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ABSTRACTEDLY  
    
MUJI UTAMI, D1506033, SUPERVISORY MECHANISM AND 
PENINDAKAN IS IMMIGRATION AT SURAKARTA'S IMMIGRATION 
OFFICE, Final Task, Studi's Program Administration Management, 
Program III. Diploma, Social Science and Politics faculty, Seblas Maret 
University, Surakarta, June 2009.  
  

Surakarta's Immigration office constitutes one of technical executor unit of 
Law and HAM Department that constitute subject task performing at immigration 
area. One of task it is perform observation and penindakan to Strange Citizen that 
do breach / immigration law deviation.  

Writer takes title ” Supervisory Mechanism and Penindakan Is 
immigration At Surakarta's Immigration Office ”. To the effect of observing it is 
subject to be know how Immigration Office mechanism Surakarta in do 
observation to secretory expatriate or entering territorial Indonesian and 
penindakan is immigration for orang–orang (WNA) one that breach immigration 
law.   

This watch utilize kualitatif's descriptive method with data source of 
primary data and secondary data. Data collecting tech is done with observation, 
interview and document / archives that constitutes to methodic subject in 
observing it. Analisis is data began by gathers data, doing early analisis of 
acquired data, doing deeper data digging up if apparently deep menganalisisnya 
less visceral, the latest stage which is conclusion pull.  

Base observing result, can take that conclusion supervisory mechanism 
performing and penindakan is immigration at Surakarta's Immigration Office 
corresponds to Republic Of Indonesia Government regulation Number 31 Years 
1994 about Expatriate Observation and Penindakan Is immigrations, Role and 
society in performing supervisorying to activity and in the presence expatriate is 
perceived very important, Indonesian government via Jurisdictional Department 
and Human Right gives authority to Immigration Office to act explicit peopled 
(WNA) already breach immigration law without mengenyampingkan their human 
right.  

Of conclusion upon, therefore writer passes on many tips divide 
Immigration Office which is do counsellings to societies at environmentally 
territorial Immigration Office job Surakarta hits things that gets bearing with 
immigration, it because of role and society in perform monitoring to activity and 
in the presence expatriate is perceived very important.  
Adding medium and prasarana (car on duty, office equipment, etc.) utilised 
smooth supervisory mechanism performing and penindakan is immigration.  
Performing increase total person / agency and urges Immigration Office official 
Surakarta to follow education as PPNS (Civil Public Servant investigator).   
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Pengertian Keimigrasian 

Keimigrasian berasal dar kata IMIGRASI yang berarti perpindahan orang 

atau penduduk dari suatu negara ke negara lain untuk menetap. Dalam 

perkembangan dunia dengan kemajuan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, 

terutama dibidang transportasi, perpindahan orang atau penduduk tidak hanya 

untuk menetap, tapi juga perpindahan sementara. Yang lebih tepat dapat dikatakan 

adalah perjalanan orang dari satu negara ke negara lain untuk berbagai keperluan 

seperti untuk berwisata, berusaha, kunjungan keluarga dan lain-lain. 

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No.9 Tahun 1992 

tentang Keimigrasian, yang dimaksud dengan Keimigrasian adalah hal ihwal lalu 

lintas orang yang masuk atau ke luar wilayah Negara Republik Indonesia dan 

pengawasan orang asing di wilayah Negara Republik Indonesia. 

Menurut Drs. Moh. Arif, keimigrasian adalah masalah lalu lintas orang 

yang keluar atau masuk wilayah Negara Republik indonesia. 

Dari definisi diatas, penulis menyimpulkan bahwa keimigrasian adalah 

proses keluar dan masuknya orang-orang (WNI / WNA) yang melakukan 

perjalanan dari atau ke wilayah Negara Republik Indonesia. 

 

B. Pengertian Mekanisme 

Mekanisme merupakan istilah kata yang berasal dari bahasa Inggris, 

”mechanism”  yang berarti bekerja seperti mesin. 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (Pusat Pengembangan dan 

Pembinaan Bahasa), mekanisme diartikan sebagai cara kerja suatu organisasi 

dapat berupa perkumpulan atau sebagainya serta hal saling bekerja seperti mesin, 

yaitu kalau yang satu bergerak yang lain ikut bergerak (1989:570). 

Dalam Ensiklopedia Administrasi dijelaskan bahwa mekanisme adalah 

salah satu pendekatan atau upaya dalam rangka penyempurnaan tata kerja berupa 

usaha merubah cara-cara atau metode-metode yang sudah ajeg dan bisa diganti 

6 
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dengan metode atau peralatan yang mekanis atau otomatis sehingga dalam hal ini 

akan diperoleh penghematan penggunaan tenaga manusia. (The Lian Gie 

1982:203). Dan J.S Badudu dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia menyebutkan 

bahwa mekanisme adalah cara kerja suatu organisasi (1994 : 882) 

 

C. Pengertian Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian 

1. Pengawasan Keimigrasian 

Dalam hal ini, yang menjadi sasaran pengawasan adalah orang asing 

yang berada di wilayah Negara Republik Indonesia dan orang-orang asing 

yang dicurigai melakukan penyimpangan atau palanggaran keimigrasian. 

Negara di mana orang asing berada mempunyai kewajiban untuk menjamin 

kepentingan dan keamanan orang asing tersebut. 

Pengawasan adalah suatu proses kegiatan mengumpulkan data, 

menganalisa dan menentukan apakah sesuatu yang diawasi sesuai dengan 

standar yang telah ditentukan atau sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang 

berlaku. 

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 9 Tahun 1992 

Tentang Keimigrasian, orang asing adalah orang bukan Warga Negara 

Indonesia. 

Setiap orang asing yang masuk atau ke luar wilayah Negara Republik 

Indonesia wajib memberikan keterangan identitas, keterangan kedatangan atau 

keberangkatan, dan keterangan lain yang diperlukan kepada Pejabat Imigrasi 

di Tempat Pemeriksaan Imigrasi. 

Tempat pemeriksaan yang dimaksud adalah pelabuhan, bandar udara, 

atau tempat-tempat lain yang ditetapkan oleh Menteri sebagai tempat masuk 

atau keluar wilayah Indonesia. 

Orang asing yang berada di suatu negara lain, keberadaannya dapat 

ditinjau dari 2 (dua) aspek yaitu : 

a. Aspek Keberadaannya atau Izin Tinggalnya 

Keberadaan orang asing di suatu negara dapat dilihat dari sah tidaknya izin   

tinggal yang dimiliki oleh orang asing tersebut selama yang bersangkutan 
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berada di negara itu yang dapat dibagi menjadi 3 (tiga) kelompok orang 

asing, yaitu : 

1) Orang asing yang mempunyai izin tinggal yang sah dan masih berlaku. 

2) Orang asing yang memiliki izin tinggal yang sah tetapi sudah tidak 

berlaku. 

3) Orang asing yang tidak memiliki izin tinggal yang sah. 

b. Aspek Kegiatan Selama Berada Di Negara Tersebut 

Kegiatan orang asing selama berada di suatu negara lain dapat melakukan 

kegiatan yang berupa : 

1) Kegiatan yang sesuai dengan izin yang diberikan dan sesuai dengan 

maksud kedatangannya di wilayah negara yang didatangi. 

2) Kegiatan yang tidak sesuai dengan izin yang diberikan dan maksud 

kedatngannya 

3) Kegiatan yang merugikan atau membahayakan negara yang didatangi.  

Menurut Undang-undang tentang Keimigrasian, Pengawasan Orang 

Asing di Indonesia meliputi : 

a. Masuk dan keluarnya orang asing ke dan dari wilayah Indonesia. 

b. Keberadaan serta kegiatan orang asing. 

Pengawasan orang asing yang meliputi aspek keberadaan dan aspek 

kegiatannya, adalah suatu proses kegiatan dibidang keimigrasian yang 

mengumpulkan data dan informasi, menganalisa dan menentukan apakah 

keberadaan orang asing sejak masuknya di wilayah Indonesia dan kegiatannya 

selama berada di wilayah Indonesia telah sesuai dengan norma-norma yang 

berlaku baginya. Norma-norma yang diberlakukan bagi orang asing di 

Indonesia antara lain norma hukum yang berupa peraturan perundang-undangan 

yang berlaku seperti yang menyangkut izin keberadaannya (izin keimigrasian), 

izin kegiatannya seperti yang menyangkut ketenaga kerjaan, mengikuti 

pendidikan, mengadakan penelitian dan sebagainya. Selain itu juga norma-

norma yang menyangkut norma agama dan sosial budaya lainnya, seperti 

norma agama, kebudayaan, adat istiadat yang berlaku di Indonesia. 
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Jika terjadi penyimpangan terhadap norma-norma tersebut, terhadap 

orang asing yang bersangkutan akan diambil tindakan sesuai dengan peraturan 

yang berlaku, baik yang berupa tindakan justisial ataupun tindakan 

keimigrasian. 

2. Penindakan Keimigrasian 

Tindakan Keimigrasian ialah tindakan administratif dalam bidang 

keimigrasian di luar proses peradilan, yaitu tindakan yang dikenakan terhadap 

orang asing yang melakukan pelanggaran di bidang keimigrasian tanpa harus 

menunggu keputusan dari proses peradilan. Tindakan Keimigrasian juga dapat 

dilakukan setelah orang asing menjalani hukuman berdasarkan keputusan 

Pengadilan. 

