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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1 Pengertian Pengawasan  

Kamus besar bahasa Indonesia mendefenisikan istilah pengawasan 

berasal dari kata “ awas “ yang artinya memperhatikan baik-baik, dalam arti 

melihat sesuatu dengan cermat dan seksama, tidak ada lagi kegiatan kecuali 

member lporan berdasarkan kenyataan yang sebenarnya dari apa yang di 

awali. 

Pengawasan ( controlling)winardi(2004:4) , merupakan suatu aktifitas 

yang  bertujuan untuk memastikan bahwa ssuatu organisasi yang bersangkutan 

menuju kearah pencapaian sasaran-sasaran yang telah di tetapkan. Andai kata 

terjadi penyimpangan dari  sasaran-sasaran atau standar-standar yang 

ditetapkan maka para manajer harus segera mencari sebab-sebab yang 

menimbulkan hal tersebut, dan setelah itu mereka harus segera 

memperbaikinya.  

PengawasanG.R Terry (2012:396) dalam arti manajemen yang di 

formal kan tidak akan terdapat tanpa adanya perencanaan, pengorganisasian, 

dan menggerakkan sebelumnya. Pengawasan tidak dapt trjadi dalam sebuah 

vakum. 

Jadi pengawasan itu mengukur pelaksanaan dibandingkaan dengan 

cita-cita dan rencana, memperlihatankan dimana ada penyimpanan yang 

negative dan dengan menggerakkan tindakan-tindakan untuk memperbaiki 
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penyimpangan-penyimpangan, membantu menjamin tercapainya rencana-

rencana. Pengawasan pada dasarnya diarahkan sepenuhnya atas tujuann yang 

akan dicapai.  

1.1.1 Tujuan Pengawasan 

Pengawasan merupakan fungsi manajerial yang keempat setelah 

perencanaan, pengorganisasian dan pengarahan. Sebagai salah satu fungsi 

manajemen, mekanisme pengawasan didalam suatu organisasi memang 

mutlak diperlukan. 

MenurutOdgers dalam Badri M.Sukoco(2007:129) mengemukakan 

tujuan pengawasan antara lain sebagai berikut:  

1. Meningkatkan kinerja organisasi secara kontinu,karena kondisi persaingan 

usaha yang semakin tinggi menuntut organisasi untuk setiap saat 

mengawasi kinerjanya. 

2. Meningkatkan efesiensi 

3. Menilai derajat pencapaian rencana kerja dengan hasil actual yang dicapai, 

dan dapat dipakai sebagai dasar pemberian kompensasi bagi seorang 

pegawai. 

4. Mengoordinasi beberapa elemen tugas dan program yang dijalankan  

5. Meningkatkan keterkaitan terhadap tujuan organisasi agar trcapai. 

Tujuan utama dari pengawasan adalah mengusahakan agar apa yang di 

rencanakan menjadi kenyataan. Untuk dapat benar-benar merealisasikan 

tujuan utama tersebut, maka pengawasan pada taraf pertama bertujuan agar 

pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan intruksi yang telah di keluarkan dan 
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untuk mengetahui kelemahan-kelemahanyang dihadapi dalam pelaksanaan 

rencana berdasarkan penemuan-penemuan tersebut dapat diambil tindakan 

untuk memperbaikinya, baik pada waktu itu maupun waktu-waktu yang akan 

datang. 

1.1.2 Prinsip Pengawasan 

Menurut George R.Terry dalam Winardi( 2012:396) mengemukakan 

bahwa prinsip pegawasan yang efektif membantu usaha-usaha kita untuk 

mengatur pelaksanaan yang direncanakan untuk memastikan bahwa 

pelaksanaan pekerjaan tersebut berlangsung sesuai rencana. 

