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BAB VI 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan  

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang penulis lakukan 

maka penulis simpulkan sebagai berikut: 

1. Pemantauan Warga Negara Asing berjalan efektif dikarenakan sesuai 

dengan SOP Pemantauan. 

2. Pelaksanaan pengawasan terhadap warga Negara asing yang dilakukan 

oleh pejabat imigrasi pada Kantor Imigrasi Kelas II Tanjung Balai 

Karimun berjalan efektif dikarenakan tidak  adanya hambatan disaat  

melakukan pengawasan sehingga pengawasaan dapat berjalan dengan 

lancar dan efektif. 

3. Kerjasama Antar Instansi berjalan dengan lancar dikarenakan ada 

gabungan TIMPORA dari berbagai instansi.  

4. Pelaksanaan Penyelidikan Warga Negara Asing dilakukan karena adanya 

pelanggaran yang dilakukan oleh warga Negara asing tersebut. Setiap jenis 

pelanggaran yang dilakukan beda pula sanski dan perundang-undangan 

yang mengatur. 

5. Pelaksanaan Penindakkan Warga Negara Asing dikelompokan menjadi 

dua yaitu proyustisia dan tindakan administrasi keimigrasian yang bisa 

menyebabkan deportasian. 

6. Pengawasan Warga Negara Asing pada Kantor Imigrasi Kelas II Tanjung 

Balai Karimun berjalan efektif dan sesuai indikator pengawasan warga 
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Negara asing yang dikutip dari Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI 

nomor M.03.PR.07.04 tahun 1991 pasal 25 ayat 1 dan 2 tentang Organisasi 

dan Tata kerja kantor Imigrasi. 

7. Solusi yang harus dilakukan adalah menambah petugas atau pihak-pihak 

yang khusus untuk menangani pengawasan agar tidak terjadi pelanggaran 

yang semakin meningkat.  

 

B. Saran 

Sehubungan dengan pembahasan dan kesimpulan diatas, penulis 

memberikan saran sebagai berikut: 

1. Kepada pejabat imigrasi seharusnya mensosialilasikan kepada masyarakat 

tentang keberadaan status warga Negara asing, dengan demikian 

masyarakat tidak tertipu dengan penampilan para warga Negara asing. 

2. Untuk memudahkan dalam melakukan pengawasan penulis menyarankan 

untuk memperbanyak TIMPORA. 

3. Pemerintah seharusnya memberikan sosialisasi mengenai hal ihwal 

keimigrasian di Indonesia terhadap orang asing, di tempat pemeiksaan 

imigrasi atau tempat lain yang di tentukan.  

4. Pemerintah seharusnya perlu melakukan penambahansumber daya 

manusia dalam bidang hukum dan juga mneguasai bahasa asing selain 

bahasa inggris seperti bahasa mandarin agar pengawasan keimigrasian 

untuk daerah yang sering menjadi tempat masuk atau keluar nya orang 

asing ke Indonesia dapat terlaksana dengan baik dapat dapat memintai 
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keterang kepada orang asing apabla orang asing tersebut tidak dapat 

berbahsa inggris. 

5. Solusi yang harus dilakukan adalah menambah petugas atau pihak-pihak 

yang khusus untuk menangani pengawasan agar tidak terjadi pelanggaran 

yang semakin meningkat.  

 

 

 

 

 