Tindakan Keimigrasian ditetapkan dengan keputusan tertulis oleh Pejabat 

Imigrasi yang berwenang. Kemudian keputusan tersebut disampaikan kepada 

orang yang dikenakan tindakan keimigrasian selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari 

terhitung sejak tanggal penetapan. 

Setiap orang asing yang dikenakan tindakan keimigrasian dapat 

mengajukan keberatan kepada Menteri dalam jangka waktu 3 (tiga) hari sejak 

tanggal diterimanya Keputusan Tindakan Keimigrasian.  

Dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang 

Keimigrasian, tindakan terhadap penyimpangan dan pelanggaran di bidang 

keimigrasian dibagi menjadi 2 (dua) bentuk : 

a. Melalui Tindakan Keimigrasian 

b. Melalui proses peradilan, dimana Pejabat Imigrasi diangkat sebagai 

Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di bawah koordinasi Penyidik Polri. 

Ketentuan mengenai Pejabat Imigrasi yang berwenang melakukan 

tindakan keimigrasian, tata cara penindakan keimigrasian, pengajuan dan 

pemeriksaan keberatan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri.        

Tindakan Keimigrasian adalah tindakan administrasi di bidang 

Keimigrasian yang dilakukan oleh pejabat Imigrasi berupa :  

a. Pembatasan, perubahan atau pembatalan izin keberadaan. 
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b. Larangan untuk berada di suatu atau beberapa tempat tertentu di wilayah 

Indonesia. 

c. Keharusan untuk bertempat tinggal di suatu tempat tertentu di wilayah 

Indonesia. 

d. Pengusiran atau deportasi dari wilayah Indonesia atau penolakan masuk ke 

wilayah Indonesia.  

Pejabat yang berwenang melakukan tindakan keimigrasian adalah :  

a) Pejabat Imigrasi di Tempat Pemeriksaan Imigrasi sepanjang menyangkut 

penolakan masuk terhadap orang asing. 

b) Kepala Kantor Imigrasi (Kakanim), terhadap orang asing pemegang izin 

Keimigrasian. 

c) Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehakiman dalam hal ini Koordinator 

Urusan Keimigrasian/Kepala Bidang Imigrasi, terhadap orang asing 

pemegang izin Keimigrasian.  

d) Direktur Jenderal Imigrasi dalam hal ini Direktur Pengawasan dan 

Penindakan Keimigrasian terhadap orang asing pemegang izin 

Keimigrasian. 

D. Mekanisme Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian 

Dalam pengamatan ini, yang dimaksud dengan mekanisme Pengawasan 

dan Penindakan Keimigrasian adalah cara kerja organisasi (dalam hal ini Kantor 

Imigrasi Surakarta) dalam hal mengawasi orang asing yang berada di wilayah 

Republik Indonesia dan menindak tegas orang asing yang melakukan 

penyimpangan dan pelanggaran keimigrasian sesuai dengan peraturan perundang-

undangan yang berlaku. 

1. Mekanisme Pengawasan Keimigrasian 

Pengawasan terhadap masuk dan keluarnya orang ke dan dari wilayah 

Indonesia dilakukan oleh Pejabat Imigrasi di Tempat Pemeriksaan Imigrasi. 

Pengawasan terhadap keberadaan orang asing menyangkut izin keberadaan atau 

izin tinggalnya di wilayah Indonesia diberikan oleh Pejabat Imigrasi, baik Izin 

yang diberikan di Tempat Pemeriksaan Imigrasi atau di Kantor Imigrasi, 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



44 
 

pengawasan ini merupakan Pengawasan yang bersifat administratif dengan data 

yang lengkap yang berada di Imigrasi. 

Pengawasan orang asing ini, menjadi tanggung jawab dan wewenang 

Menteri yang dilaksanakan dengan cara : 

a) Pengumpulan Data 

Pengumpulan data orang asing dilakukan dengan cara menghimpun 

data dan informasi setiap orang asing yang : 

a. Masuk atau ke luar wilayah Negara Republik Indonesia 

b. Berada di wilayah Negara Republik Indonesia 

c. Melakukan kegiatan di wilayah Negara Republik Indonesia. 

b) Pendaftaran Orang Asing 

Setiap orang asing yang telah diberikan izin keimigrasian (singgah, 

kunjungan, izin tinggal terbatas dan izin tinggal tetap), perlu diketahui 

keberadaannya selama yang bersangkutan berada di wilayah Indonesia dan 

perubahan-perubahan yang terjadi pada dirinya dan keluarganya. Untuk 

keperluan itu, setiap orang asing yang berada di wilayah Indonesia 

diharuskan mendaftarkan diri pada Kantor Imigrasi setempat di mana ia 

bertempat tinggal. Bagi orang asing yang kedatangannya di wilayah 

Indonesia dengan izin kunjungan dan berada di wilayah Indonesia belum 90 

(sembilan puluh) hari, tidak dikenakan wajib melaporkan diri, tetapi ketika 

yang bersangkutan ingin tinggal melebihi waktu tersebut, baru dikenakan 

wajib melaporkan untuk mendaftarkan diri baginya dan keluarganya. Setiap 

orang yang memberikan kesempatan orang asing menginap di tempat 

kediamannya wajib melaporkan kepada Kantor Kepolisian Republik 

Indonesia atau Pejabat Pemerintah Daerah setempat dalam jangka waktu 24 

(dua puluh empat) jam sejak kedatangan orang asing tersebut. Pendaftaran 

terhadap orang asing dimaksudkan untuk :  

1) Kepentingan orang asing yang bersangkutan, jika terjadi hal-hal yang 

menyangkut orang asing tersebut, seperti kecelakaan yang menimbulkan 

kehilangan data-data dari yang bersangkutan, maka untuk 

mengidentifikasikan orang asing tersebut dapat dilihat dari data-data 
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pendaftarannya di Kantor Imigrasi, atau diperlukan oleh Perwakilan 

Negara dari orang asing tersebut, dapat dimintakan dari Kantor Imigrasi 

yang mendaftarkan orang asing tersebut. 

2) Untuk kepentingan pengawasan terhadap orang asing yang berada di 

wilayah Indonesia. Dengan pendaftaran itu, instansi Pemerintahan atau 

Perwakilan Negara dari orang asing yang memerlukan data-data 

seseorang asing yang berada atau pernah berada di wilayah Indonesia, 

bisa mendapatkan data-data dari pendaftaran orang asing. 

Dengan pendaftaran orang asing, akan diketahui identitas seorang 

asing yang berada di wilayah Indonesia, sejak kedatangannya, izin 

keimigrasian yang dimilikinya, status sipilnya, keluarganya, pekerjaannya 

baik di negaranya atau selama berada di wilayah Indonesia, sponsor yang 

menjaminnya di Indonesia dan lain-lain keterangan yang diperlukan 

mengenai kedudukan orang asing tersebut. 

Orang asing dikenakan wajib melakukan pendaftaran ialah orang 

asing yang berada di wilayah Indonesia lebih dari 90 (sembilan puluh) hari 

sejak kedatangannya di wilayah Indonesia yang terdiri dari : 

1) orang asing yang diberikan Izin kunjungan lebih dari 90 (sembilan 

puluh) hari sejak kedatangannya atau setelah mendapat perpanjangan 

izin kunjungannya yang melebihi 90 (sembilan puluh) hari. 

2) orang asing yang diberikan Izin Tinggal Terbatas. 

3) orang asing yang diberikan Izin Tinggal Tetap. 

Pendaftaran Orang Asing dilakukan dengan cara mengisi daftar 

yang memuat : 

1) nama  

2) jenis kelamin 

3) status sipil 

4) kewarganegaraan 

5) tempat dan tanggal lahir 

6) pekerjaan 

7) alamat di Indonesia 
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8) nomor dan tanggal berlakunya paspor 

9) Tempat Pemeriksaan Imigrasi ketika masuk ke wilayah Indonesia 

Setiap ada perubahan terhadap data-data yang telah diisi dalam 

pendaftaran tersebut, harus dilaporkan kepada Kantor Imigrasi setempat 

dalam waktu 14 (empat belas) hari. 

Kewajiban melakukan pendaftaran orang asing tidak diberlakukan 

terhadap orang asing dan keuangannya yang berada di wilayah Indonesia 

dalam rangka tugas diplomatik atau konsuler. 

c)  Pemantauan Keberadaan dan Kegiatan Orang Asing  

Dalam rangka menghimpun data dan informasi mengenai masuk dan 

ke luar, keberadaan serta kegiatan orang asing di wilayah Negara Republik 

Indonesia, Pejabat Imigrasi melakukan pemantauan keimigrasian. Dalam 

rangka melakukan pemantauan keimigrasian Pejabat Imigrasi berwenang : 

a. Menerima laporan dari masyarakat atau Instansi Pemerintah tentang 

adanya pelanggaran keimigrasian. 

b. Mendatangi tempat-tempat atau hubungan yang diduga dapat ditemukan 

bahan keterangan mengenai keberadaan dan kegiatan orang asing. 

c. Memeriksa Surat Perjalanan atau Dokumen Keimigrasian orang asing. 

