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ABSTRAK 

ANALISIS YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM ATAS 

PELANGGARAN IMIGRASI TERHADAP MASKAPAI LION AIR 

JESSE SIANTURI 

NPM : 1351047 

Hukum keimigrasian adalah himpunan petunjuk yang mengatur tata tertib orang-

orang yang berlalu lintas di dalam wilayah Republik Indonesia dan pengawasan 

terhadap orang-orang asing yang berada di wilayah Indonesia Tindakan Keimigrasian 

sebagai tindakan administratif dalam bidang keimigrasian di luar proses pengadilan. 

Tindakan Keimigrasian ini dikenal juga sebagai tindakan non-legislasi. Dunia 

penerbangan tidak lepas dari keimigrasian seperti visa, izin masuk, pendaftaran orang 

asing, izin masuk kembali, izin keluar tidak kembali, Surat Perjalanan RI, tanda 

bertolak, tanda masuk, surat keterangan keimigrasian dan perubahan keimigrasian, 

Permasalahan timbul ketika terjadi pelanggaran imigrasi yang mengakibatkan adanya 

pertanggungjawaban dari beberapa pihak, baik itu pihak maskapai maupun pihak 

konsumen. Hal tersebut terjadi pada kasus maskapai Lion Air. Penelitian ini bertujuan 

untuk mengetahui Pertanggungjawaban hukum kepada para pihak yaitu pihak maskapai 

selaku pengangkut dan keempat Penumpang yang tidak melalui proses imigrasi, maka 

dari itu dibuatlah rumusan masalah Bagaimana pertanggungjawaban hukum maskapai 

Lion Air yang menurunkan penumpang dari luar Indonesia tanpa melalui proses 

imigrasi dan bagaimana pertanggungjawaban hukum pada penumpang tiga orang Warga 

Negara Indonesia dan satu Warga Negara Asing yang memasuki wilayah negara 

Indonesia tanpa melalui proses imigrasi ? penulis membahas lanjut dengan 

berlandasankan secara yuridis yaitu Undang-undang no. 6 Tahun 2011 tentang 

Keimigrasian, Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 30 Tahun 

2015. Undang-undang no.08 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan landasan 

KUHPer. Untuk secara teori penulis menganalisa dengan teori pertanggunjawaban Hans 

Kelsen. Pertanggungjawaban hukum maskapai Lion Air yang menurunkan penumpang 

dari luar indonesia tanpa melalui proses imigrasi terdiri dari 2 (dua) bentuk, yaitu 

pertanggungjawaban administrasi  dan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 

114 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian. Pertanggungjawaban 

hukum pada penumpang tiga orang warga negara Indonesia dan satu warga negara asing 

yang memasuki wilayah negara indonesia tanpa melalui proses imigrasi adalah 

pertanggungjawaban pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 113 Undang-Undang 

Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian. 
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