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BAB II  

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Pembentukan Undang-undang 

Dalam pemahaman undang-undang tentu saja 

tidak terlepas dari kata “wet” dalam bahasa Belanda 

yang artinya Undang-undang. Menurut A. Hamid 

Attamimi dalam kepustakaan Belanda terdapat pem-

bedaan antara wet yang formil dan wet yang materil. 

Atas dasar pembedaan tersebut, maka terdapat istilah 

“wet in materiele Zin” yang dapat diterjemahkan 

dengan peraturan perundang-undangan. Bagir Manan 

mengemukakan bahwa dalam ilmu hukum dibedakan 

dalam undang-undang material dengan undang-

undang dalam arti formil. Undang-undang dalam arti 

material adalah setiap keputusan tertulis yang dike-

luarkan oleh pejabat yang berisi aturan tingkah laku 

yang bersifat atau mengikat secara umun yang dina-

makan peraturan perundang-undangan.1 Sedangkan 

undang-undang dalam arti formal adalah peraturan 

perundang-undangan yang dibentuk oleh presiden 

dengan persetujuan dewan perwakilan rakyat.2  

                                                           

1 Bagir Manan, Dasar-dasar Perundang-undangan Indonesia, Ind-

Hill-Co, Jakarta, 1992, hal 3. 

2 Ibid., hal 35. 
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Atas dasar pemahaman terhadap Undang-

undang tersebut, maka jelas bahwa undang-undang 

dalam arti formal adalah bagian dari Undang-undang 

dalam arti material, yaitu bagian dari perundang-

undangan karena peraturan perundang-undangan 

bersifat abstrak dan mengikat secara umum.  

Dalam pengawasan dan pengontrolan tentunya 

mempunyai fungsi keimigrasian yang merupakan 

fungsi penyelenggaraan administrasi negara atau 

penyelenggaraan administrasi pemerintahan. Oleh 

karena itu sebagai bagian dari penyelenggaraan ke-

kuasaan eksekutif, yaitu fungsi administrasi negara 

dan pemerintahan, maka hukum keimigrasian dapat 

dikatakan bagian dari bidang hukum administrasi 

negara.3 Untuk menjamin kemanfaatan dan melin-

dungi berbagai kepentingan nasional, maka pemerin-

tah Timor Leste telah menetapkan prinsip, tata pela-

yanan, tata pengawasan atas masuk dan keluarnya 

orang ke dan dari wilayah Timor Leste sebagaimana 

yang ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 9 

Tahun 2003 tentang Keimigrasian. Imigrasi termasuk 

salah satu instansi pemerintah, yang salah satu kegi-

atannya memberikan pelayanan kepada masyarakat.  

Dalam era kemerdekaan Timor Leste juga perlu 

pembuatan peraturan perundang-undangan untuk 

mengikat tingkah laku manusia yang keluar masuk ke 

                                                           

3 Bagir Manan, Hukum Keimigrasian dalam Sistem Hukum 
Nasional, Jakarta, 2000, hal 7. 
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teritori nasional Timor Leste, yakni Undang-undang 

Imigrasi dan Suaka. Peraturan perundang-undangan 

keimigrasian Timor Leste yang diterbitkan dalam 

lembaran negara yaitu Undang-undang Imigrasi dan 

Suaka No. 9 tahun 2003. Dalam Undang-undang 

keimigrasian mengatur konsep umum tentang orang 

asing antara lain:  

Artigo 1: (1) The current document regulates the 
conditions of entry, stay, exit and parting of 
foreigners from national territory; (2)  The above 
does not preclude special agreements set out in 
international treaties and conventions that the 
Democratic Republic of Timor-Leste is party to, 
adheres to, or becomes party to. (UU ini tidak 

bertentangan persetujuan khusus diper-kenalkan 

dalam perjanjian intemasional dan kon-vensi yang 

diadopsi Republik Timor-Leste yang demokratis).4  

 

Pasal ini mengatur tentang keberadaan orang 

asing yang masuk dan tinggal di Leste, penjelasan 

umum tentang orang asing yang dimaksud dari 

konsep pasal 2 ini menjelaskan orang asing adalah 

orang yang bukan warga negara Timor Leste sebagai 

berikut pada pasal 2 alinea 1 yaitu; For the purposes of 

this instrument, a foreigner is deemed to be anyone who 

cannot prove his or her East Timorese citizenship.5 

Sedangkan yang dimaksud dengan keimigrasian yang 

ada pada pasal 3 memberikan definisi tentang orang 

asing yaitu definisi penduduk adalah orang asing yang 

                                                           

4 Pasal 1 UU Keimigrasian 

5 Pasal 2 UU keimigrasian 
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dipertimbangkan sebagai penduduk ketika mereka 

telah diwarisi suatu tempat kediaman otorisasi yang 

sah dan telah disetujui dengan instrumen sah tentang 

undang-undang ini6. 

Keimigrasian yang dimaksud dengan peraturan 

perundang-undangan No. 9 tahun 2003 adalah hal 

ikhwal lalu lintas manusia (orang) masuk, tinggal dan 

keluar dari wilayah teritori nasional Timor Leste. Dari 

definisi di atas dapat dilihat bahwa: lapangan (objek) 

hukum dari hukum keimigrasian adalah orang yang 

masuk dan keluar dari Timor Leste dan orang asing 

yang berada wilayah teritorial. Yang dimaksud dengan 

”orang“ dalam definisi tersebut tidak hanya orang 

asing saja, tapi juga termasuk orang Timor Leste. Akan 

tetapi peraturan keimigrasian dapat digunakan seba-

gai pedoman, bahwa undang-undang keimigrasian 

adalah himpunan petunjuk yang mengatur tata tertib 

orang-orang yang berlalu-lintas di dalam wilayah 

Timor Leste dan pengawasan terhadap orang asing 

yang berada di wilayah Timor Leste. Peraturan 

perundang-undangan (hukum) masuk dalam hukum 

publik yaitu hukum yang mengatur pengontrolan 

orang perorang dengan negara atau pemerintah sejak 

undang-undang itu diberlakukan. 

 

 

                                                           

6  Pasal 3 UU Keimigrasian 
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2.2 Negara Hukum 

Republik Demokratik Timor Leste (RDTL) adalah 

negara yang demokratis, berdaulat merdeka dan ber-

satu berdasarkan ketentuan hukum, keinginan rakyat 

dan kehormatan atas martabat manusia. Pada tanggal 

28 November 1975 adalah hari proklamasi kemerdeka-

an Republik Demokratik Timor Leste. Pengakuan 

secara internasional untuk restorasi pada tanggal 20 

Mei 2002, mempunyai kedudukan sebagai negara yang 

merdeka dan berdaulat. Sistem pemerintahan Timor 

Leste adalah semi presidensiil, dimana terdiri dari 

empat lembaga negara, antara lain Lembaga Kepresi-

denan, Parlemen Nasional, Pemerintah, dan Lembaga 

Peradilan7. Jadi institusi keimigrasian di bawah lem-

baga pemerintahan dalam melakukan tugas dan 

fungsi pengontrolan terhadap orang asing keluar/ 

masuk di teritori nasional Timor Leste.  

Untuk pengontrolan dan pengawasan perlu pem-

buatan atau pembentukan undang-undang sebagai 

dasar fundamental atau payung bagi keimigrasian 

untuk melakukan tugas pokoknya. Dalam pemahaman 

terhadap undang-undang, tidak terlepas dari kata 

“wet” dari bahasa Belanda yang berarti undang-

undang. 

 

                                                           

7 Jose Cardoso, Studi Perbandingan Pembentukan UU antara 
Indonesia dan Timor Leste, Tesis UKSW, 2010, hal 69. 
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Ketaatan terhadap aturan hukum dapat dipak-

sakan oleh negara untuk mewujudkan penegakan 

hukum dengan tujuan keadilan dan keamanan tanpa 

adanya campur tangan dari mana pun dan berdaulat 

penuh atas pengaturan negara tersebut. Menurut Jean 

Bodin, kedaulatan mutlak dan abadi dari negara yang 

tidak terbatas dan tidak dapat dibagi-bagi.8 Kemudian 

dalam perkembangan teori kedaulatan menjadi dua 

faham yang berbeda. Di satu pihak masih tetap diang-

gap bahwa kedaulatan itu harus utuh (faham monism 

kedaulatan), sedangkan di lain pihak muncul dan 

berkembang pula satu pandangan yang menganggap 

bahwa kedaulatan itu di samping tetap harus merupa-

kan hakiki dari suatu negara yang tidak boleh hilang, 

akan tetapi kedaulatan itu sendiri dalam pelaksana-

annya akan dibatasi oleh aturan-aturan yang berlaku 

dalam hubungan antar negara (faham pluralisme 

kedaulatan).  

Secara formal kedaulatan menandakan adanya 

suatu kualitas tertentu dari negara (atau ketertiban 

hukum dari negara) yang pada prinsipnya berbeda 

dengan komunitas-komunitas lain sehingga negara 

dapat dikualifikasikan sebagai subjek hukum inter-

nasional.9 

                                                           

8 Andrew Vincent, Theories of the State. Oxford: Basil Blackwell, 

1987, hal. 141. 

9 J.G. Starke, An Introduction to International Law. Tenth Edition, 

London, Butterworth & Co., Ltd, 1987, hal. 157-158. 
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Dalam kaitannya dengan kedaulatan tersebut, 

negara mempunyai hak untuk merumuskan konstitusi 

dan aturan lain untuk mengatur kegiatan warga 

negara. Pengaturan negara berdasarkan konstitusi me-

nunjukkan bahwa negara tersebut diatur oleh hukum 

(rule of law) dalam menyelenggarakan pemerintahan 

negara terutama dalam melihat ketertiban dan perlin-

dungan terhadap hak-hak warganya. Jhon Locke 

dalam karyanya “Second Tratise of Government” telah 

mengisyaratkan tiga unsur minimal bagi suatu negara 

hukum, yaitu:10 

1. Adanya hukum yang mengatur bagaimana 

anggota masyarakat dapat menikmati hak 
asasinya dengan damai; 

2. Adanya suatu badan yang dapat menyelesai-

kan sengketa yang timbul di bidang pemerin-

tahan; 

3. Adanya suatu badan yang disediakan untuk 

penyelesaian sengketa yang timbul diantara 
sesama anggota masyarakat. 

 

Konsep negara hukum (rule of law) dari A.V. 