Pejabat Imigrasi yang berwenang di Kantor Pusat Direktorat 

Jenderal Imigrasi wajib melaksanakan pemeriksaan atas laporan yang 

diterima apabila ada pelanggaran di bidang Keimigrasian baik dari 

masyarakat, mass media maupun instansi Pemerintah yang dituangkan 

dalam Berita Acara Pemeriksaan. 

d) Pengolahan Data dan Informasi Kegiatan Orang Asing 

Setiap Kantor Wilayah dan Kantor Imigrasi melakukan pengolahan 

dan informasi mengenai masuk atau ke luar, keberadaan dan kegiatan orang 

asing di wilayahnya masing-masing. Hasil pengolahan data dan informasi 

tersebut dilaporkan kepada Direktur Jenderal Imigrasi, ketentuan lebih 

lanjut mengenai tata cara pengolahan data dan informasi serta pelaporan 

diatur dengan Keputusan Menteri. 

 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



47 
 

e) Koordinasi dengan Badan atau Instansi Pemerintah  

Pengawasan terhadap kegiatan orang asing akan menyangkut Badan 

atau Instansi terkait yang mempunyai tugas melakukan pengawasan orang 

asing seperti Departemen Tenaga Kerja, Departemen Pendidikan dan 

Kebudayaan dan Badan atau Instansi  lainnya yang dapat dilakukan melalui 

Tim Koordinasi Pengawasan Orang Asing. 

Tindak Lanjut dari pengawasan terhadap keberadaan dan kegiatan 

orang asing akan dikenakan Tindakan baik dengan melalui proses peradilan 

atau Tindakan Keimigrasian non justisial. Pengawasan terhadap orang asing 

dilaksanakan dalam bentuk : 

a. Pengawasan Administratif  

Yaitu pengawasan yang dilaksanakan dengan menggunakan 

data-data administratif yang ada pada instansi yang melakukan 

pengawasan, di mana terdapat data-data yang berupa catatan dan bahan-

bahan tertulis yang dikumpulkan sejak orang asing mengajukan visa, 

saat kedatangannya di Tempat Pemeriksaan Imigrasi, ketika pemberian 

izin keimigrasian, pendaftaran dan lain yang bersifat administratif. Dari 

data-data tersebut dapat diketahui keadaan orang asing yang 

bersangkutan sehingga jika terjadi penyimpangan, instansi tersebut 

berdasarkan data-data yang ada padanya sudah dapat mengambil 

langkah penindakan sesuai dengan penyimpangannya dan berdasarkan 

peraturan yang berlaku. 

b. Pengawasan Koordinatif  

Yaitu pengawasan terhadap orang asing oleh beberapa instansi 

yang terkait dalam pengawasan dengan saling memberi masukan sesuai 

dengan bidangnya masing-masing, sehingga dapat ditentukan secara 

koordinatif apakah terdapat penyimpangan yang dilakukan oleh orang 

asing tersebut serta tindakan apa yang akan diambil sesuai dengan 

bidang masing-masing instansi terkait baik secara sendiri, ataupun 

secara bersama sesuai dengan peraturan yang berlaku. Setiap instansi 

melihat pelanggaran atau penyimpangan yang dilakukan oleh orang 
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asing yang bersangkutan di bidangnya, sedang data lainnya diperoleh 

dari instansi yang berkoordinasi. Sesuai dengan peraturan yang berlaku, 

pengawasan koordinatif dilakukan secara bertingkat; di tingkat Pusat 

dipimpin oleh Menteri Kehakiman atau Direktur Jenderal Imigrasi, di 

tingkat propinsi oleh Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehakiman 

atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk olehnya dan yang terkait seperti 

Markas Besar Angkatan Bersenjata, Markas Besar Kepolisian, Badan 

Koordinasi Intelijen Negara, Departemen Dalam Negeri, Departemen 

Luar Negeri, Departemen Tenaga Kerja dan Instansi lainnya yang 

mempunyai tugas dan tanggung jawab terhadap pengawasan orang 

asing. 

c. Pengawasan Di tempat dengan Suatu Operasi Lapangan  

Dilaksanakan oleh Imigrasi dan atau bersama dengan instansi 

terkait secara koordinatif, di mana suatu satuan atau tim mengadakan 

pengawasan dengan mendatangi tempat-tempat yang diduga terjadi 

pelanggaran atau penyimpangan yang dilakukan oleh orang asing, baik 

yang menyangkut keberadaannya ataupun yang menyangkut 

kegiatannya selama berada di wilayah Indonesia. 

Dalam rangka memantapkan mekanisme koordinasi dan mekanisme 

operasi antara instansi terkait dalam pengawasan orang asing, instansi-

instansi tersebut diatas akan tetap melakukan tugas dan wewenangnya 

masing-masing sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

Koordinasi tersebut dimaksudkan untuk memaksimalkan daya guna dan 

hasil guna pengawasan terhadap orang asing. 

2. Mekanisme Penindakan Keimigrasian 

Sebagai tindak lanjut dari pengawasan orang asing, dilakukan tindakan 

jika terdapat penyimpangan atau pelanggaran yang dilakukan oleh orang asing, 

baik yang menyangkut izin keberadaanya maupun kegiatannya selama berada 

di wilayah Indonesia. 

Tindakan Keimigrasian yang dapat dikenakan terhadap orang asing 

adalah sebagai berikut : 
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a. Penolakan pemberian visa yang dilakukan pada Perwakilan Republik 

Indonesia di luar negeri atau di tempat lain yang ditentukan oleh Pemerintah 

Republik Indonesia. 

b. Penolakan izin masuk ke wilayah Indonesia, meskipun yang bersangkutan 

telah memiliki visa untuk masuk ke wilayah Indonesia. Visa belum 

menjamin bahwa yang bersangkutan secara otomatis mendapatkan izin 

masuk. 

c. Merubah, membatasi atau membatalkan izin keimigrasian yang dimilikinya. 

Dalam hal ini Pejabat Imigrasi yang berwenang dapat : 

1) Merubah izin tinggal tetap menjadi izin tinggal terbatas, atau zizn 

tinggal terbatas menjadi izin kunjungan. 

2) Membatasi berlakunya izin keimigrasian, seperti izin kunjungan yang 

seharusnya yang seharusnya berlaku 3 (tiga) bulan dibatasi hanya 

berlaku 2 (dua) bulan. 

3) Membatalkan izin keimigrasiannya dengan mencabut izin 

keimigrasiannya, sehingga yang bersangkutan tidak mempunyai izin 

keimigrasian dan harus ke luar dari wilayah Indonesia. 

d. Melarang orang asing berada di suatu tempat tertentu di Indonesia atau 

mengharuskan orang asing berada di suatu tempat yang ditentukan di 

wilayah Indonesia. 

e. Mengusir atau mendeportasi orang asing ke luar wilayah Indonesia. 

f. Menempatkan orang asing di Karantina Imigrasi dalam hal : 

1) Berada di wilayah Indonesia tanpa memiliki izin keimigrasian yang sah. 

2) Dalam rangka menunggu proses pengusiran atau deportasi. 

3) Dalam rangka menunggu keputusan Menteri atas pengajuan keberatan 

yang diajukannya terhadap tindakan keimigrasian yang dikenakan 

terhadapnya. 

Selain visa untuk dapat diberikan izin masuk, Pejabat Imigrasi 

berwenang menolak memberikan izin masuk terhadap orang asing yang tidak 

memenuhi syarat lainnya, seperti : 

a. Tidak mempunyai paspor yang sah dan masih berlaku. 
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b. Menderita gangguan jiwa atau penyakit menular yang membahayakan 

kesehatan umum. 

c. Ternyata telah memberikan keterangan yang tidak benar dalam memperoleh 

paspor dan atau visa. 

d. Tidak mempunyai biaya cukup untuk hidup selama di Indonesia dan tidak 

memiliki tiket untuk kembali ke negaranya atau ke negara lain. 

Dalam hal penyelenggaraan atau perbuatan tindak pidana imigrasi dapat 

dilakukan proses penindakannya sebagai berikut : 

a. Setiap pelanggaran berupa tindak pidana imigrasi dapat diajukan ke 

pengadilan melalui porses hukum acara pidana berdasarkan Undang-

undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, di mana 

pejabat imigrasi dapat bertindak sebagai Pejabat Penyidik Pegawai Negeri 

Sipil (PPNS) yang seterusnya melalui Penyidik Polisi diteruskan ke 

Kejaksaan Negeri dan Pengadilan Negeri untuk diputuskan. 

b. Setelah orang asing menjalani putusan Pengadilan Negeri dan dilepas, 

maka orang asing tersebut diserahkan kepada imigrasi untuk proses 

selanjutnya yang berupa tindakan keimigrasian dalam bentuk yang sesuai 

dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku dalam hal ini 

Undang-undang Keimigrasian. 

c. Dalam hal tertentu oleh imigrasi diambil langsung tindakan keimigrasian 

tanpa melalui proses peradilan dengan pertimbangan bahwa akan lebih 

efektif diambil tindakan keimigrasian dari pada melalui proses peradilan 

yang umumnya memakan waktu lebih lama, seperti tindakan pengusiran 

atau deportasi. 

3. Penyidikan Keimigrasian 

Penyidikan adalah salah satu proses peradilan terhadap suatu tindak 

pidana yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang 

Hukum Acara Pidana. Tindak pidana keimigrasian dilakukan sesuai dengan 

Hukum Acara tersebut. Sebagai penyidik terhadap tindak pidana keimigrasian, 

selain Polisi Negara Republik Indonesia sebagai penyidik umum, juga 

dilakukan oleh Pejabat Imigrasi yang diangkat sebagai Penyidik Pegawai 
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Negeri Sipil (PPNS). Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil Imigrasi hanya 

berwenang melakukan penyidikan terhadap tindak pidana keimigrasian. Orang 

asing yang melakukan tindak pidana umum selain tindak pidana keimigrasian, 

penyidikannya dilakukan oleh Polisi, meskipun menyangkut orang asing yang 

berada dibawah pengawasan Imigrasi. Penyidikan yang dilakukan oleh 

Penyidik Imigrasi berada dibawah Koordinasi Polisi Negara Republik 

Indonesia yang akan memberikan bantuan dalam proses penyidikannya. 

Seperti halnya Penyidik umum, Penyidik Imigrasi berwenang melakukan 

tindakan sebagai berikut : 

a. Menerima laporan tentang adanya tindak pidana keimigrasian. 

b. Memanggil, menggeledah, menangkap, menahan seseorang yang disangka 

melakukan tindak pidana keimigrasian. 

c. Menyita surat-surat, dokumen-dokumen, Surat Perjalanan (Paspor), atau 

benda-benda yang ada hubungannya dengan tindak pidana keimigrasian. 

d. Memanggil orang untuk didengar keterangannya sebagai saksi. 

e. Melakukan pemeriksaan di tempat-tempat tertentu yang diduga terdapat 

surat-surat, dokumen-dokumen, Surat Perjalanan (Paspor), atau benda-

benda lain yang ada hubungannya dengan tindak pidana keimigrasian. 

f. Mengambil sidik jari dan memotret tersangka. 

Hasil penyidikan Penyidik Imigrasi dikirimkan ke Kejaksaan melalui 

Penyidik Polisi untuk diproses selanjutnya. Dalam melakukan penyidikan, 

Penyidik Imigrasi memberi laporan kepada Penyidik Polisi sebagai 

Koordinator penyidikan tentang dimulainya penyidikan dan penghentian 

penyidikan sesuai dengan Hukum Acara Pidana. 

2. Karantina Imigrasi 

Karantina Imigrasi adalah tempat penampungan sementara bagi orang 

asing yang dikenakan proses pengusiran atau deportasi atau tindakan 

keimigrasian lainnya. 

Sebagai tempat penampungan sementara, Karantina Imigrasi bukan 

merupakan rumah tahanan seperti yang diatur dalam Kitab Hukum Acara 

Pidana (KUHAP), dan berada dibawah Kantor Imigrasi, sedang 
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pengelolaannya hampir sama dengan pengelolaan rumah tahanan negara 

(Rutan), di mana penghuninya dirawat selama berada di dalam Karantina 

Imigrasi. 

Orang asing yang ditempatkan di Karantina Imigrasi yang dalam proses 

pengusiran atau pemulangan ke negara asalnya atau ke negara lain yaitu : 

a. Orang asing yang dikenakan tindakan keimigrasian baik setelah menjalani 

hukuman sesuai dengan putusan Pengadilan Negeri atau tanpa melalui 

putusan Pengadilan Negeri. 

b. Orang asing yang ditolak izin masuknya, yang akan dibawa kembali oleh 

alat angkut yang membawanya ke wilayah Indonesia. Hal ini 

dimungkinkan, karena alat angkut yag akan membawa kembali ke negara 

asal atau negara lain, dalam waktu singkat belum dapat melaksanakannya. 

Ruang Karantina tersebut berada disatu lokasi dengan kantor imigrasi, 

hal ini bertujuan untuk : 

a. Mempermudah pengawasan bagi penjabat imigrasi mengenai kegiatan yang 

dilakukan oleh orang asing. 

b. Mempermudah proses tindakan keimigrasian bagi pejabat imigrasi. 

c. Mempermudah apabila sewaktu-waktu orang asing tersebut dibutuhkan 

dalam pemeriksaan keimigrasian. 
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Bagan 2.1 

“ Bagan Mekanisme Pengawasan Dan Penindakan Keimigrasian ”  
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E. METODE PENGAMATAN 

1. Jenis Pengamatan 

Pengamatan ini termasuk jenis pengamatan yang menitik beratkan pada 

pengamatan lapangan yang dilakukan secara langsung berhubungan dengan 

obyek pengamatan guna memperoleh keterangan dan data-data sesuai dengan 

yang ada di lokasi. Selain melakukan pengamatan secara langsung di lapangan, 

pengamatan ini juga di dukung dengan studi kepustakaan untuk mendapatkan 

landasaan teori yang berhubungan dengan obyek pengamatan. 

Metode yang digunakan dalam pengamatan ini adalah metode 

Deskriptif yaitu metode yang digunakan untuk memecahkan suatu masalah 

dengan cara memaparkan, menafsirkan, menganalisa, dan menginterprestasikan 

data yang ada. Pendekatan pengamatan ini menggunakan strategi studi kasus, 

karena lokasi studi ini terdiri dari sati instansi dengan unit analisis Sub Bagian 

WASDAKIM (Pengawasan dan Pendidikan Keimigrasian). 

Pada metode deskriptif kualitatif, data yang dikumpulkan dalam 

pengamatan ini berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka-angka (Moleong, 

2001:6). 

2. Lokasi Pengamatan 

Penulis mengambil lokasi di Kantor Imigrasi Surakarta yang 

beralamatkan di Jl. Adi Sucipto No. 8 Colomadu, Surakarta khususnya sub 

bagian WASDAKIM (Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian) dengan 

pertimbangan sebagai berikut : 

a. Karena sifat pekerjaan pada Kantor Imigrasi Surakarta melalui seksi 

WASDAKIM (Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian) merupakan 

instansi yang membutuhkan suatu mekanisme kerja, maka hal ini sesuai 

dengan permasalahan yang akan diamati. 

b. Pada instansi tersebut penulis mendapatkan keterangan dan berbagai 

informasi yang diperlukan sebagai bahan pendukung dalam penulisan 

Laporan Tugas Akhir berupa data tertulis maupun lisan. 

c. Kepala Kantor Imigrasi Surakarta memberikan izin bagi penulis untuk 

mengadakan pengamatan. 
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3. Sumber Data  

Sumber Data yang dipergunakan dalam pengamatan ini meliputi : 

a. Sumber Data Primer 

Yaitu data yang diperoleh melalui wawancara dan observasi yang 

kemudian diolah sendiri oleh penulis. Dalam hal ini yang merupakan data 

primer meliputi orang-orang yang terlibat dalam mekanisme pangawasan 

dan penindakan keimigrasian, antara lain : 

1) Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Surakarta 

2) Kepala Seksi WASDAKIM 

3) Kepala Sub Seksi (Kasubsi Pengawasan dan Kasubsi Penindakan) 

WASDAKIM 

4) Staf Kantor 

b. Sumber Data Sekunder 

Yaitu data yang diperoleh dari sumber yang secara tidak langsung 

memberi keterangan yang mendukung data primer, antara lain : 

1) Catatan-catatan, dokumen resmi gambar yang terdapat di Kantor 

Imigrasi Surakarta khususnya seksi WASDAKIM 

2) Buku-buku dan Peraturan Perundang-undangan yang menunjang 

pengamatan ini. 

3) Keterangan-keterangan lain yang menunjang pengamatan. 

Untuk memperoleh sumber data tersebut, penulis memasuki / 

terjun langsung ke lokasi pengamatan agar bisa berhubungan secara 

langsung dengan sumber informasi. 

4. Teknik Pengumpulan Data 

Sesuai dengan jenis pengamatan dan sumber data yang digunakan, maka 

penulis menggunakan teknik pengumpulan data yang meliputi : 

a. Observasi / Pengamatan Langsung 

Dalam penelitian ini penulis mengadakan pengamatan langsung dan 

pencatatan tentang keadaan lingkungan dan kegiatan kerja di Sub Bagian 

WASDAKIM (Pengawasan dan Penindakan). Penulis mengadakan 

pengamatan tentang cara kerja para pegawai Kantor Imigrasi dengan 
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membantu sebagian tugas-tugas mereka, sehingga penulis sedikit-banyak 

mengetahui keoptimalan kinerja mereka. 

b. Wawancara 

Adalah teknik pengumpulan data dengan melakukan wawancara 

dengan pihak-pihak yang bersangkutan baik dari awal pengamatan hingga 

akhir guna memperoleh keterangan dan kejelasan data. Penulis bertatap 

muka langsung dan melakukan tanya jawab dengan pegawai Kantor Imigrasi 

khususnya pada bagian WASDAKIM yang menangani mekanisme 

pengawasan dan penindakan keimigrasian bagi Warga Negara Asing yang 

berada di wilayah Indonesia.. 

c. Dokumen dan Arsip 

Adalah teknik pengumpulan data yang bersumber dari buku-buku 

kepustakaan, dokumen-dokumen, arsip-arsip, gambar-gambar, dan peraturan-

peraturan. Penulis memperoleh data-data tersebut langsung dari kepala 

bagian seksi WASDAKIM. 