Dicey, yang lahir dalam sistem hukum Anglo Saxon 

mengemukakan bahwa unsur-unsur Rule of Law 

adalah: 

1. Supremasi aturan–aturan hukum (supremacy 
of the law), yaitu tidak adanya kekuasaan 
sewenang-wenang (absence of arbitrary power), 

dalam arti bahwa seseorang hanya boleh dihu-

kum kalau melanggar hukum; 
 

                                                           

10 Nurul Qomar. Mei-Agustus, Supremasi Hukum dan Penegakan 
Hukum. Jurnal Ilmiah Ishlah, ISSN. 1410 – 9328, Vol.13 No. 02, 

2011,  hal. 151. 
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2. Kedudukan yang sama dalam menghadapi 
hukum (equality before the law). Dalil ini ber-

laku bagi orang biasa maupun untuk pejabat; 
 

3. Terjaminnya hak-hak manusia oleh undang-

undang (di negara lain oleh Undang-Undang 

Dasar) serta keputusan-keputusan pengadil-

an.11 

 
 

Berdasarkan pada uraian di atas dalam hal 

menjamin tegaknya hukum harus ada penegakan 

hukum yang berlaku. Dalam penegakan hukum juga 

harus terjelma supremasi hukum dimana terdapat 

kesamaan semua orang di dalam hukum (equality 

before the law) dengan dilandasi oleh nilai dan 

keadilan.12 
 
Menurut Liliana Tedjosaputro, penegakan 

hukum tidak hanya mencakup law enforcement tetapi 

juga peace maintenance. Oleh karena penegakan 

hukum merupakan proses penyerasian antara nilai-

nilai, kaidah-kaidah dan pola perilaku nyata yang 

bertujuan untuk mencapai kedamaian dan keadilan.13 

Berdasarkan uraian tersebut di atas, tugas utama 

penegakan hukum adalah untuk mewujudkan keadil-

an karena dengan penegakan hukum tersebut, maka 

hukum akan menjadi kenyataan.14 Dalam kaitannya 

                                                           

11 Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara,  PT. Raja Grafindo 

Persada, Jakarta, 2006, hal. 3-4 

12 Nurul Qomar, Op Cit, hal. 158 

13 Tedjosaputro, Liliana, Etika Profesi dan Profesi Hukum, Jakarta: 

Aneka Ilmu,  2003, hal. 66. 

14 Tedjosaputro, Liliana, Ibid 
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dengan pengontrolan arus masuk dan keluar warga 

asing di Timor Leste, diperlukan adanya sistem 

pengontrolan dengan sistem hukum pengawasan dan 

penindakan yang holistik.  
 
Dalam penguraian sistem ini dapat digunakan 

teori Lawrence M. Friedman yang mengatakan bahwa 

sistem hukum terdiri dari materi hukum, struktur 

hukum dan budaya hukum.15 Pengertian materi 

hukum adalah aturan, norma dan perilaku nyata 

manusia yang berada dalam sistem itu. Struktur 

hukum meliputi jumlah dan ukuran pengadilan, 

yuridiksinya dan cara naik banding dari satu penga-

dilan ke pengadilan lainnya. Struktur juga berarti 

bagaimana badan legislatif didata, berapa banyak 

anggota yang duduk di suatu komisi, apa yang boleh 

dilakukan oleh seorang Presiden, prosedur apa yang 

diikuti oleh Departemen, Kepolisian, dan sebagainya. 

Sedangkan legislatif adalah merupakan suatu lembaga 

yang dipercaya oleh masyarakat untuk menuangkan 

aspirasi dan sekaligus mencari keadilan bagi kepen-

tingannya.  
 
Secara sosiologis, lembaga politik tersebut 

adalah bagian dari hukum, artinya hukum merupakan 

suatu kaidah yang bertujuan untuk memenuhi kebu-

tuhan dasar manusia pada segala tingkatan yang ber-

                                                           

15 Lawrence M. Freiedman, Loc cit. 
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tujuan untuk mencapai kedamaian dalam masya-

rakat.16  
 
Budaya hukum diartikan sebagai suatu suasana 

pikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan 

bagaimana hukum digunakan, dihindari atau disalah-

gunakan, opini-opini, kepercayaan-kepercayaan (keya-

kinan-keyakinan), kebiasaan-kebiasaan, cara berpikir, 

dan cara bertindak, baik dari para penegak hukum 

maupun warga masyarakat, tentang hukum dan ber-

bagai fenomena yang berkaitan dengan hukum. Dalam 

kaitannya dengan bidang keimigrasian di Timor Leste, 

pemerintah telah membuat materi hukum yang men-

cakup segala hal yang berkaitan dengan keimigrasian 

yaitu dalam Undang-undang Nomor 9 Tahun 2003 

tentang Imigrasi dan Suaka. Aturan ini dibuat untuk 

memberikan dasar hukum kepada aparat Kepolisian 

Nasional Republik Demokratik Timor Leste, untuk me-

laksanakan tugas serta fungsinya di bagian Departe-

men Imigsasi dan Suaka yang sebelumnya ditangani 

oleh Bea Cukai (Alfandega) dengan dasar hukum 

regulasi UNTAET No. 9/2000. 
 
Sehubungan dengan adanya aturan tersebut 

maka Imigrasi Timor Leste dituntut untuk lebih  

memiliki keahlian khusus dalam Institusi Kepolisian 

agar dapat melaksanakan tugas pokoknya di bidang 

keimigrasian secara lebih profesional karena mempu-

                                                           

16 Soerjono Soekanto dan R. Otje Salman, Disiplin Hukum dan 
Disiplin Sosial, Jakarta: Rajawali Pers, 1987, hal. 77. 
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nyai dwifungsi tugas yakni menangani orang-orang 

asing yang ingin masuk ke negara Timor Leste seka-

ligus menjamin keamanan negara dan memberikan 

perlindungan terhadap masyarakat pada umumnya. 

Untuk menegakkan Undang-Undang tersebut perlu 

adanya suatu lembaga atau institusi yang berwe-

wenang. Oleh karena itu, pada tahun 2003 dengan 

adanya Undang-Undang No 9/2003 tentang Imigrasi 

dan Suaka untuk mengontrol warga negara asing yang 

masuk dan tinggal di teritorial nasional Timor leste, 

dibentuklah Departemen Imigrasi yang fungsinya 

untuk mengawasi orang asing yang ada di Timor Leste, 

dalam pembukaan undang-undang keimigrasian di-

nyatakan bahwa: 

Immigration and asylum are today one of the main 
problems of the modern states.The increasing of 
people mobility, social and economic problems affect 
many regions around the world, conflicts, terrorism 
and the need to keep social peace lead States to 
face the issue of controlling immigration flows as a 
fundamental component of their policies.The 

geographic location of Timor Leste, intercepting the 
route of important immigration flows, creates a 
pressing need for a legal framework that organizes 
immigration and asylum. 

 

Dalam konsep, Lawrence M. Friedman menge-

mukakan bahwa efektif dan berhasil tidaknya pemi-

danaan sangat tergantung  kepada realitas penegakan 

hukumnya. Hal ini sangat berkaitan dengan unsur 

hukum yakni struktural hukum (structure of the law), 
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materi hukum (subtance of the law), dan budaya 

hukum (legal culture) dalam sebuah masyarakat.17 

Struktur hukum  menyangkut  aparat  penegak  

hukum,   kemudian  materi  hukum  meliputi perang-

kat peraturan perundang-undangan, dan budaya 

hukum merupakan hukum yang hidup (living law) 

yang dianut dalam suatu masyarakat. Tentang 

struktur hukum, Friedman menjelaskan: 

To begin with, the legal sistem has the structure of 
a legal sistem consist of elemens  of  the  kind,  the  
numberr  and  size  of  court;  their  jurisdiction...., 
strutcure. Also means how the legislative is 
organized..., what procedures the police department 

follow, and go on, structure is a way is a kind of 
cross section of a legal sistem...a kind of still 
photograpih, with free theaction.18 

 

Yang artinya struktur dari sistem hukum terdiri dari 

unsur berikut ini, jumlah dan ukuran judicial sistem, 

yurisdiksinya (termasuk jenis kasus yang diperiksa). 

Struktur juga berarti bagaimana badan legistlatif 

ditata, apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan 

oleh perdana menteri dan struturalnya, prosedur apa 

yang diikuti oleh kepolisian imigrasi dan sebagainya. 

Jadi struktur hukum (legal structure) terdiri dari lem-

baga hukum yang ada dimaksudkan untuk menjalan-

kan  perangkat  hukum  yang  ada. Pemahaman  

tentang  substansi  hukum adalah berikut: 

                                                           

17 Lawrence M. Friedman, Op cit. hal, 5-6. 

18 L.M. Fridman, Ibid.   
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Another aspect of the sistem is tis substance. By 
this means the actual rules, norms behavioral 
patterns of people inside the sistem ...the stress 
here is on living law not just rules in law goods.19 

 

Aspek lain dari sistem hukum adalah subs-

tansinya. Yang dimaksud dengan substansi adalah 

aturan, norma dan pola perilaku nyata manusia yang 

berada dalam sistem itu. Jadi substansi hukum   

(Legal   substantion)   menyangkut   peraturan   perun-

dang-undangan  yang  berlaku  yang  memiliki  keku-

atan yang mengikat dan menjadi pedoman bagi 

aparat penegak hukum. Selain kedua hal di atas, 

dalam penegakan hukum juga diperlukan budaya 

hukum yang berlaku dalam sebuah masyarakat, 

artinya penegakan hukum yang berlaku harus benar-

benar berdaya untuk melindungi kolektivitas masya-

rakat. Jadi ketika budaya belum berubah, maka 

hukum tidak akan dapat dilaksanakan sesuai dengan 

harapan. Jadi, hukum yang berlaku harus sesuai 

dengan masyarakat didalamnya. 

 

2.3  Sistem Hukum   

Sistem hukum mempunyai pengertian yang 

penting untuk dikenali. Pertama, pengertian sistem 

sebagai jenis satuan, yang mempunyai tatanan ter-

tentu. Tatanan tertentu menunjuk kepada suatu 

struktur yang tersusun dari bagian-bagian. Kedua, 

                                                           

19 L.M. Friedman, Ibid. 
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sistem sebagai suatu rencana, metode, atau prosedur 

untuk mengerjakan sesuatu. Pemahaman umum 

mengenai sistem menurut Shrode dan Voich yang 

dikutip oleh Satjipto Raharjo mengatakan bahwa 

suatu sistem adalah suatu kesatuan yang bersifat 

kompleks, yang terdiri dari bagian-bagian yang ber-

hubungan satu sama lain. Pemahaman yang demikian 

itu hanya menekankan pada cirinya yang lain, yaitu 

bahwa bagian-bagian tersebut bekerja bersama secara 

aktif untuk mencapai tujuan pokok dari kesatuan ter-

sebut. Sistem hukum yang tampaknya berdiri sendiri, 

sesungguhnya diikat oleh beberapa pengertian yang 

lebih umum sifatnya, yang mengutarakan suatu 

tuntutan etis. Oleh Paul Scholten dikatakan, bahwa 

asas hukum positif tetapi sekaligus ia melampaui 

hukum positif dengan cara menunjuk kepada suatu 

penilaian etis. 

Bagaimana asas hukum bisa memberikan 

penilaian etis terhadap hukum positif apabila ia tidak 

sekaligus berada di luar hukum tersebut. Keberadaan 

di luar hukum positif ini adalah untuk menunjukkan, 

betapa asas hukum itu mengandung nilai etis yang 

self evident bagi yang mempunyai hukum positif. 