5. Teknis Analisa Data 

Metode analisa data yang digunakan metode analisa kualitatif, dimana 

data yang muncul dalam analisa kualitatif yaitu berupa kata-kata dan bukan 

rangkaian angka yang telah dikumpulkan dari observasi, wawancara, dan studi 

pustaka serta disusun dalam teks yang diperluas. 

Miles dan Huberman dalam HB Sutopo menjelaskan bahwa dalam 

metode ini terdapat 3 (tiga) komponen utama, yaitu sebagai berikut: 

a. Reduksi Data 

Reduksi data merupakan proses seleksi, pemusatan, 

penyederhanaan, dan abstraksi data kasar yang ada dalam field note (catatan 

lapangan). Proses ini berlangsung secara terus-menerus selama pelaksanaan 

penelitian, bahkan dimulai sebelum proses pengumpulan data dilakukan. 

b. Penyajian Data 

Penyajian data merupakan kumpulan informasi yang tersusun dan 

memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan 

tindakan. Data yang disajikan diambil dari data yang telah disederhanakan 
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dalam reduksi data. Susunan sajian data yang baik adalah yang jelas 

sistematikanya. Hal ini akan banyak menolong penulis dalam memahami 

data yang ada dan memudahkan dalam mengambil suatu kesimpulan. 

c. Penarikan Kesimpulan Verifikasi 

Penarikan kesimpulan merupakan suatu proses dimana analisis yang 

dilakukan semakin lama semakin jelas. Sejak awal pengumpulan data 

penulis sudah harus memahami apa arti dari berbagai hal yang ia temui 

dengan melakukan pencatatan peraturan-peraturan, pola-pola, pernyataan-

pernyataan, konfigurasi yang mungkin, arahan sebab akibat, dan berbagai 

proposisi. 

Kesimpulan juga perlu diverifikasikan agar cukup mantap dan 

benar-benar bisa dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu perlu dilakukan 

aktivitas pengulangan untuk tujuan pemantapan. Verifikasi juga dapat 

berupa kegiatan yang dilakukan dengan lebih mengembangkan ketelitian, 

misalnya dengan cara berdikusi atau saling memeriksa antar teman, karena 

pada dasarnya makna dari data harus diuji validitasnya supaya kesimpulan 

menjadi lebih kokoh. 

6. Validitas Data 

Pertanyaan yang sering muncul yang menghinggapi kebanyakan penulis 

adalah apakah data yang diperoleh sesuai dengan apa yang ada dalam 

kenyataan di lokasi dan apakah penjelasan yang diberikan sesuai dengan apa 

yang terjadi di lokasi. Untuk menjamin validitas data yang diperoleh dalam 

pengamatan ini, maka digunakan Metode Triangulasi, yaitu teknik pemeriksaan 

keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk 

keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu (Moleong : 

2001 : 178). Dalam metode Triangulasi. 

Pengumpulan datanya dilakukan dengan cara menggunakan berbagai 

sumber yang berbeda, yang tersedia. Langkah-langkah atau cara Triangulasi 

menurut Moleong (2001) dinyatakan bahwa Triangulasi dengan sumber yaitu 

berarti membandingkan dengan mengecek balik derajat kepercayaan suatu 
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informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat-alat yang berbeda dalam 

metode kualitatif. 
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BAB III 

DESKRIPSI LEMBAGA/ INSTANSI 

 

A. Deskripsi Lokasi 

Penulis mengadakan pengamatan di Kantor Imigrasi (KANIM) Surakarta 

yang terletak di jalan Adi Sucipto No. 8 Colomadu Surakarta mulai tanggal 23 

Februari sampai dengan 31 Maret 2009. Untuk memberikan gambaran umum 

tentang Kantor Imigrasi Surakarta, penulis menguraikan sebagai berikut : 

1. Sejarah Kantor Imigrasi Surakarta 

Kantor Imigrasi (KANIM) Surakarta dibentuk berdasarkan Keputusan 

Menteri Kehakiman Republik Indonesia No:  M.02-PR.07.04 Tahun 1983 

tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Imigrasi di lingkungan Kantor 

Wilayah Departemen Kehakiman (sekarang Hukum dan Hak Asasi Manusia) 

yang kemudian diperbaharui dengan Keputusan Menteri Kehakiman Republik 

Indonesia Nomor: M.03-PR.07.04 Tahun 1991 tentang Organisasi dan Tata 

Kerja Kantor Imigrasi Surakarta. 

Kantor Imigrasi Surakarta diresmikan oleh Kepala Kantor Wilayah 

Departemen Kehakiman pada tanggal 08 Agustus 1984 dengan wilayah kerja 

mencakup 6 (enam) Kabupaten dan 1 (satu) Kotamadya meliputi : (Kota 

Surakarta, Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Karanganyar, Kabupaten 

Boyolali, Kabupaten  Klaten, Kabupaten Wonogiri, Kabupaten Sragen) 

dengan jumlah penduduk kurang lebih sekitar 6.067.800 orang. Kantor 

Imigrasi Surakarta memiliki 1 (satu) Tempat Pemeriksaan Imigrasi yaitu TPI 

Bandar udara Adi Sumarmo. Keraton, batik, dan pasar Klewer sekurangnya 

tiga hal tersebut menjadi simbol identitas kota Surakarta. Layaknya 

perekonomian sebuah kota yang didominasi oleh kegiatan pariwisata dan 

perdagangan barang dan jasa demikian juga halnya dengan kota Surakarta, 

kota yang lebih dikenal dengan kota Solo. Untuk pariwisata, eksistensi 

Keraton Kasultanan Surakarta Hadiningrat dan Pura Mangkunegaran (sejak 

1745) menjadikan kota ini sebagai poros sejarah, seni dan budaya yang 

memiliki nilai jual. Nilai jual ini termanifestasi melalui bangunan-bangunan 
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kuno, tradisi kerajaan yang terpelihara dan karya seni yang menakjubkan. 

Tatanan sosial penduduk setempat yang tak lepas dari sentuhan-sentuhan 

kultural dan spriritual keraton semakin menambah daya tarik sendiri bagi 

wisatawan domestik mauoun mancanegara yang berkunjung ke Surakarta. 

Salah satu tradisi yang berlangsung turun temurun dan semakin mengangkat 

nama daerah ini adalah “membatik”. Seni dan pembatikan Solo menjadikan 

daerah ini dikenal sebagai pusat batik Indonesia bahkan sampai tingkat 

internasional.   

Kegiatan keimigrasian pada Kantor Imigrasi Surakarta lebih terfokus 

kepada pelayanan keimigrasian seperti dalam hal pemberian paspor, 

pemberian Izin Tinggal, dan perpanjangan Izin Tinggal. Disamping itu juga 

volume kegiatan lalu lintas orang keluar masuk melalui Bandar Udara Adi 

Sumarmo dari tahun ke tahun relatif cukup padat. Mengingat bandara ini 

merupakan akses langsung untuk mencapai kota Surakarta disamping dengan 

menggunakan jalur darat. Sebagian yang melakukan aktivitas perjalanan 

melalui Bandara Adi Sumarmo adalah Warga Negara Indonesia. Akan tetapi 

tidak sedikit juga orang asing yang datang untuk sekedar berwisata atau 

kegiatan yang lain di kota Surakarta ini. Pariwisata dan perdagangan ibarat 

dua sisi mata uang, sektor pariwisata tidak akan ada artinya bila tidak di 

dukung sektor perdagangan . Minimal keberadaan perdagangan cendera mata 

dan kerajinan khas daerah menjadikan pariwisata semakin berdenyut. Dengan 

potensi daerah sedemikian besar diharapkan hal tersebut mempunyai dampak 

yang positif  bagi kemajuan dan perkembangan Kantor Imigrasi Surakarta 

dimasa-masa mendatang. 

2. Visi dan Misi Kantor Imigrasi Surakarta 

a. Visi 

Mewujudkan pelayanan prima, penegakan hukum Keimigrasian serta 

pengamanan Negara oleh Aparatur Imigrasi yang profesional, berwibawa, 

dan berwawasan global dalam rangka menunjang pembangunan daerah 

Eks Karesidenan Surakarta yang bertumpu pada potensi pariwisata, 

budaya, pendidikan, industri perdagangan. 
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b. Misi 

1. Melaksanakan pelayanan yang cepat, tepat dan ramah kepada 

masyarakat. 

2. Menegakkan Hukum Keimigrasian dengan memperhatikan Hak Asasi 

Manusia. 

3. Meningkatkan koordinasi dan partisipasi masyarakat dalam 

penyelenggaraan tugas dan fungsi Imigrasi. 

4. Meningkatkan profesionalisme dan kualitas Sumber Daya Manusia. 

5. Mengoptimalkan Penerapan Pendayagunaan Peraturan Perundangan, 

Organisasi dan Tata Kerja, Sarana dan Prasarana serta Sumber Daya 

Manusia yang ada dalam penyelengaraan tugas Keimigrasian. 

6. Memanfaatkan teknologi Informasi mutakhir dalam penyelengaraan 

tugas Keimigrasian. 

B. Kedudukan, Tugas Pokok, dan Fungsi Kantor Imigrasi Surakarta 

1. Kedudukan 

Kantor Imigrasi (KANIM) adalah unit pelaksana teknis di bidang 

Keimigrasian dilingkungan Kantor Wilayah Departemen Kehakiman (Hukum 

dan Hak Asasi Manusia) yang berada dan bertanggung jawab kepada Kepala 

Kantor wilayah. 

2. Tugas Pokok 

  Kantor Imigrasi mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas pokok 

dan fungsi Departemen Kehakiman di bidang Keimigrasian di wilayah yang 

bersangkutan. 

3. Fungsi 

  Untuk menyelengarakan tugas tersebut, Kantor Imigrasi mempunyai 

fungsi : 

a. Melaksanakan tugas keimigrasian di bidang informasi dan sarana 

komunikasi keimigrasian (INFOKIM) ; 

b. Melaksanakan tugas keimigrasian di bidang lalu lintas keimigrasian 

(LANTASKIM) ; 
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c. Melaksanakan tugas keimigrasian di bidang status keimigrasian 

(STATUSKIM) ; 

d. Melaksanakan tugas keimigrasian di bidang pengawasan dan penindakan 

keimigrasian (WASDAKIM) . 

C. Wilayah Kerja dan Jumlah Personil 

1. Wilayah Kerja 

 Wilayah kerja Kantor Imigrasi Surakarta meliputi 7 daerah Tingkat II se-

eks Karesidenan Surakarta yang terdiri dari 6 (enam) Kabupaten dan 1 (satu) 

Kotamadya yaitu : 

a. Kota Surakarta 

b. Kabupaten Sukoharjo 

c. Kabupaten Karanganyar 

d. Kabupaten Boyolali 

e. Kabupaten Klaten 

f. Kabupaten Wonogiri 

g. Kabupaten Sragen 

2. Jumlah Personil 

  Kantor Imigrasi Surakarta sampai dengan saat ini dilakukan pengamatan 

memiliki 56 pegawai yang terdiri dari : 

Kepala Kantor : 1  Orang 

Kepala Sub Bagian : 1  Orang 

 Kepala Urusan : 3  Orang 

Kepala Seksi : 4  Orang 

 Kepala Sub Seksi : 5  Orang 

Staf Pegawai : 47 Orang 

 

Mengenai jenjang golongan ruang pegawai Kantor Imigrasi Surakarta 

dapat dilihat pada tabel berikut ini : 
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Tabel 3.1 

Pegawai Kantor Imigrasi Surakarta 

Berdasarkan Golongan Ruang 

NO GOLONGAN 

RUANG 

JUMLAH 

1 GOL IV - 

2 GOL  III 41 

3 GOL II 15 

4 GOL I - 

            JUMLAH 56 

   Sumber : Sub Bagian Tata Usaha (2009) 

Berdasar tabel diatas Kantor Imigrasi Surakarta pada bulan Januari 2009, 

mempunyai pegawai yang berjumlah 56 orang. Dari 56 orang pegawai, 41 

orang diantaranya bergolongan ruang III (tiga) 

Mengenai data jenis kelamin pegawai Kantor Imigrasi Surakarta dapat 

dilihat pada tabel berikut ini : 

Tabel 3.2 

Pegawai Kantor Imigrasi Surakarta 

Berdasarkan Jenis Kelamin 

NO JENIS KELAMIN JUMLAH 

1 LAKI-LAKI 37 

2 PEREMPUAN 19 

JUMLAH 56 

  Sumber : Sub Bagian Tata Usaha (2009) 

Dari tabel diatas Kantor Imigrasi Surakarta pada bulan Januari 2009 

mempunyai pegawai berjumlah 56 orang pegawai yang sebagian besar adalah 

laki-laki. Hal ini tidak mempengaruhi dalam masalah pekerjaan, karena pada 

umumnya setiap instansi tidak terlalu mempermasalahkan jenis kelamin, 

semua memiliki hak dan kesempatan berprestasi maupun karier yang sama.  

Mengenai pendidikan formal, data tentang tingkat pegawai Kantor 

Imigrasi Surakarta dapat dilihat pada tabel berikut ini : 
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Tabel 3.3 

Tingkat pendidikan Formal 

Pegawai Kantor Imigrasi Surakarta 

NO PENDIDIKAN FORMAL JUMLAH 

1 S2 1 

2 S1 19 

3 D3 3 

4 SLTA 32 

5 SLTP 0 

6 SD 1 

JUMLAH 56 

  Sumber : Sub Bagian Tata Usaha (2009) 

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa, dimana yang berpendidikan tertinggi 

adalah S2 hanya ada 1 (satu) orang dan yang berpendidikan paling rendah 

adalah SD juga hanya 1 (satu) orang. Rata-rata pegawai Kantor Imigrasi hanya 

berpendidikan SLTA hal ini disebabkan karena Kantor Imigrasi tidak 

memasang peraturan bahwa pegawainya harus berpendidikan sarjana. 

D. Struktur atau Susunan Organisasi 

Struktur organisasi dapat diartikan sebagai suatu kerangka yang 

menunjukkan suatu hubungan diantara pejabat maupun bidang satu dengan 

lainnya, sehingga jelas kedudukan, wewenang serta tanggung jawab masing-

masing bagian dalam sutau kedudukan yang teratur. 

Berdasarkan struktur organisasi Kantor Imigrasi (KANIM) Surakarta dapat 

dijelaskan fungsi dan tugas masing-masing bagian yaitu sebagai berkut :  

1. Kepala Kantor Imigrasi Surakarta  

  Mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas pokok dan fungsi 

sebagaimana dimaksud pada uraian diatas. 

2. Sub Bagian Tata Usaha 

Sub Bagian Tata Usaha Mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha 

dan rumah tangga Kantor Imigrasi dan tugas administrasi sebagai pendukung 

kegiatan operasional kantor 
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Untuk menyelenggarakan tugas tersebut Sub Bagian Tata Usaha 

mempunyai fungsi ; 

a. Melakukan urusan kepegawaian 

b. Melakukan urusan keuangan 

c. Melakukan urusan surat menyurat, perlengkapan, dan rumah tangga 

Pada Sub Bagian ini terdiri dari ; 

a. Urusan Kepegawaian, mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian 

di lingkungan Kantor Imigrasi sesuai dengan kebijaksanaan yang 

ditetapkan oleh Menteri dan berdasarkan Perundang-undangan yang 

berlaku. 

b. Urusan Keuangan, mempunyai tugas melakukan urusan keuangan Kantor 

Imigrasi berdasarkan Perundang-undangan yang berlaku. 

c. Urusan Umum, mempunyai tugas melakukan urusan surat menyurat, 

perlengkapan, dan rumah tangga Kantor Imigrasi. 

3. Seksi Informasi dan Sarana Komunikasi Keimigrasian (INFOKIM) 

Seksi Infokim Mempunyai tugas melakukan penyebaran dan pemanfaatan 

informasi serta pengelolaan sarana komunikasi keimigrasian di lingkungan 

Kantor Imigrasi yang bersangkutan berdasarkan peraturan perundang-

undangan yang berlaku.  

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Seksi Infokim mempunyai 

fungsi: 

a. Melakukan pengumpulan, penelaahan, analisis data, evaluasi, penyajian 

informasi dan penyebarannya untuk penyelidikan keimigrasian. 

b. Melakukan pemeliharaan, pengamanan dokumentasi keimigrasian dan 

penggunaan serta pemeliharaan sarana komunikasi. 

Seksi Informasi dan Sarana Keimigrasian terdiri dari : 

a. Sub Seksi Informasi, mempunyai tugas melakukan penyebaran dan 

pemanfaatan informasi mengenai Warga Negara Indonesia dan orang 

asing dalam rangka kerja sama tukar menukar informasi untuk 

pengamanan teknis operasional keimigrasian. 
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b. Sub Seksi Komunikasi, mempunyai tugas melakukan pemeliharaan dan 

pengamanan dokumentasi keimigrasian serta melakukan penggunaan dan 

pemanfaatan sarana komunikasi. 

4. Seksi Lalu Lintas Keimigrasian (LANTASKIM) 

Seksi Lantaskim mempunyai tugas melakukan kegiatan keimigrasian 

dibidang lalu lintas keimigrasian di lingkungan Kantor Imigrasi yang 

bersangkutan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut Seksi Lantaskim mempunyai 

fungsi; 

a. Melakukan pemberian perizinan dibidang lintas batas, izin masuk / keluar 

dan fasilitas keimigrasian. 

b. Melakukan pemberian dokumen perjalanan, izin berangkat dan izin 

kembali. 

Seksi Lalu Lintas Keimigrasian terdiri dari : 

a. Sub Seksi Lintas Batas, mempunyai tugas melakukan urusan perizinan di 

bidang lintas batas tradisional melalui wilayah perbatasan antara Negara 

Republik Indonesia dan Negara lain berdasarkan peraturan dan atau 

perjanjian lintas batas yang berlaku 

b. Sub Seksi Perizinan Keimigrasian, mempunyai tugas melakukan urusan 

pemberian dokumen perjalanan, izi berangkat, dan izin kembali. 