Karena adanya ikatan oleh asas-asas hukum itu, 

maka hukum pun merupakan satu sistem. 
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1. Sistem Hukum Anglo Saxon 

a. Sejarah Sistem Hukum Anglo Saxon 

David dan Brierly20 membuat periodisasi 

Common Law ke dalam tahapan sebagai berikut: 

 Sebelum Penaklukan Norman di tahun 1066; 

Periode kedua yaitu berawal dari 1066 sampai ke 

penggabungan Tudors (1485). Pada periode ini ber-

langsunglah pembentukan Common Law, yaitu pene-

rapan sistem hukum tersebut secara luas dengan 

menyisihkan kaidah-kaidah lokal; Dari tahun 1485 

sampai 1832. Pada periode ini berkembanglah suatu 

sistem kaidah lain yang disebut “kaidah equity”. 

Sistem kaidah ini berkembang di samping Common 

Law dengan fungsi melengkapi dan pada waktu-waktu 

tertentu juga menyaingi Common Law, dari tahun 

1832 sampai sekarang. Masa ini merupakan periode 

modern bagi Common Law. Pada periode ini hukum 

yang digunakan tidak hanya tradisional saja tetapi 

juga adanya campur tangan pemerintah dan badan-

badan administrasi. 

Sistem hukum Common law, berbeda dengan 

kebiasaan yang berlaku lokal pada saat itu di Inggris. 

Kekuasaaan raja sebagai hakim yang memegang 

kedaulatan bagi seluruh negeri makin besar dan 

rakyat memandang pengadilan kerajaan lebih utama 

                                                           

20 Soekanto, Soerjono, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta 

Universitas Indonesia Press, 1986,  hal 42. 
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daripada pengadilan lain sehingga rakyat banyak 

membawa masalah pada royal courts tersebut. Dengan 

adanya kebutuhan tersebut, maka pengadilan raja 

mengembangkan sebuah prosedur modern dan me-

nyerahkan penyelesaian perkara kepada pertimbangan 

juri. Sementara itu pengadilan-pengadilan lain tetap 

menggunakan prosedur yang sudah kuno. Kemudian, 

pengadilan kerajaan memperluas yurisdiksinya hingga 

pada akhir abad pertengahan. Pengadilan kerajaan 

merupakan satu-satunya pengadilan di Inggris, se-

dangkan Pengadilan feodal, seperti juga The Hundred 

Courts, makin menghilang. Pengadilan setempat dan 

pengadilan dagang hanya menangani kasus-kasus 

kecil; sedang pengadilan gereja hanya mengurusi 

perkara yang berhubungan dengan agama dan disiplin 

para pejabat gereja.  

Seiring dengan berjalannya waktu, sistem 

hukum common law berkembang dan berlaku pada 

negara-negara bekas jajahan Inggris, terutama di 

Amerika Serikat namun tetap dipengaruhi oleh 

keadaan sistem sosial yang dianut oleh masing-masing 

negara jajahan tersebut. Sistem hukum Anglo Saxon 

mempunyai kelebihan dan kekurangan. Adapun kele-

bihan hukum Anglo Saxon yang tidak tertulis ini lebih 

memiliki sifat yang fleksibel dan sanggup menyesu-

aikan dengan perkembangan zaman dan masyara-

katnya karena hukum-hukum yang diberlakukan 

adalah hukum tidak tertulis (Common law). Kelemah-

annya, unsur kepastian hukum kurang terjamin 
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dengan baik, karena dasar hukum untuk menyele-

saikan perkara/masalah diambil dari hukum kebia-

saan masyarakat/hukum adat yang tidak tertulis. 

b. Definisi Sistem Hukum Anglo Saxon 

Nama lain dari sistem hukum Anglo-Saxon 

adalah “Anglo Amerika” atau Common Law”. Common 

law merupakan sistem hukum yang berasal dari 

Inggris yang kemudian menyebar ke Amerika Serikat 

dan negara-negara bekas jajahannya. Kata “Anglo 

Saxon” berasal dari nama bangsa yaitu bangsa Angel-

Sakson yang pernah menyerang sekaligus menjajah 

Inggris yang kemudian ditaklukkan oleh Hertog 

Normandia, William. William mempertahankan hukum 

kebiasaan masyarakat pribumi dengan memasukkan-

nya juga unsur-unsur hukum yang berasal dari sistem 

hukum Eropa Kontinental. 

Sistem hukum Anglo Saxon merupakan suatu 

sistem hukum yang didasarkan pada yurisprudensi, 

yaitu keputusan-keputusan hakim terdahulu yang 

kemudian menjadi dasar putusan hakim-hakim 

selanjutnya. Sistem Hukum Anglo Saxon cenderung 

lebih mengutamakan hukum kebiasaan, hukum yang 

berjalan dinamis sejalan dengan dinamika masya-

rakat. Pembentukan hukum melalui lembaga peradil-

an dengan sistem jurisprudensi dianggap lebih baik 

agar hukum selalu sejalan dengan rasa keadilan dan 

kemanfaatan yang dirasakan oleh masyarakat secara 

nyata. Sistem hukum ini diterapkan di Irlandia, 
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Inggris, Australia, Selandia Baru, Afrika Selatan, 

Kanada (kecuali Provinsi Quebec) dan Amerika Serikat 

(walaupun negara bagian Louisiana mempergunakan 

sistem hukum ini bersamaan dengan sistem hukum 

Eropa Kontinental Napoleon). Selain negara-negara 

tersebut, beberapa negara lain juga menerapkan 

sistem hukum Anglo-Saxon campuran, misalnya 

Pakistan, India dan Nigeria yang menerapkan sebagian 

besar sistem hukum Anglo Saxon, namun juga 

memberlakukan hukum adat dan hukum agama. 

Putusan hakim/pengadilan merupakan sumber 

hukum dalam sistem hukum Anglo Saxon. Dalam 

sistem hukum ini peranan yang diberikan kepada 

seorang hakim sangat luas. Hakim berfungsi tidak 

hanya sebagai pihak yang bertugas menetapkan dan 

menafsirkan peraturan-peraturan hukum saja tetapi 

juga berperan besar dalam membentuk seluruh tata 

kehidupan masyarakat. Hakim mempunyai wewenang 

yang sangat luas untuk menafsirkan peraturan 

hukum yang berlaku. Selain itu, dalam sistem hukum 

Anglo Saxon, dapat menciptakan hukum baru yang 

akan menjadi pegangan bagi hakim-hakim lain untuk 

menyelesaikan perkara sejenis. Sistem hukum ini 

menganut doktrin yang dikenal dengan nama ”the 

doctrine of precedent/stare decisis”. Doktrin ini pada 

intinya menyatakan bahwa dalam memutuskan suatu 

perkara, seorang hakim harus mendasarkan putusan-

nya pada prinsip hukum yang sudah ada dalam 
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putusan hakim lain dari perkara sejenis sebelumnya 

(preseden). 

Dalam perkembangannya, sistem hukum ini 

mengenal pembagian hukum publik dan hukum 

privat. Hukum privat dalam sistem hukum ini lebih 

ditujukan pada kaidah-kaidah hukum tentang hak 

milik, hukum tentang orang, hukum perjanjian dan 

tentang perbuatan melawan hukum. Hukum publik 

mencakup peraturan-peraturan hukum yang menga-

tur kekuasaan dan wewenang penguasa/negara serta 

hubungan-hubungan antara masyarakat dan negara. 

Sistem hukum ini mengandung kelebihan dan ke-

kurangan. Kelebihannya hukum Anglo Saxon yang 

tidak tertulis ini lebih memiliki sifat yang fleksibel dan 

sanggup menyesuaikan dengan perkembangan zaman 

dan masyarakatnya karena hukum-hukum yang di-

berlakukan adalah hukum tidak tertulis (Common 

law). Kelemahannya, unsur kepastian hukum kurang 

terjamin dengan baik, karena dasar hukum untuk 

menyelesaikan perkara/masalah diambil dari hukum 

kebiasaan masyarakat/hukum adat yang tidak ter-

tulis. 

2. Sistem Civil Law 

Secara garis besar di dunia ini meskipun dikenal 

ada lima sistem hukum, yaitu: civil law, common law, 

socialis law, islamic law dan sistem hukum adat, tetapi 

sesungguhnya yang dominan dipakai di dunia inter-

nasional hanyalah dua, yaitu sistem hukum civil law 
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dan common law. Kebanyakan negara yang tidak 

menerapkan common law memiliki sistem civil law. 

Civil law ditandai oleh kumpulan perundang-undang-

an yang menyeluruh dan sistematis, yang dikenal 

sebagai hukum yang mengatur hampir semua aspek 

kehidupan. Teori mengatakan bahwa civil law berpu-

sat pada undang-undang dan peraturan. Undang-

Undang menjadi pusat utama dari civil law, atau 

dianggap sebagai jantung civil law. Namun dalam 

perkembangannya civil law juga telah menjadikan 

putusan pengadilan sebagai sumber hukum.21 

Civil law system22 merupakan sistem hukum 

yang berkembang di dataran Eropa. Kekhasan sistem 

civil law terletak pada tekanannya dalam penggunaan 

aturan-aturan hukum yang sifatnya tertulis dalam 

sistematika hukumnya. Awal perkembangannya di 

daratan Eropa Timur sehingga dikenal sebagai sistem 

Eropa Kontinental. Sistem ini kemudian disebarkan 

negara-negara Eropa Daratan kepada daerah-daerah 

jajahannya. Civil law dikenal juga sebagai Romano-

Germanic Legal System atau sistem hukum Romawi-

Jerman. Hal ini karena sejarah kelahiran sistem civil 

law yang sangat dipengaruhi sistem hukum Kerajaan 

Romawi dan Negara Jerman kala itu. Sebagai sistem 

hukum yang mendapat pengaruh kerajan Romawi, 

                                                           

21 Majda El Muhtaj, Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi 
Indonesia, Prenada Media, Jakarta, 2005, hal. 23. 

22. Miriam Budiardjo, Dasar-dasar Ilmu Politik, Gramedia Pustaka 

Utama, Jakarta, 1998, hal. 57 



 

51 

Civil law merupakan sistem hukum tertua sekaligus 

paling berpengaruh di dunia.   

Berawal sekitar abad 450 SM, Kerajaan Romawi 

membuat kumpulan peraturan tertulis pertama yang 

disebut sebagai “Twelve Tables of Rome”. Sistem 

hukum Romawi ini menyebar ke berbagai belahan 

dunia seiring meluasnya Kerajaan Romawi. Sepuluh 

abad kemudian, atau pada akhir abad V M oleh kaisar 

Romawi Justinianus kumpulan-kumpulan peraturan 

ini dikodifikasikan sebagai Corpus Juries Civilize 

(hukum yang terkodifikasi), yang penulisannya selesai 

pada tahun 534 M. Ada empat hal yang dimuat dalam 

Corpus Juries Civilize, yaitu: 

a. Caudex, yakni aturan-aturan dan putusan-

putusan yang dibuat oleh para kaisar sebelum 

Justinianus,  
b. Novellae, yakni aturan-aturan hukum yang di-

undangkan pada masa kekaisaran Justinianus 
sendiri,  

c. Institutie, yakni suatu buku ajar kecil yang 

dimaksudkan sebagai pengantar bagi mereka 

yang baru belajar hukum,  
d. Digesta, yakni sekumpulan besar pendapat 

para yuris romawi ketika itu mengenai ribuan 

proposisi hukum yang berkaitan dengan 
semua hukum yang mengatur warga Negara 

Romawi.  