5. Seksi Status Keimigrasian (STATUSKIM) 

 Seksi Statuskim mempunyai tugas melakukan urusan status keimigrasian 

sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

 Untuk menyelenggarakan tugas tersebut Seksi Statuskim mempunyai 

fungsi: 

a. Melakukan penentuan status keimigrasian bagi orang asing yang berada di 

Indonesia. 

b. Melakukan penelitian terhadap kebenaran bukti-bukti kewarganegaraan 

seseorang mengenai status kewarganegaraannya. 

Seksi Status Keimigrasian terdiri dari : 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



67 
 

a. Sub Seksi Penentuan Status Keimigrasian, mempunyai tugas melakukan 

penyaringan, penelitian, penyelesaian permohonan alih status dan izin 

tinggal keimigrasian. 

b. Sub Seksi penelaahan Keimigrasian, mempunyai tugas melakukan 

penelitian terhadap kebenaran bukti-bukti kewarganegaraan seseorang dan 

memberikan surat keterangan orang asing untuk kelengkapan permohonan 

kewarganegaraan. 

6. Seksi Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian (WASDAKIM) 

Seksi Wasdakim mempunyai tugas melakukan pengawasan dan 

penindakan keimigrasian terhadap orang asing di lingkungan Kantor Imigrasi 

yang bersangkutan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut Seksi Wasdakim mempunyai 

fungsi : 

a. Melakukan pemantauan terhadap pelanggaran perizinan keimigrasian dan 

mengadakan kerjasama antar instansi di bidang pengawasan orang asing. 

b. Melakukan penyidikan dan penindakan terhadap pelanggaran 

keimigrasian. 

Seksi Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian terdiri dari : 

a. Sub Seksi Pengawasan Keimigrasian, mempunyai tugas melakukan 

pemantauan terhadap pelanggaran keimigrasian dan mengadakan kerja 

sama antar instansi di bidang pengawasan orang asing. 

b. Sub Seksi Penindakan Keimigrasian, mempunyai tugas melakukan 

penyidikan dan penindakan, pencegahan dan penangkalan, penampungan 

sementara danperawatan orang asing yang belum dapat dipulangkan, 

pemulangan dan pengusiran terhadap pelanggar keimigrasian berdasarkan 

Perundang-undangan yang berlaku. 

Seksi Lantaskim, Statuskim, Wasdakim mempunyai fungsi umum yaitu 

memberikan pelayanan secara langsung terhadap masyarakat. 

Dengan struktur organisasi seperti tersebut diatas, Kepala Kantor Imigrasi 

akan lebih efektif dan efisien dalam melakukan pengawasan. Kepala Sub Bagian 

dan Kepala Seksi bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Imigrasi. 
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Sedangkan para pegawai bertanggung jawab langsung atas tugas yang 

dikerjakannya kepada Kepala Sub Bagian atau Kepala Seksi yang 

membawahinya. Setiap Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi mempunyai 

wewenang untuk mengawasi bawahannya secara langsung, sehingga apabila 

terjadi suatu kesalahan dan tindakan yang menyimpang dari ketentuan yang 

berlaku dapat segera diatasi.  

Adapun Gambaran Struktur Organisasi Kantor Imigrasi Surakarta seperti 

di bawah ini : 
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Bagan 3.1  
STRUKTUR ORGANISASI KANTOR IMIGRASI SURAKARTA  

 
       
 
        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Kantor Imigrasi Surakarta (2009)  
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Bagan 3.2 

“ BAGAN URAIAN TUGAS DAN FUNGSI WASDAKIM ” 

 

 

 

 

 

 

 

STAF PEGAWAI 

Kasi Wasdakim 

Tugas :  melaksanakan fungsi 
pengawasan dan 
Penindakan 
Keimigrasian 

Kasubsi Pengawasan  
Keimigrasian 

Tugas :  
1. Melaksanakan Tugas 

Pengawasan Orang Asing 
2. Melaksanakan Pengawasan 

Lapangan 
3. Bertanggung jawab 

Terhadap Karantina 

Kasubsi Tindak 
Keimigrasian 

Tugas :  
1. Melaksanakan Tugas 

Penindakan Orang Asing 
2. Melakukan Pemeriksaan 

Cegah Tangkal WNI 
3. Melakukan Pemeriksaan 

(BAP) 
4. Melakukan Pemantauan 

Orang Asing 
5. Bertanggung jawab 

Terhadap Karantina 

STAF PEGAWAI 

Tugas :  
a) Melakukan 

Pengawasan Register 
Orang Asing 

b) Melakukan 
Penyusunan 
Penyimpanan Buku 
Clover Orang Asing 
Pemegang ITAS, 
ITAP, ITK 

c) Melakukan Pemberian 
Kartu Orang Asing 

d) Melakukan 
Penyusunan Buku 
Dafrat Orang Asing 

e) Melakukan 
Penyusunan Laporan 
Bulanan 

STAF PEGAWAI 

Tugas :  
a) Melakukan 

Penyimpanan Daftar 
Orang Asing secara 
elektronik 

b) Melakukan Ekspedisi 
Pelayanan 

c) Melakukan Pelaporan 
Pengawasan 

d) Melakukan Pengetikan 
Surat 

e) Melakukan 
Penyusunan Laporan 
Bulanan 

f) Melakukan Penjagaan 
Terkaran tina 

STAF PEGAWAI 

Tugas :  
a) Melakukan Pemeriksaan 

Cekal 

b) Entry Data WNI/WNA 

c) Penyusunan Laporan 

Bulanan 

d) Register Permohonan 

Pelayanan  

Tugas :  
a) Melakukan 

Pemeriksaan Daftar 
Cegah Tangkal 

b) Melakukan Entry Data 
Cegah Tangkal 

c) Melakukan Entry Data 
WNI/WNA 

d) Melakukan 
Administrasi Surat 
Keluar dan Surat Masuk 

e) Melakukan Penyusunan 
Laporan Bulanan  

f) Melakukan Penjagaan 
Terkarantina 
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E. Tata Kerja Kantor Imigrasi Surakarta 

1. Kepala Kantor Imigrasi dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan 

Kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Imigrasi yang sesuai 

dengan Keputusan Menteri kehakiman yang telah ditetapkan oleh Susunan 

Organisasi dan Tata Kerja, serta memperhatikan pembinaan dan bimbingan 

teknis dari pudiklat PDK (Pendidikan dan Dinas Keimigrasian). 

2. Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Kantor Imigrasi, Kepala Sub Bagian 

Tata Usaha, dan Kepala Seksi sesuai dengan Keputusan Menteri Kehakiman  

Nomor : M. 03-PR. 07. 04 Tahun 1991 tentang Organisasi dan Tata Kerja 

Kantor Imigrasi. 

3.  Segenap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan Kantor Imigrasi 

bertanggung jawab memimpin, mengkoordinasikan bawahannya masing-

masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan 

tugas bawahannya. 

4. Setiap pimpinan organisasi wajib mengikuti, mematuhi petunjuk-petunjuk dan 

bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dilain itu juga harus 

menyampaikan laporan tepat pada waktunya. 

5. Kepala Sub bagian Tata Usaha dan Kepala Seksi menyampaikan laporan 

berkala kepada Kepala Kantor Imigrasi. 

6. Dalam melaksanakan tugasnya, setiap pimpinan satuan organisasi dibantu oleh 

pimpinan satuan organisasi bawahannya dan dalam rangka pemberian 

bimbingan kepada bawahannya masing-masing mengadakan rapat berkala satu 

bulan sekali. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Sumber Data : Seksi WASDAKIM (2009) 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan pembahasan mengenai studi tentang mekanisme 

pengawasan dan penindakan keimigrasian di Kantor Imigrasi Surakarta, 

penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut : 

1. Pelaksanan mekanisme pengawasan dan penindakan keimigrasian di 

Kantor Imigrasi Surakarta sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik 

Indonesia Nomor 31 Tahun 1994 tentang Pengawasan Orang Asing dan 

Penindakan Keimigrasian. Hal ini dapat kita lihat dari pelaksanaan 

deportasi terhadap orang asing berkebangsaan China. 

2. Peran serta masyarakat dalam pelaksanaan pengawasan terhadap kegiatan 

dan keberadaan orang asing dirasa sangat penting. 

3. Pemerintah Indonesia melalui Departemen Hukum dan Hak Asasi 

Manusia memberikan wewenang kepada Kantor Imigrasi untuk menindak 

tegas orang-orang (WNA) yang melanggar hukum keimigrasian tanpa 

mengenyampingkan hak asasi manusia mereka. 

B. Saran 

Melihat kesimpulan di atas, untuk pelaksanaan mekanisme 

pengawasan dan penindakan keimigrasian agar pelaksanaannya lebih optimal. 

Saran-saran tersebut sebagai berikut : 

1. Bagi Kantor Imigrasi 

a) Melakukan penyuluhan terhadap masyarakat di lingkungan Wilayah 

Kerja Kantor Imigrasi Surakarta mengenai hal-hal yang berkaitan 

dengan keimigrasian, hal ini dikarenakan peran serta masyarakat dalam 

melaksanakan pemantauan terhadap kegiatan dan keberadaan orang 

asing dirasa sangat penting. 

b) Menambah sarana dan prasarana (mobil dinas, peralatan kantor, dll) 

guna memperlancar pelaksanaan mekanisme pengawasan dan 

penindakan keimigrasian. 
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c) Melaksanakan penambahan jumlah personil/aparat dan menghimbau 

pejabat Kantor Imigrasi Surakarta untuk mengikuti pendidikan sebagai 

PPNS (Penyidik Pegawai Negeri Sipil). 