 

Menurut sistem ini, hukum haruslah dikodifi-

kasi sebagai dasar berlakunya hukum dalam suatu 

negara. Ketika Eropa memiliki pemerintahan sendiri, 

hukum Romawi digunakan sebagai dasar dari hukum 

nasional masing-masing negara. Dalam sistem Hukum 

Eropa Kontinental, kodifikasi hukum merupakan 
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sesuatu yang sangat penting untuk terwujudnya 

kepastian hukum. Sebagai bekas wilayah jajahan 

Perancis, oleh Belanda code civil Perancis diadopsi 

menjadi KUHPerdata pada tahun 1838. Begitu pun 

Code de Commerce Perancis dijadikan sebagai 

KUHDagang Belanda. Berdasarkan asas konkordansi 

keduanya dijadikan sebagai undang-undang keperda-

taan dan perdagangan di negara-negara jajahan 

Belanda, termasuk di Indonesia sejak tahun 1848 dan 

berlaku hingga sekarang. 

Prinsip utama yang menjadi dasar sistem 

hukum Eropa Kontinental adalah, bahwa hukum 

memperoleh kekuatan mengikat karena diwujudkan. 

Model sistem seperti ini dipelopori oleh di antaranya 

Immanuel Kant dan Frederich Julius Stahl. Menurut 

Stahl konsep sistem hukum ditandai oleh empat unsur 

pokok:  

a. Adanya pengakuan dan perlindungan terhadap 

hak-hak asasi manusia, 

b. Adanya pembagian kekuasaan dalam negara 

yang didasarkan pada teori trias politika,  

c. Penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan 
undang-undang (wetmatig bestuur), dan  

d. Adanya peradilan administrasi negara yang 

bertugas menangani kasus perbuatan melang-

gar hukum oleh penerintah. 

  

Prinsip hukum melalui keempat unsur tersebut 

diwujudkan dalam bentuk peraturan perundang-

undangan yang tersusun sistematis di dalam kodifi-

kasi atau kompilasi tertentu. Tidak ada hukum selain 

undang-undang, yang tujuannya untuk menciptakan 
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kepastian hukum itu sendiri. Dan kepastian hukum 

hanya dapat diwujudkan jika pergaulan atau hubung-

an dalam masyarakat diatur dengan peraturan-

peraturan hukum yang tertulis.  

Dalam sistem Eropa Kontinental hakim tidak 

memiliki keleluasaan untuk menciptakan hukum yang 

mempunyai kekuatan mengikat masyarakat, dan 

hanya boleh menafsirkan peraturan-peraturan yang 

telah ada berdasarkan wewenang yang melekat. Putus-

an hakim dalam suatu perkara hanyalah mengikat 

pihak yang berperkara saja (Doktrins Res Ajudicata).  

Mengingat sifatnya yang berorientasi pada unsur 

kedaulatan (sovereignty), termasuk dalam menetapkan 

hukum, maka yang menjadi sumber hukum dalam 

sistem Eropa Kontinental, meliputi:  

1. Peraturan perundang-undangan, sebagai sumber 

hukum formal utama yang dibentuk oleh pemegang 

kekuasaan legislatif (Statutes), dan terbagi menjadi: 

(a) Peraturan (regel), yakni keputusan pemerintah 

yang isinya berlaku dan mengikat secara umum, 

bukan hanya ditujukan pada orang-orang tertentu; 

(b)  Penetapan atau ketetapan (beschikking), yakni 

keputusan pemerintah yang hanya berlaku bagi 

orang atau peruntukan tertentu saja. Vonis, yakni 

keputusan badan peradilan (hakim) yang menetap-

kan hukum atas kasus konkrit tertentu sebagai 

penyelesaian.  
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2. Kebiasaan-kebiasaan yang hidup dan diterima 

sebagai hukum oleh masyarakat selama tidak 

bertentangan dengan undang-undang. Kebiasaan 

atau tradisi merupakan sumber hukum tertua, 

yang digali sebagian dari hukum di luar Undang-

Undang. Kebiasaan adalah pengulangan perilaku 

yang sama di dalam masyarakat setiap kali terjadi 

situasi kemasyarakatan yang sama. Kebiasaan 

menjadi suatu hukum apabila kebiasaan itu 

diyakini oleh masyarakat sebagai suatu kewajiban 

hukum karena dirasakan sesuai dengan tuntutan 

keadilan. Di samping itu, suatu kebiasaan juga 

dapat menjadi hukum kebiasaan karena dikonstatir 

oleh hakim dalam putusannya. Persyaratan untuk 

dapat menjadi hukum kebiasaan, adalah: (a) Syarat 

materiil berupa adanya kebiasaan atau tingkah 

laku yang tetap atau diulang, yaitu harus dapat 

ditunjukkan adanya suatu rangkaian perbuatan 

yang sama dan berlangsung selama jangka waktu 

yang lama; (b) Syarat intelektual, yaitu kebiasaan 

itu harus menimbulkan keyakinan umum 

(necessitatis) bahwa suatu perbuatan merupakan 

kewajiban hukum. Keyakinan ini harus didukung 

bukan hanya dengan keberlangsungan terus mene-

rus, juga adanya keyakinan bahwa memang seha-

rusnya demikian; (c) Adanya akibat hukum apabila 

hukum kebiasaan itu di langgar.  
 
3. Traktat, yaitu perjanjian antarnegara. Traktat di-

bedakan antara perjanjian antarnegara yang sifat-
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nya penting (treaty) dan perjanjian antarnegara 

yang bersifat biasa atau tidak begitu penting 

(agreement). Berdasarkan jenisnya traktat dibeda-

kan pula antara perjanjian bilateral (dilakukan 

hanya oleh dua negara) dan perjanjian multilateral 

(dilakukan oleh lebih dari dua negara). Perjanjian 

multilateral ada yang bersifat terbuka, yakni sete-

lah traktat itu berlaku masih terbuka kemungkinan 

negara-negara lain yang tidak turut serta dalam 

pembentukannya untuk menjadi peserta dari 

traktat tersebut, dan ada yang bersifat tertutup, 

yakni negara lain yang tidak terlibat dalam pem-

bentukannya tidak dapat menjadi peserta pada 

traktat termaksud. Traktat hanya dapat diseleng-

garakan oleh subjek-subjek hukum pada Hukum 

Internasional, yaitu; negara yang berdaulat, badan-

badan internasional, dan tahta suci Vatikan (Sri 

Paus).  
 
4. Yurisprudensi, dalam konteks sistem civil law 

merupakan putusan hakim di semua tingkatan 

badan peradilan, yang kemudian dijadikan dasar 

untuk menyelesaikan kasus-kasus serupa di 

kemudian hari. Dalam sistem kontinental, hakim 

tidak terikat pada putusan pengadilan yang pernah 

dijatuhkan mengenai perkara yang serupa. Untuk 

merealisasi asas kesamaan putusan dalam sistem 

kontinental, maka hakim diikat oleh undang-

undang. Di sini Hakim berpikir secara deduktif, 

dari undang-undang yang sifatnya umum ke 
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peristiwa khusus. Perbedaan yurisprudensi dengan 

undang-undang adalah putusan pengadilan berisi 

peraturan-peraturan yang bersifat konkret karena 

mengikat orang-orang tertentu saja, sedangkan 

undang-undang berisi peraturan-peraturan yang 

bersifat abstrak karena mengikat setiap orang.  

 

Menurut sumber-sumber hukum yang diguna-

kan tersebut, maka sistem hukum Eropa Kontinental 

terbagi ke dalam dua golongan hukum, yaitu:             

(a) Hukum yang mengatur kesejahteraan masyarakat 

dan kepentingan umum, disebut hukum publik, dan        

(b) Hukum yang mengatur hubungan perdata artinya 

yang mengatur hubungan orang, disebut hukum 

privat.  

Hukum publik mencakup peraturan-peraturan 

hukum yang mengatur kekuasaan dan wewenang 

penguasa negara, serta hubungan-hubungan antara 

masyarakat dan negara. Termasuk di dalamnya adalah 

hukum tatanegara, hukum administrasi negara, 

hukum pidana dan lainnya. Pada sisi lain hukum 

privat mencakup peraturan-peraturan hukum yang 

mengatur tentang hubungan antara individu-individu 

dalam memenuhi kebutuhan individunya. Termasuk 

hukum privat adalah hukum sipil (perdata) dan 

hukum dagang.  

Namun demikian, perkembangan peradaban 

manusia saat sekarang menyebabkan batas-batas 

antara hukum publik dan hukum privat semakin sulit 
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ditemukan, disebabkan: (1)  Banyaknya bidang-bidang 

kehidupan masyarakat menuntut intensivitas sosiali-

sasi makna kepentingan umum di dalam hukum 

sebagai urusan yang perlu dilindungi dan dijamin. 

Misalnya, dalam hukum perburuhan dan hukum 

agraria; (2) Tingginya persoalan individu di dalam 

masyarakat yang semakin kompleks, mendorong 

keterlibatan negara semakin jauh ke dalam bidang 

kehidupan yang sebelumnya hanya menyangkut 

hubungan perorangan. Misalnya, bidang perdagangan, 

bidang perjanjian, dan perlindungan hak-hak asasi 

manusia seperti tercermin dalam undang-undang per-

kawinan, KDRT dan perlindungan anak.  

Di samping pembagian dalam dua golongan 

hukum, sistem civil law yang berjiwa sistematika 

hukum Romawi-Jerman cenderung memiliki kesama-

an ciri dalam strukturnya, meliputi: (a) Terbaginya 

hukum menjadi bidang-bidang hukum tertentu, se-

perti: Hukum Tata Negara, Hukum Tata Usaha Negara, 

Hukum Agraria, Hukum Perdata Internasional, dan 

sebagainya; (b) Adanya penyatuan atau unifikasi 

dalam hukum menjadi satu hukum negara yang 

diberlakukan untuk seluruh penduduk berdasarkan 

teritorial negara bersangkutan, dengan tidak membe-

dakan golongan, tidak diskriminatif atau memandang 

setiap orang berkedudukan sama dimuka hukum;     

(c) Hukum-hukum yang tertulis disatukan dalam 

klasifikasi-klasifikasi sebagai sebuah kodifikasi hukum 
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agalah untuk memperoleh kepastian hukum, penye-

derhana hukun dan kesatuan hukum. 