2. Bagi Warga Negara Asing 

Bagi orang asing yang akan masuk ke wilayah Indonesia ataupun yang 

sudah tinggal di Indonesia agar lebih memahami dan mematuhi peraturan 

dan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. 

 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Keimigrasian merupakan bagian dari penyelenggaraan Administrasi 

Negara dalam rangka pelaksanaan tugas pemerintahan dan tugas pembangunan. 

Istilah Imigrasi yang digunakan baik dalam peraturan perundang-undangan, 

maupun dalam penyelenggaraan administrasi dibidang pelayanan dan 

pengawasan, berasal dari kata MIGRASI yang berarti perpindahan mahkluk baik 

manusia ataupun mahkluk lainnya seperti hewan dari satu tempat ke tempat 

lainnya.  

Dalam perkembangannya istilah MIGRASI diberi awalan IM sehingga 

dikenal istilah IMMIGRASI yang berarti perpindahan orang dari negara ke luar 

menuju ke negara lain. Sesuai dengan peraturan perundang-undangan Republik 

Indonesia, diatur siapa-siapa yang diperlakukan sebagaimana Warga Negara 

Indonesia, sehingga dibidang keimigrasian akan mendapat pelayanan dan 

perlindungan selama ia melakukan perjalanan ke negara-negara lain. Izin 

Keimigrasian yang diberikan kepada orang asing yang diizinkan masuk 

merupakan pelayanan yang diberikan kepada orang asing selama yang 

bersangkutan berada di wilayah Indonesia.  

Pembahasan bidang keimigrasian di Indonesia menyangkut berbagai hal, 

salah satunya adalah Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian. Dalam hal ini, 
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yang menjadi sasaran pengawasan dan penindakan adalah orang-orang (WNA) 

yang berada di wilayah Negara Republik Indonesia dan orang asing yang dicurigai 

melakukan pelanggaran atau penyimpangan izin keimigrasian. 

Berdasarkan Undang-Undang No. 9 Tahun 1992 Tentang Keimigrasian, 

izin sebagaimana yang dimaksud terdiri atas : 

1. Izin Singgah 

Adalah izin  untuk berada di wilayah Indonesia yang diberikan kepada 

orang asing yang memerlukan singgah di wilayah Indonesia untuk 

meneruskan perjalanan ke negara lain. 

2. Izin Kunjungan 

Adalah izin yang diberikan kepada orang asing dalam rangka 

kunjungan untuk: 

a. tugas pemerintahan  

b. pariwisata  

c. kegiatan sosial budaya  

d.  usaha 

3. Izin Tinggal Terbatas 

Adalah izin yang diberikan kepada orang asing yang memenuhi 

persyaratan-persyaratan keimigrasian untuk tinggal di wilayah Negara 

Republik Indonesia dalam jangka waktu yang terbatas. 

4. Izin Tinggal Tetap 

Adalah izin yang diberikan kepada orang asing yang telah menetap di 

wilayah Indonesia secara berturut-turut untuk jangka waktu tertentu dan 

memenuhi persyaratan-persyaratan keimigrasian serta syarat-syarat lainnya. 

Dalam Penjelasan Umum Undang-undang tentang Keimigrasian 

ditegaskan bahwa hanya orang asing yang dapat memberikan manfaat bagi 

kesejahteraan rakyat, bangsa dan Negara Republik Indonesia serta tidak 

membahayakan keamanan dan ketertiban juga tidak bermusuhan baik terhadap 

rakyat, maupun Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila 

dan Undang-Undang Dasar 1945 yang diizinkan masuk wilayah Indonesia. 

1 
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Untuk menjamin kemanfaatan orang asing tersebut dan dalam rangka 

menunjang tetap terpeliharanya stabilitas dan kepentingan nasional, kedaulatan 

negara, keamanan dan ketertiban umum serta kewaspadaan terhadap dampak 

negatif yang timbul akibat perlintasan orang antar negara, keberadaan, dan 

kegiatan orang asing di wilayah Negara Republik Indonesia, dipandang perlu 

melakukan pengawasan bagi orang asing dan tindakan keimigrasian secara tepat, 

cepat, teliti, dan terkoordinasi, tanpa mengabaikan keterbukaan dalam 

memberikan pelayanan bagi orang asing. 

Pada bagian WASDAKIM ( Pengawasan dan Penindakan Kemigrasian ) 

diberi wewenang untuk menindak tegas orang-orang (WNA) yang bermasalah 

tersebut diatas. Mereka akan diproses secara hukum keimigrasian yang bersifat 

administratif di luar proses peradilan yang berupa pembatasan perizinan 

keimigrasian sampai pengusiran atau pendeportasian. 

Mekanisme Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian diatur dalam 

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1994 Tentang 

Pengawasan Orang Asing Dan Tindakan Keimigrasian. 

 Salah satu cara yang ditempuh oleh organisasi dalam mewujudkan 

kelancaran kerja guna mencapai suatu tujuan yang diinginkan adalah dengan 

malaksanakan mekanisme kerja. Seorang pemimpin dari suatu organisasi harus 

mampu menciptakan mekanisme kerja yang baik, sehingga akan mudah bagi 

bawahannya, apa yang menjadi tugas, jangka waktu penyelesaian, dan arah 

kegiatan. Untuk memperoleh suatu hasil pekerjaan yang memuaskan, maka dalam 

melaksanakan tugas juga diperlukan suatu koordinasi dari semua unsur-unsur 

yang terkait. Mekanisme kerja tidak dapat berjalan sendiri karena kegiatan yang 

satu dengan yang lainnya tidak dapat dipisahkan atau saling berkesinambungan. 

Penulis mengambil lokasi di Kantor Imigrasi Surakarta, dimana seperti 

diketahui bahwa kegiatan kerja di instansi tersebut membutuhkan suatu 

mekanisme kerja. Di Kantor Imigrasi tersebut khsusnya Sub Bagian WASDAKIM 

(Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian), seorang pegawai tidak mungkin 

dapat melakukan semua bagian pekerjaan tanpa adanya kerja sama dengan 

pengawai lain. Dengan adanya mekanisme kerja diharapkan proses pengawasan 
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dan penindakan keimigrasian dapat barjalan dengan lancar tanpa adanya hambatan 

sekecil apapun. 

 

C. Perumusan Masalah 

Keberadaan orang asing di suatu negara menjadi tanggung jawab dari 

negara di mana orang asing itu berada, sedangkan negara dari arang asing tersebut 

juga mempunyai tanggung jawab melindungi warganya yang berada di negara 

lain. Untuk mempermudah dalam pembahasan selanjutnya, dengan keterbatasan 

dan kemampuan yang dimiliki, penulis merumuskan permasalahan ini adalah 

sebagai berikut : 

“ Bagaimanakah mekanisme pengawasan dan penindakan keimigrasian di Kantor 

Imigrasi Surakarta? “ 

 

D. Tujuan Pengamatan 

Dalam suatu pelaksanaan kegiatan, tujuan pengamatan merupakan hal 

yang sangat penting agar pengamatan tersebut jelas arahnya. Demikian pula dalam 

pengamatan ini penulis mempunyai tujuan sebagai berikut : 

3. Tujuan Operasional 

b. Untuk mengetahui mekanisme pengawasan dan penindakan yang 

dilakukan pada bagian WASDAKIM di Kantor Imigrasi Surakarta. 

c. Untuk mengetahui hambatan-hambatan yang dihadapi oleh Kantor 

Imigrasi Surakarta dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. 

d. Untuk memberikan gambaran kepada masyarakat bahwa kinerja 

pemerintahan dalam menangani pelanggaran hukum-hukum khususnya 

bidang keimigrasian benar-benar ditindak tegas. 

4. Tujuan Fungsional 

Hasil pengamatan ini diharapkan bisa bermanfaat bagi penulis, 

pembaca, maupun bagi Kantor Imigrasi Surakarta, baik itu sebagai 

pengetahuan, masukan, dan bahan pertimbangan dalam melaksanakan 

kegiatan yang berhubungan dengan pelaksanaan mekanisme pengawasan dan 
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penindakan keimigrasian di instansi tersebut, sehingga bisa membenahi 

kekurangan dan menyempurnakan pelayanan yang diberikan. 

5. Tujuan Individual 

Pengamatan ini melalui praktek kerja (magang) sebagai salah satu 

syarat dalam memenuhi tugas akhir untuk memperoleh sebutan Ahli Madya 

(A.Md) pada Program Diploma III Manajemen Administrasi, Fakultas Ilmu 

Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Sebelas Maret. 

 

 

 

 

E. Manfaat Pengamatan 

 

1. Menambah pengetahuan bagi orang-orang yang ingin memahami lebih dalam 

tentang pengawasan dan penindakan keimigrasian. 

2. Sebagai bahan pertimbangan yang lebih lanjut bagi pihak lain yang 

membutuhkan hasil pengamatan ini. 

3. Sebagai referensi bagi Kantor Imigrasi Surakarta dalam melaksanakan tugas 

dan tanggung jawabnya.  
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