Beberapa negara di dunia yang sistematika 

hukumnya banyak dipengaruhi civil law, yaitu: 

Albania, Austria, Belanda, Belgia, Bulgaria, Brasil, 

Chili, Republik Ceko, Denmark, Republik Dominika, 

Ekuador, Estonia, Finlandia, Guatemala, Haiti, 

Hongaria, Indonesia, Italia, Jepang, Jerman, Kolombia, 

Kroasia, Latvia, Lituania, Luxemburg, Makau, Malta 

(namun hukum publiknya juga mendapat pengaruh 

common law system), Meksiko, Norwegia, Panama, 

Perancis, Peru, Polandia, Portugal, Rusia, Slovakia, 

Spanyol, Swedia, Swiss, Thailand, Taiwan, Vietnam, 

dan Yunani. Sebagaimana negara-negara yang meng-

gunakan sistem hukum civil law, Timor Leste merupa-

kan salah satu negara baru yang menggunakan sistem 

hukum civil law. Hal ini disebabkan Timor Leste 

merupakan bekas salah satu provinsi di Indonesia 

yang memisahkan diri pada tahun 1999. Dengan 

demikian Timor Leste masih menggunakan sistem 

hukum yang sama sebagaimana dianut oleh 

Indonesia. 

2.4  Keberlakuan Hukum 

Suatu sistem hukum yang berlaku di masyara-

kat tidaklah berdiriri sendiri tanpa pengaruh faktor 

lainnya, semisalnya faktor sosial, politik, ekonomi 
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budaya dan lainnya.23 Faktor yang disebutkan itu 

mempunyai pengaruh juga dalam penegakan hokum, 

oleh sebab itu dalam penegakan hukum kadang aparat 

penegak hukum tersebut mengalami dilematis dalam 

pelaksanaan penegakan hukum. Dalam menegakkan 

peraturan hukum, hukum tidak bisa diberlakukan 

secara terpisah dari ilmu lain. Salah satu ilmu yang 

bermanfaat dalam perkembangan ilmu hukum adalah 

ilmu sosial. Jika gaya berpikir hanya berdasar pada 

ilmu hukum saja, maka hal tersebut akan berakibat 

pada suatu penyempitan cara pandang untuk melihat 

hukum itu secara murni. Hukum sekarang tidaklah 

tertutup tetapi harus terbuka dalam pergaulan dengan 

ilmu-ilmu lainnya khususnya dengan ilmu sosial 

(kajian ilmu-ilmu sosial).24 

Pada zaman dahulu hukum hanya dipahami 

oleh orang-orang yang mengerti dan mempelajari ilmu 

tersebut, sehingga orang-orang dari kelompok ilmu 

lain segan untuk mempelajarinya. Ilmu hukum seperti 

di dalam ruang yang sangat steril atau hampa, ilmu 

hukum tidak bisa berinteraksi dengan ilmu-ilmu sosial 

budaya, politik, dan ekonomi dikarenakan ilmu 

hukum menjaga kemurniaannya. Hal lain yang sangat 

penting yang dapat mempengaruhi adanya semacam 

                                                           

23Satjipto Rahardjo, Hukum, masyarakat dan pembangunan 

Alumni, Bandung, 1980, hal. 17. 

24 Satjipto Rahardjo, Pemanfaatan Ilmu-ilmu Sosial Bagi Pengem-
bangan Ilmu Hukum, Cetakan Kedua Genta Publising Maret, 

2010, hal. 10 
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pemisahan di dalam kelompok ilmu-ilmu sosial, antara 

lain, adalah hakikat ilmu hukum sebagai ilmu penge-

tahuan yang normatif. Hakikat normatif dari ilmu 

hukum menyebabkan dengan mudah memisahkan diri 

dari pengelompokannya di dalam ilmu-ilmu sosial 

yang diketahui mempunyai hakikat diskriptif.25 Dalam 

kaitannya dengan hubungan antara ilmu hukum 

dengan ilmu sosial, Francois Geny (Freidmann, 

1953:231)26, yang menguliti lembaga-lembaga hukum 

sehingga menemukan beberapa unsur yang memben-

tuknya yang  disebut sebagai „donnes’, yaitu: 

1. Le donne reel, bahwa hukum positif itu berda-

sar pada kenyataan psikologis dan fisis terten-

tu, seperti seks, iklim, tradisi, kebiasaan sosial 
rakyat dan sebagainya; 

2. Le donne historique, berupa semua kenyataan, 

tradisi keadaan lingkungan yang membentuk 

kenyataan-kenyataan fisis dan psikologis ter-

sebut menurut cara tertentu; 
3. Le donne rationnel, yang terdiri dari azas-azas 

yang dialirkan dari penalaran akal (reasonable 
consideration) mengenai hubungan-hubungan 

di antara manusia; 
4. Le donne ideal, yang memberikan unsur dina-

mika berupa semangat moral tertentu yang 

sedang dominan dalam suatu tertentu. 

 

Pemanfaatan dari ilmu-ilmu sosial di dalam 

studi hukum tidak dapat dilakukan begitu saja 

sebelum siap untuk menerimanya. Sebagaimana yang 

telah diuraikan di muka, jika aliran berpikir yang 

                                                           

25 Ibid. 

26 Ibid, hal. 12-13 
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diikuti adalah analitis-positivistis, maka ilmu-ilmu 

sosial tidak akan dimanfaatkan. Ilmu-ilmu sosial baru 

benar-benar dibutuhkan apabila telah mulai melihat 

hukum bukan semata-mata sebagai suatu lembaga 

yang otonom di dalam masyarakat, melainkan sebagai 

suatu lembaga yang bekerja untuk dan di dalam 

masyarakat.  

Dalam hal yang disebut terakhir ini, maka minat 

kita terutama akan tertarik kepada 2 hal, yaitu:         

(1) Proses-proses hukum tidak dilihat sebagai suatu 

peristiwa yang mengalami suatu insulasi, yaitu hanya 

melihat kejadian itu sebagai suatu perjalanan pene-

rapan atau penafsiran peraturan-peraturan hukum 

saja, melainkan, ia kita lihat sebagai proses terwujud-

nya tujuan-tujuan sosial di dalam hukum. Maka yang 

tengah berlangsung di situ adalah juga suatu proses 

interchanges dari kekuatan-kekuatan sektor-sektor 

kehidupan di dalam masyarakat, misalnya kita akan 

melihat pekerjaan pengadilan adalah salah satu mata-

rantai saja dari suatu proses sosial yang lebih besar. 

Lembaga pengadilan tidak berdiri sendiri secara 

otonom dengan cara menetapkan menurut pendapat-

nya sendiri apa yang merupakan hukum, melainkan ia 

sesungguhnya melakukan sebagian saja dari suatu 

rangkaian proses yang panjang. Pengadilan itu 

sesungguhnya menerima input-nya dari bidang-bidang 

atau sektor kehidupan lain di dalam masyarakat, 

seperti politik, ekonomi dan sebagainya. Demikian 

pula maka output yang dihasilkannya harus memper-
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oleh tempatnya di dalam masyarakat; (2) Sehubungan 

dengan apa yang telah disinggung di atas, maka kita 

juga akan tertarik untuk melihat tempat hukum di 

dalam masyarakat, yaitu fungsi apakah yang dijalan-

kannya di situ.  

Berbicara tentang masalah tempat hukum itu di 

dalam masyarakat akan mengurangi pendapat bahwa 

hukum itu otonom dan dapat dipelajari sebagai 

demikian. Pernyataan mengenai tempat hukum itu di 

dalam masyarakat akan membawa kita kepada 

orientasi kearah sistem sosial yang lebih besar, tempat 

hukum itu termasuk di dalamnya.27 

 
 

2.5  Penegakan Hukum  

Dalam negara hukum, semua tatanan negara 

mengatur seluruh kegiatan masyarakat berdasarkan 

hukum yang berlaku melalui penegakan hukum. 

Dalam konsep yang dipakai yaitu penegakan hukum 

sudah dimulai pada saat peraturan hukumnya dibuat 

atau diciptakan. Penegak hukum yang dimaksud 

adalah suatu proses untuk mewujudkan penegakan 

hukum, keinginan-keinginan hukum agar menjadi 

kenyataan. Keinginan-keinginan hukum pikiran badan 

pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam 

peraturan-peraturan hukum. Proses penegakan 

hukum menjangkau sampai pada pembuat hukum. 

                                                           

27.  Ibid, hal, 18-19 
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Perumusan pikiran hukum yang dituangkan dalam 

peraturan hukum akan turut menentukan bagaimana 

penegakan hukum itu dijalankan. Dalam kenyataan, 

proses penegakan hukum memuncak pada pelaksa-

naan oleh para pejabat penegak hukum28.  

Ditinjau dari sudut subjeknya, penegakan 

hukum dapat dilakukan oleh subjek yang luas yaitu 

meliputi seluruh subjek hukum dalam setiap hubung-

an hukum, dan juga dilakukan penegakan oleh subjek 

dalam arti sempit yang meliputi seluruh aparatur 

penegak hukum untuk menjamin hukum agar dapat 

diberlakukan sebagaimana seharusnya. Sedangkan 

dari sudut objeknya, penegakan hukum juga dapat 

berarti luas yaitu mencakup nilai-nilai keadilan yang 

terkandung dalam aturan formal dan aturan yang 

hidup di masyarakat dan juga penegakan dalam arti 

sempit yang hanya meliputi penegakan aturan hukum 

tertulis saja.29 

Menurut Black‟s Law Dictionary, penegakan 

hukum (law enforcement) diartikan sebagai “the act of 

putting something such as a law into effect; the executin 

of a law; the carrying out of a mandate or command.”30 

Secara sederhana dapat dikatakan bahwa penegakan 

                                                           

28 Satjipto Raharjo, Penegkan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis, 

Jogjakarta Genta publishing, 2009, hal.  24. 

29 Jimly Asshiddiqie, Penegakan hukum, www.docudesk.com. 

Februari 2013. 

30 Blach Henry Campbell, Black’s Law Dictionary. Edisi VI. St. 

Paul Minesota: West Publishing, 1999, hal. 578. 
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hukum merupakan usaha untuk menegakkan norma-

norma dan kaidah-kaidah hukum sekaligus nilai-nilai 

yang menjadi latarbelakangnya. Aparat penegak 

hukum hendaknya memahami benar-benar jiwa 

hukum (legal spirit) yang mendasari peraturan hukum 

yang harus ditegakkan, terkait dengan berbagai dina-

mika yang terjadi dalam proses pembuatan undang-

undang.31 

Soedarto juga memberikan arti penegakan 

hukum, menurut beliau penegakan hukum adalah: 

perhatian dan penggarapan terhadap perbuatan-per-

buatan yang melawan hukum yang sungguh-sungguh 

terjadi (onrech in actu) maupun perbuatan melawan 

hukum yang mungkin akan terjadi (onrech in 

potenti).32 Sedangkan menurut Soerjono Soekanto, 

secara konsepsional, maka inti dari arti penegakan 

hukum terletak pada kegiatan menyerasikan hubung-

an nilai-nilai yang dijabarkan di dalam kaidah-kaidah 

yang mantap dan mengejawantah dan sikap tindak 

sebagai rangkuman penjabaran nilai tahap akhir, 

untuk menciptakan, memelihara dan mempertahan-

kan kedamaian pergaulan hidup. Penegakan Hukum 

sebagai suatu proses yang pada hakikatnya merupa-

kan diskresi menyangkut pembuatan keputusan yang 

                                                           

31 Muladi. Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pida-
na. Cetakan Kedua, Semarang: Univeristas Diponegoro, 2002, hal. 

69. 

32 Soedarto. 1985. Kapita Selekta Hukum Pidana, Bandung: 

Alumni, 1988, Hukum dan Hukum Pidana. 
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tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum, akan 

tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi dan pada 

hakikatnya diskresi berada di antara hukum dan 

moral.”33 

Sebagaimana diutarakan oleh Barda Nawawi 

Arief, bahwa kebijakan atau upaya penanggulangan 

kejahatan (criminal policy) pada hakikatnya merupa-

kan bagian integral dari upaya perlindungan masya-

rakat (social defence) dan upaya mencapai kesejah-

teraan masyarakat (social welfare).34 

Berdasarkan pada uraian di atas, dapat dike-

tahui bahwa penegakan hukum adalah upaya yang 

dilakukan untuk menciptakan suatu tatanan masya-

rakat yang aman berdasarkan aturan hukum yang 

berlaku. Adapun cara penanggulangan kejahatan 

lewat pembuatan undang-undang atau hukum pidana 

pada hakikatnya juga merupakan bagian integral dari 

usaha perlindungan masyarakat atau social defence. 

Sesuai dengan uraian di atas, untuk mewujudkan 

hukum supaya dapat ditegakkan, maka diperlukan 

suatu manajemen hukum.  

Menurut Shrode dan Voich dalam Satjipto 

Rahardjo, manajemen adalah seperangkat kegiatan 

                                                           

33 Soerjono Soekanto, Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegak-
an Hukum, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1983, hal. 5  

34 Barda Nawawi, Arief, Masalah Penegakan Hukum dan Kebi-
jakan Penanggulangan Kejahatan, Bandung: PT. Citra Aditya 

Bakti, Cet ke 2, 2002, hal 7. 
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atau suatu proses mengkoordinasikan dan menginte-

grasikan penggunaan sumber-sumber daya dengan 

tujuan untuk mencapai tujuan organisasi melalui 

orang-orang, teknik-teknik dan informasi, dan dijalan-

kan dalam kerangka suatu strukur organisasi. Oleh 

karena itu, untuk dapat menjalankan tugasnya, 

organisasi yang diberikan amanat untuk mewujudkan 

tujuan-tujuan hukum itu perlu mempunyai suatu 

tingkat otonomi tertentu. Selanjutnya, organisasi ber-

otonomi tersebut juga harus mempunyai sumber daya 

penegakan, yaitu:35 

1. Sumber daya manusia, seperti hakim, polisi, 
jaksa, panitera; 

2. Sumber daya fisik seperti gedung, perlengkap-

an, kendaraan; 

3. Sumber daya keuangan, belanja Negara dan 

sumber-sumber lain; 
4. Sumber daya selebihnya yang dibutuhkan 

untuk menggerakkan organisasi dalam usaha-

nya mencapai tujuan 

 

  Sedangkan menurut Soerjono Soekanto, masa-

lah pokok dari penegakan hukum terletak pada faktor-

faktor yang mungkin mempengaruhinya, yaitu:36 

1. Faktor hukum (undang-undang) 
2. Faktor penegak hukum yaitu pihak-pihak yang 

membentuk maupun menerapkan hukum 

3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung 

penegakan hukum 

4. Faktor masyarakat yaitu lingkungan dimana 
hukum tersebut berlaku dan diterapkan 

                                                           

35 Satjipto Raharjo, Op cit, hal. 16. 

36 Soejono Soekanto, Loc cit. 
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5. Faktor kebudayaan yaitu hasil karya, cipta dan 

rasa yang didasarkan pada karsa manusia 

didalam pergaulan hidup. 

 

  Berdasarkan pada uraian di atas dapat diketa-

hui bahwa penegakan hukum memerlukan adanya 

kesinambungan dan keseluruhan unsur penegakan 

yang meliputi materi hukum, petugas dan sarana 

penagakan serta partisipasi masyarakat dan budaya 

penegakan hokum, sehingga penegakan tidak bisa 

tercipta tanpa dibarengi dengan unsur lain. Dalam hal 

penegakan hukum diperlukan penegak hukum, yaitu 

sebagai subjek yang melakukan upaya penegakan 

hukum. Dalam proses bekerjanya penegak hukum, 

terdapat tiga elemen penting yang mempengaruhi, 

yaitu: 

1. Institusi penegak hukum beserta berbagai 

perangkat sarana dan prasarana pendukung 

dan mekanisme kerja kelembagaannya 

2. Budaya kerja yang terkait dengan aparatnya, 

termasuk mengenai kesejahteraan aparatnya, 
dan 

3. perangkat peraturan yang mendukung baik 

kinerja kelembagaannya maupun yang menga-

tur materi hukum yang dijadikan standar 

kerja, baik hukum materielnya maupun 
hukum acaranya. Upaya penegakan hukum 

secara sistemik haruslah memperhatikan ke-

tiga aspek itu secara simultan, sehingga proses 

penegakan hukum dan keadilan itu sendiri 

secara internal dapat diwujudkan secara 

nyata.37 

                                                           

37 Jimly Asshiddiqie, Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi 

Republik Indonesia, Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas 

Indonesia, Ketua Dewan Penasihat Asosiasi Hukum Tata Negara 
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Ditambahkan pula, hukum tidak mungkin akan 

tegak, jika hukum itu sendiri tidak atau belum 

mencerminkan perasaan atau nilai-nilai keadilan yang 

hidup dalam masyarakatnya. Hukum tidak mungkin 

menjamin keadilan jika materinya sebagian besar 

merupakan warisan masa lalu yang tidak sesuai lagi 

dengan tuntutan zaman, artinya persoalan yang diha-

dapi bukan saja berkenaan dengan upaya penegakan 

hukum tetapi juga pembaruan hukum atau pembuat-

an hukum baru. Dengan demikian, maka ada empat 

fungsi penting yang memerlukan perhatian yang 

seksama, yaitu: 
 
1. Pembuatan hukum („the legislation of law’ atau 

„law and rule making’), 

2. sosialisasi, penyebarluasan dan bahkan pem-
budayaan hukum (socialization and 
promulgation of law, 

3. Penegakan hukum (the enforcement of law). 

Ketiganya membutuhkan dukungan  
4. Adminstrasi hukum (the administration of law) 

yang efektif dan efisien yang dijalankan oleh 

pemerintahan (eksekutif) yang bertanggung-
jawab (accountable).38 

 
 

Relevan dengan teori penegakan hukum di atas, 

Romli Atmasasmita menambahkan teori-teori yang 

dapat menghambat efektivitas penegakan hukum yang 

tidak hanya terletak pada sikap mental aparatur 

penegak hukum (hakim, jaksa, polisi, dan penasehat 

                                                                                                                                   

dan Administrasi Negara Indonesia Penegakan hukum, www. 
docudesk.com, 2013. 

38 Ibid. 
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hukum) tetapi juga terletak pada faktor sosialisasi 

hukum yang sering diabaikan.39 

Secara garis besar bekerjanya hukum di masya-

karat ditentukan oleh banyak faktor, yaitu: 

1. Faktor yuridis normatif (menyangkut pembuat-

an peraturan perundang-undangan); 

2. Penegaknya (para pihak dan peranan peme-

rintah); 

3. Faktor yuridis sosiologis (menyangkut pertim-
bangan ekonomis serta kulur hukum pelaku 

bisnis).40 

 

Dengan demikian, maka ada empat fungsi 

penting yang memerlukan perhatian yang seksama, 

yaitu: (i) pembuatan hukum („the legislation of law’ 

atau „law and rule making’), (ii) sosialisasi, penyebar-

luasan dan bahkan pembudayaan hukum 

(socialization and promulgation of law, dan (iii) pene-

gakan hukum (the enforcement of law). Ketiganya 

membutuhkan dukungan (iv) adminstrasi hukum (the 

administration of law) yang efektif dan efisien yang 

dijalankan oleh pemerintahan (eksekutif) yang ber-

tanggungjawab (accountable).41 

                                                           

39 Romli Atmasasmita. Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia dan 
Penegakan Hukum, Bandung: Mandar Maju, 2005, hal. 55. 

40 Suteki, Rekonstruksi Politik Hukum Tentang Hak Menguasai 
Negara Atas Sumber Daya  Air Berdasarkan Nilai Keadilan Sosial 

(Study Privatisasi Pengelolaan Sumber Daya Air), Disertasi pada 

Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang, 

2008, hal. 24. 

41 Jimly Asshiddiqie, Penegakan Hukum, Universitas Indonesia 

2010, hal 4. 
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Dengan demikian jika dihubungkan dalam 

Undang-undang keimigrasian Timor Leste Nomor 9 

Tahun 2003, pelaksanaan undang-undang tersebut 

harus meliputi empat hal yaitu: 

a. Pembuatan hukum („the legislation of law’ atau „law 

and rule making’), dalam hal ini berarti bahwa 

hukum dibuat oleh pemerintah adalah untuk 

memberikan pengaturan atas suatu hal. Demikian 

pula dengan undang-undang keimigrasian Timor 

Leste. Oleh karena itu sebagaimana yang telah 

dijelaskan pada halaman sebelumnya bahwa 

hukum yang dibuat harus memenuhi selera keadil-

an masyarakat; 
 
b. Sosialisasi, penyebarluasan dan bahkan pembu-

dayaan hukum (socialization and promulgation of 

law. Dalam hal ini aturan yang dibuat oleh 

pemerintah perlu diadakan sosialisasi khususnya 

dalam hal penciptaan budaya hukum. Sedangkan 

budaya hukum dapat tercipta apabila terdapat 

penerapan aturan hukum yang terus menerus 

dalam suatu masyarakat sehingga dapat menim-

bulkan kesadaran yang membudaya dalam pene-

rapan hukum; 
 
c. Penegakan hukum (the enforcement of law). Dalam 

hal ini penegakan hukum dapat dilakukan jika 

terdapat kesinambungan fungsi antara materi 

hukum, sosialisasi dan budaya hukum sehingga 

penegakan hukum dapat berjalan; 
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d. Adminstrasi hukum (the administration of law) yang 

efektif dan efisien yang dijalankan oleh peme-

rintahan (eksekutif) yang bertanggungjawab 

(accountable). Dalam hal ini administrasi hukum 

merupakan cara memadukan materi hukum, 

budaya dan penegakan. Sehingga dalam hal ini 

masing-masing fungsi dalam struktur hukum tidak 

dapat dipisahkan. 

 
 

2.6  Pelanggaran 

Pelanggaran adalah perilaku yang menyimpang 

untuk melakukan tindakan menurut kehendak 

sendiri tanpa memperhatikan peraturan yang telah 

dibuat.42 Kalau kita melihat pelanggaran itu adalah 

suatu kesalahan, selain itu sifat melawan hukum, 

unsur kesalahan bahasa Belanda disebut dengan 

”schuld” juga merupakan unsur utama, yang ber-

kaitan dengan pertanggungjawaban pelaku terhadap 

perbuatanya, termasuk perbuatan pidana atau 

tindak pidana. Unsur tersebut demikian pentingnya, 

sehingga ada adagium yang terkenal, yaitu” tiada 

pidana tanpa kesalahan yang di dalam bahasa 

Belanda adalah ”geen straf zonder schuld” dan dalam 

bahasa Jerman ”keine strafe ohne schuld”. Jika 

diingatkan juga adagium ”actus non facit reum, nisi 

mens sit rea”. Jadi berbicara tentang adagium ini 

                                                           

42 Nova Saha Fasadena, Artikel Pelanggaran terhadap Norma-

norma dalam Masyarakat, STAIN JEMBER, 2001, hal 1. 



 

72 

artinya perbuatan tidak membuat orang salah, 

kecuali jika terdapat sikap batin yang salah atau 

guilty mind atau mens rea. Inilah kesalahan yang 

merupakan sifat subjektif dari tindak pidana karena 

berada di dalam diri pelaku.43 Kesalahan (schuld) 

menurut beberapa pendapat para ahli hukum pidana 

pada hakikatnya adalah pertanggungjawaban 

pidana.  

Metzger: kesalahan adalah keseluruhan syarat yang 

memberikan dasar untuk adanya pencelaan pribadi 

terhadap pelaku hukum pidana.44 

Pompe: pada kesalahan atau norma yang dilakukan 

karena kesalahan, baisanya sifat melawan hukum 

itu merupakan segi luarnya. Yang bersifat melawan 

hukum adalah perbuatannya. Segi dalamnya yang 

berhubungan dengan kehendak pelaku adalah kesa-

lahan. Kesalahan dapat dilihat dari dua sudut, yaitu 

(1) dari akibatnya; kesalahan adalah yang dapat 

dicela; (2) dari hakikatnya; kesalahan adalah hal 

tidak dihindarinya perbuatan hukum.45  

Moeljatno: Orang dapat dikatakan mempunyai kesa-

lahan, jika dia pada waktu melakukan perbuatan 

pidana, dilihat dari segi masyarakat dapat dicela 

karenanya, yaitu mengapa melakukan perbuatan 

                                                           

43 Teguh Prasetyo, Hukum Pidana, PT Raja Grafindo Persada, 

Jakarta, 2011. 
44 Teguh Prasetyo, ibid. 
45 Ibid. 
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yang merugikan masyarakat, padahal mampu untuk 

mengetahui makna (jelek) perbuatan tersebut.46 

Dari temuan teori yang dimaksud dapat dilihat 

dan nampak dalam activitas manusia yang melaku-

kan pelanggaran dan tindak pidana/delik. Tentu saja 

dalam membahas tentang perilaku manusia yang 

melanggar suatu norma. Maka norma merupakan 

hasil buatan manusia sebagai makhluk sosial. Pada 

awalnya, aturan ini dibentuk secara tidak sengaja. 

Lama-kelamaan norma-norma itu disusun atau diben-

tuk secara sadar. Norma dalam masyarakat berisi tata 

tertib, aturan, dan petunjuk standar perilaku yang 

pantas atau wajar. Norma, aturan prosedural dan 

aturan perilaku dalam kehidupan sosial pada hakikat-

nya bersifat kemasyarakatan. Yang dimaksud bersifat 

kemasyarakatan bukan saja karena norma-norma 

tersebut berkaitan dengan kehidupan sosial tetapi juga 

karena norma-norma tersebut adalah pada dasarnya 

merupakan hasil dari kehidupan bermasyarakat. 

Norma-norma adalah bagian dari masyarakat. 

Masyarakat yang menginginkan hidup aman, tenteram 

dan damai tanpa gangguan, maka bagi tiap manusia 

perlu menjadi pedoman bagi segala tingkah laku 

manusia dalam pergaulan hidup, sehingga kepenting-

an masing-masing dapat terpelihara dan terjamin. 

Setiap anggota masyarakat mengetahui hak dan 

kewajiban masing-masing. 

                                                           

46
 Ibid. 
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Pelanggaran yang terjadi pada bidang keimigra-

sian adalah semua tahapan-tahapan tindakan keimi-

grasian yang diangap melangar norma atau aturan 

keimigrasian, tentu diperlukan adanya suatu landasan 

yuridis maupun administrasi, sebagai dasar operasio-

nal dalam menangani suatu kasus pelanggaran ke-

imigrasian. Hal ini menurut Direktur Penindakan dan 

Pengawasan Keimigrasian, Muhammad Indra, bahwa 

meningkatnya penyalahgunaan perizinan oleh orang 

asing sangat signifikan karena banyaknya peluang-

peluang dan kemudahan-kemudahan untuk mema-

suki wilayah.47 

Menurut Muhammad Indra dilihat dari sudut 

fungsi hukum keimigrasian tersebut, hukum keimigra-

sian tidak hanya otonom bergerak dalam lingkup 

hukum administrasi negara, namun juga bersinggung-

an dan bertalian erat dengan hukum yang lain, seperti 

hukum ekonomi, hukum internasional dan hukum 

pidana.48 Oleh karenanya pihak pemerintah harus 

segara melakukan penindakan keimigrasian demi 

terciptanya penegakan hukum terhadap pelanggaran 

tersebut.  

Penindakan keimigrasian demi terciptanya 

penegakan hukum dimaksud dapat berupa tindakan 

                                                           

47 Muhammad Indra, www.imigrasi.go.id, diakses tanggal 29 Juni 

2013. 

48Muhammad Indra, .Perspektif Penegakan Hukum dalam Sistem 
Keimigrasian Indonesia, Disertasi, Progam Doktor Program Pasca-

sarjana, Bandung: Universitas Padjadjaran, 2008, hal. 4. 
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yang bersifat administrasi yaitu tindakan melalui 

proses di luar peradilan dan berupa tindakan melalui 

proses peradilan atau yang dikenal dengan pro 

yustitia. Di samping itu kebijakan hukum pidana di 

bidang keimigrasian tetap harus didasarkan atas 

prinsip atau asas Ultimum Remedium yang artinya 

bahwa hukum pidana baru dipergunakan apabila 

sarana-sarana lain gagal untuk menyelesaikannya. 

Selanjutnya pembatasan masuknya unsur-unsur 

pidana ke dalam hukum keimigrasian harus dilihat 

secara proporsional, di mana apabila sesuatu per-

buatan telah diatur atau dikriminalisasikan dalam 

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang dikaitkan 

dengan keimigrasian, maka hal tersebut mutlak 

menjadi tindak pidana kemigrasian dan hal yang 

murni keimigrasian yang merupakan hukum adminis-

tratif, sanksi yang diatur adalah sepenuhnya hukum 

administratif.49 

 

2.7  Kajian Norma  

Menurut Muhammad Indra, dilihat dari sudut 

fungsi hukum keimigrasian, hukum tersebut tidak 

hanya otonom bergerak dalam lingkup hukum admi-

nistrasi negara, namun juga bersinggungan dan ber-

talian erat dengan hukum yang lain, seperti hukum 

                                                           

49 Muhammad Indra, Ibid, hal. 2 
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ekonomi, hukum internasional dan hukum pidana.50 

Keimigrasian mencakup pelaksanaan penegakan ke-

daulatan negara yang merupakan hak suatu negara 

untuk mengizinkan ataupun melarang orang asing 

untuk masuk ataupun tidak. Seorang asing yang 

memasuki wilayah suatu negara akan tunduk pada 

hukum negara tersebut sebagaimana halnya warga 

negara itu sendiri.51 

Sebagaimana telah diuraikan di atas, dapat di-

ketahui bahwa untuk ditegakkannya sebuah hukum 

harus mempunyai aturan tertulis yang berupa produk 

hukum. Sehubungan dengan hal tersebut, RDTL juga 

telah mempunyai rumusan aturan keimigrasian dan 

suaka yang terdapat dalam Undang-undang Nomor 9 

Tahun 2003. Dalam undang-undang tersebut dinyata-

kan dengan jelas dari pasal ke pasal tentang aturan 

keimigrasian yang akan diuraikan di bawah ini. Dalam 

Pasal 2 dinyatakan definisi orang asing yaitu sese-

orang yang tidak bisa menunjukkan kartu identitas 

warga Negara yang tercantum dalam undang-undang 

kependudukan. Jadi dalam hal ini pemerintah Timor 

Leste membedakan warga negara dan orang asing 

berdasarkan pada kepemilikan kartu identitas yang 

tercantum dalam undang-undang kependudukan.  

                                                           

50 Muhammad Indra, Op Cit, hal 4. 

51 J.G. Starke, Pengantar Hukum Internasional, Edisi Kesepuluh, 

Jakarta: Sinar Grafika, 2000, hal. 210. 
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Lebih lanjut, dalam Pasal 4 juga dijelaskan 

tentang adanya pemeriksaan dokumen pada pintu-

pintu perbatasan baik laut, darat maupun bandara. 

Dengan adanya peraturan tentang kartu identitas dan 

pemeriksaan dokumen, maka dalam Pasal 6 disebut-

kan bahwa warga asing harus membawa dokumen 

yang mencantumkan identitas mereka sebagaimana 

yang dicantumkan dalam Ayat (1), kemudian dalam 

Ayat (2) dipertegas lagi bahwa warga asing harus 

mampu menunjukkan bukti identitas tersebut setiap 

waktu ditanyakan oleh petugas. 

Berdasarkan uraian dalam pasal-pasal di atas, 

dapat diketahui bahwa jika seseorang melintasi 

wilayah terotirial tanpa adanya dokumen maka dapat 

dikategorikan sebagai imigran gelap. Imigran gelap 

adalah migrasi yang dilakukan di luar prosedur dan 

aturan negara yang ada atau juga perpindahan manu-

sia lewat batas negara yang menyalahi aturan imigrasi 

yang berlaku.52 Ada empat situasi orang menjadi 

imigran gelap, yaitu:53 

1. Imigran yang masuk secara (klandestin) sem-

bunyi, dengan dokumen palsu; 
2. Menetap lebih dari waktu yang diijinkan (over-

stay); 
3. Korban jaringan (people smuggling) 

4. Sengaja melecehkan sistem suaka interna-

sional. 
 

                                                           

52 Fachry Prayogi, Fenomena Imigran Gelap di Indonesia, 
http://wwww. Hukumonline.com, Februari, 2013. 

53 Ibid. 
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Selain menjelaskan tentang kartu identitas, 

Undang-undang Nomor 9 Tahun 2003 juga membe-

rikan pengaturan tentang warga asing yang akan 

bekerja di Negara Timor Leste dalam Pasal 8. Dalam 

kaitannya dengan warga asing yang akan bekerja di 

Timor Leste, pemerintah memberikan keleluasaan bagi 

warga asing untuk bekerja, baik secara mandiri atau 

menjadi pekerja yang diatur dalam undang-undang. 

Namun, untuk menjadi pekerja atau berwiraswasta di 

Timor Leste tidak akan diijinkan jika tidak memiliki 

visa atau dokumen yang diharuskan oleh undang-

undang. Adanya pelarangan dan pengaturan tentang 

pekerja asing di Timor Leste, diikuti dengan pengatur-

an lain yang berupa pengawasan pada wilayah teri-

torial Timor Leste yang tercantum dalam Pasal 13 

yaitu memasuki atau keluar dari wilayah teritorial 

harus dilakukan pada pintu-pintu perbatasan yang 

dibuka pada jam pengoperasian tertentu seperti yang 

tercantum dalam Ayat (1), kemudian dipertegas pula 

bahwa semua individu yang memasuki atau keluar 

dari wilayah teritorial Timor Leste adalah sebagai 

subjek dalam pengawasan imigrasi. 

Di samping adanya aturan masuk atau keluar 

wilayah territorial, pemerintah Timor Leste juga mem-

punyai hak untuk menolak warga asing yang tidak 

dapat memenuhi syarat khususnya yang berhubungan 

dengan ancaman kesehatan, undang-undang public 

yang mengancam hubungan internasional Pemerintah 

Demokratik Timor Leste. Kemudian aturan penolakan 



 

79 

warga asing tersebut diperjelas lagi dalam Pasal 18, 

yaitu pada Ayat (1): 

warga asing tidak boleh memasuki wilayah teri-

torial Timor Leste jika tidak mempunyai dokumen 

pendukung tinggal dan tidak mempunyai tiket 

kembali ke Negara asal atau warga asing yang 
mempunyai status untuk tidak boleh tinggal seca-

ra illegal di Timor Leste.  

 

Berikutnya dalam Ayat (2) dijelaskan bahwa: 

untuk memasuki wilayah territorial Timor Leste 
warga asing harus dapat membayar setara dengan 

100 Dollar Amerika dan membayar setara dengan 

50 Dollar Amerika per hari jika ingin tetap tinggal 

di Timor Leste dalam suatu waktu tertentu, 

dengan pengecualian pada kasus-kasus tertentu.  

 

Kemudian pada Pasal 29 Ayat (1) dijelaskan pula 

bahwa warga asing harus ditolak dari wilayah teritorial 

Timor Leste jika mempunyai masalah sebagai berikut: 

1. Sudah diusir dari wilayah teritorial Timor 

Leste; 
 
2. Telah meninggalkan Timor Leste sebagai se-

buah konsekuensi dari notifikasi yang diterbit-

kan oleh pemerintah; 
 

3. Telah dijatuhi sanksi tidak boleh memasuki 

wilayah Timor Leste selama lebih dari satu 

tahun; 
 

4. Tidak diperbolehkan memasuki wilayah Timor 

Leste karena dapat mengancam kesehatan, ke-
pentingan umum atau keamanan atau untuk 

urusan internasional pemerintah Timor Leste; 
 

5. Tidak boleh memasuki wilayah Timor Leste 

yang berkaitan dengan kejahatan perang, 

terorisme, atau bertentangan dengan prinsip-

prinsip demokrasi Negara yang berdasarkan 

pada aturan hukum. 
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Pada Ayat (2) dijelaskan bahwa penolakan 

masuk pada wilayah Timor Leste juga diberlakukan 

pada subjek karena adanya instrumen tetap yang 

perlu diperbaiki secara terus menerus, dalam Ayat (3) 

dan (4) ditambahkan pula bahwa hal tersebut di atas 

adalah tanggung jawab Menteri dalam menindak-

lanjuti National Commisioner PNTL, yaitu dengan 

menyusun nama-nama orang yang tercantum dalam 

daftar penolakan. Kemudian dalam pasal selanjutnya 

juga diuraikan tentang visa bagi warga asing yang 

ingin tinggal di wilayah Timor Leste yaitu dalam Pasal 

17. Visa (dari bahasa Latin Charta visa, lit. "Kertas 

yang telah terlihat") adalah dokumen yang menunjuk-

kan bahwa seseorang berwenang untuk memasuki 

wilayah yang sudah dikeluarkan, tunduk pada izin 

dari dinas imigrasi di saat masuk. Kewenangan terse-

but seperti dokumen, tetapi lebih sering itu stempel di 

paspor dan disahkan pemohon.  

Beberapa negara tidak memerlukan visa dalam 

beberapa situasi, seperti sebagai hasil dari pengaturan 

perjanjian timbal balik. Negara mengeluarkan visa 

biasanya menempel berbagai kondisi tetap, seperti 

wilayah yang dicakup oleh visa, tanggal validitas, 

periode tinggal, apakah visa berlaku untuk lebih dari 

satu kunjungan”54. 

                                                           

54http://id.shvoong.com/social-sciences/communication-media-

studies/2243823-pengertian-visa. 
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Dalam Pasal 17 Ayat (1)55 dinyatakan bahwa 

untuk memasuki wilayah teritorial Timor Leste, warga 

asing harus dapat menunjukkan visa yang masih 

berlaku. Namun, pada pengaturan tentang visa terda-

pat pengecualian bagi warga asing yang dapat mema-

suki wilayah Timor Leste tanpa menggunakan visa, 

pengecualian tersebut adalah sebagai berikut: 

1. Warga asing yang mempunyai autorisasi ijin 

tinggal atau identifikasi dokumen yang diter-

bitkan bagi pejabat diplomatik atau dengan 

status sederajat; 
2. Warga asing yang bekerja pada PBB atau agen-

nya yang berada di wilayah territorial Timor 

Leste; 

3. Warga asing yang mempunyai kewajiban 

karena hubungan bilateral atau multilateral 

dalam wilayah Timor Leste.  
 
 

Selanjutnya dalam kaitannya dengan visa, 

Undang-undang Nomor 9 Tahun 2003 juga mengu-

raikan tentang tipe-tipe visa yang diterbitkan yaitu: 

a. Visa Biasa56  

Pengaturan tentang Visa Biasa terdapat pada 

Pasal 35, yang dibagi menjadi empat kategori yang 

memberikan ijin bagi warga asing untuk memasuki 

wilayah territorial Timor Leste dalam suatu waktu 

tertentu, dan tidak termasuk warga asing yang harus 

memiliki visa pekerja atau visa tinggal menetap. Visa 

biasa dibagi menjadi empat kategori yaitu: (1) Visa 

                                                           

55 Pasal 17 UU Imigrasi RDTL. 

56 Pasal 35 UU Imigrasi RDTL. 
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Biasa Kelas I adalah bagi warga asing yang memasuki 

wilayah Teritorial Timor Leste untuk urusan bisnis 

atau wisata dengan batas waktu maksimal tinggal 

selama 90 hari, dan diperbolehkan memasuki wilayah 

Timor Leste sekali atau beberapa kali; (2) Visa Biasa 

Kelas II ditujukan pada warga asing yang transit pada 

daerah teritorial atau transit antara dua penerbangan 

internasional dalam penerbangan domestik. Warga 

asing yang mengalami hal tersebut diperbolehkan 

tinggal di Timor Leste selama 72 jam dengan single 

entry; (3) Visa Biasa Kelas III ditujukan kepada warga 

asing yang ingin belajar di wilayah teritorial Timor 

Leste selama maksimal satu tahun dan dengan status 

multiple entries. Visa tersebut harus diperbaharui 

setiap tahun dan dibuktikan dengan hasil akademik, 

pendaftaran dan ketersediaan sarana dalam melaku-

kan pembelajaran tersebut; (4) Visa Biasa Kelas IV 

yaitu bagi warga asing yang melakukan perjalanan ke 

Timro Leste dengan tujuan budaya dan penelitian 

sebagai seorang artis, atlit atau sebagai wartawan 

asing. Visa tipe ini memberikan ijin kepada warga 

asing untuk tinggal selama 180 hari berdasarkan 

kontrak kerja dan dapat diperpanjang dengan single 

atau multiple entries. 

Pendaftaran untuk visa biasa tersebut harus 

dilengkapi dengan semua dokumen pendukung, yaitu 

dokumen perjalanan, dan dokumen pendukung lain-

nya untuk alasan tinggal di wilayah Timor Leste. 
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b. Visa Kerja57 
 

Visa kerja diatur dalam Pasal 36 ditujukan 

kepada warga asing yang bertujuan mencari pengha-

silan di Timor Leste baik sebagai wiraswasta maupun 

sebagai pekerja. Visa ini diperbolehkan untuk diper-

panjang kembali dan dapat memasuki wilayah Timor 

Leste baik dengan single atau multiple entries. 
 
 

c. Visa Tinggal Menetap58 
 

Visa tinggal menetap ditentukan dalam Pasal 37 

bagi warga asing yang ingin tinggal menetap di wilayah 

Timor Leste dan dapat membuktikan keinginannya 

untuk menetap dengan menunjukkan pendukung 

tinggal di wilayah teritorial Timor Leste. Selain itu, visa 

ini valid untuk single entry pada wilayah nasional 

Timor Leste dan menetap pada wilayah itu sampai 

enam bulan. Jika warga asing yang meminta visa ter-

sebut dapat menunjukkan bahwa dia adalah seorang 

pekerja atau wiraswasta, pertimbangan akan diberikan 

untuk memberikan visa sesuai dengan spesialisasi 

kerja mereka sesuai dengan aktivitas ekonomi yang 

dapat digunakan untuk meningkatkan produktivitas 

dan pengadopsian teknologi. Visa untuk tinggal mene-

tap ini hanya berlaku tidak lebih dari lima tahun. 

                                                           

57 Pasal 36 UU Imigrasi RDTL. 

58 Pasal 37 UU Imigrasi RDTL. 
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Berdasarkan ketentuan keimigrasian yang ber-

sifat universal, setiap negara berwenang untuk meng-

izinkan atau melarang seseorang untuk masuk 

maupun keluar suatu negara. Berdasarkan pengakuan 

universal tersebut, keberadaan peraturan keimigrasian 

merupakan atribut yang sangat penting dalam mene-

gakkan kedaulatan hukum suatu negara di dalam 

wilayah teritorial negara yang bersangkutan, dan 

setiap orang asing memasuki wilayah suatu negara 

akan tunduk pada hukum negara tersebut sebagai-

mana halnya warga itu sendiri.59  

RDTL adalah negara yang berdaulat dan mem-

punyai tujuan untuk menjamin kesejahteraan rakyat. 

Dengan demikian, maka seluruh warga negara harus 

tunduk pada aturan yang berlaku sebagaimana dite-

tapkan dalam konstitusi RDTL, sedangkan warga asing 

yang berada di wilayah tersebut juga harus tunduk 

pada aturan keimigrasian yang berlaku sebagaimana 

yang telah diuraikan dalam Undang-undang Nomor 9 

Tahun 2003 tentang Imigrasi dan Suaka. Sebagaimana 

yang telah diungkapkan pada halaman sebelumnya, 

keimigrasian mencakup pelaksanaan penegakan ke-

daulatan negara yang merupakan hak suatu negara 

untuk mengizinkan ataupun melarang orang asing 

masuk ataupun tidak. Seorang asing yang memasuki 

wilayah suatu negara akan tunduk pada hukum 

                                                           

59 Yudha Bhakti. Hukum Internasional: Bunga Rampai, Bandung: 

Alumni, 2003: hal.  19-17. 
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negara tersebut sebagaimana halnya warga negara itu 

sendiri.60 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

60 JG. Starke, Op Cit. hal 210. 