Menurut Ulbert Silalahi( skripsi Dina Kasmiana 2017)  prinsip-prinsip 

pengawasan adalah: 

1. Pengawasan harus berlngsung secara terus meneruss bersamaan dengan 

pelaksanaan kegiatan atau pekerjaan; 

2. Pengawasan harus menemukan, menilai dan menganalisis data tentang 

pelaksanaan secara objektif; 

3. Pengawasan bukan semata-mata untuk mencari kesalahan tetapi jjuga 

mencari dan menemukan kelemahan dalam pelaksanaan pekerjaan; 

4. Pengawasan harus member bimbingan dan mengarahkan untuk 

mempermudah pelaksanaan pekerjaan dalam mencapai tujuan; 

5. Pengawasan tidak menghambat pelaksanaan pekerjaan tetapi harus 

menciptakan efesiensi(hasil guna); 

6. Pengawasan harus fleksibel  

7. Pengawasan harus berorientasi pada rencana dan tujuan yang telah 

ditetapkan; 
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8. Pengawasan dilakukan terutama pada tempat-tempat strategis atau 

kegiatan-kegiatan yang sadar menentukan  

9. Pengawasan harus membawa dan mempermudah melakukan tindakan 

memperbaiki. 

Prinsip pengawasan bertujuan untuk mendapatkan suatu sistem yang 

efektif, dengan adanya intruksi-intruksi dan wewenang kepada bawahan. 

Prinsip pengawasan sangatlah penting, karena merupakan standar atau alat 

pengukur dari pekerjaan yang dilaksanakan oleh bawahan. Rencana tersebut 

dapat menjadi petunjuk apakah bawahan tersebut telah menjalankan fungsinya 

dengan baik. Atas dasar intrusksi yang diiberikan kepadanya sehingga dapat 

diawasi pekerjaan yang telah dilakukan.  

2.1.3 Jenis Pengawasan  

Malayu S.P Hasibuan (2006:248) dalam Badrudin ( 2014:219) 

mengemukkan empat macam pengawasan yaitu seperti dibawah ini: 

1. Pengawasan internal  

Pengawasan internal yaitu pengawasan yang di lakukan oleh 

seorang ataasan kepada bawahannya. Cakupan dari pengendalian ini 

meliputi hal-hal yang cukup luas, baik pelaksanaan tugas, prosedur kerja, 

kedisiplian karyawan. Audit control adalah pemeriksaan atau penilaian 

atas masalah—masalah yang berkaitan dengan pembukuan perusahaan. 

Jadi, pengendalian atas masalah khusus, yaitu tentang kebenaran 

pembukuan suatu perusahaan.   
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2. Pengawasan eksternal  

Pengawasan eksternal yang dilakukan oleh pihak luar.  

Pengendalian eksternal ini dapat dilakukaan secara formal atau informal, 

misalnya pemeriksaan pembukuan oleh kantor akuntan dan penilaian yang 

dilakukan oleh masyarakat akan berbeeda hasilnya.  

3. Pengawasan resmi   

Pengawasan resmi yaitu pemeriksan yang dilakukan oleh instansi 

atauu pejabat resmi dan dapat dilakukan secara intern maupun ekstren. 

Misalnya pemeriksaan yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa 

Keuangan(BPK) terhadap BUMN.  

4. Pengendalian konsumen  

Pengendalian konsumen adalah penilaian yang dilakukan oleh 

masyarakat atau konsumen, baik langsung maupun tidak langsung, 

misalnya melalui media massa cetak atau eletronik.  

Penyelenggaaraan pengawasan dapat dilakukan berdasarkan jenis-jenis 

pengawasan yaitu pengawasan dari segi waktunya dan pengawasan dari segi 

sifatnya. Pengawasan terhadap aparatur pemerintah apabila dilihat dari segi 

sifat pengawasan itu, terhadap objek yang diawasi dapat deibedaknn menjadi 

dua kategori: 

1. Pengawasan dari segi hukum, misalnya pengawasan yang dilakukan oleh 

badan peradilan pada prinsipnya yang hanya menitikberatkan pada segi 

legalitas.  
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2. Pengawasan dari segi kemanfaatan, yaitu pengawasan teknis administrasi 

intern dalam lingkungan pemerintah sendiri selainn bersifaat  legatis juga 

menitik beratkan pada segi penilaian kemanfaatan  dari tinndakan yang 

bersangkutan. 

2.1.4  Fungsi Pengawasan  

Fungsi pengawasan yang tidak kalah pentingnya adalah sosialisasi 

tentang perlunya disipllin, mematuhi semua peraturan demi keselamatan kerja 

bersama. Sosialisasi perlu dilakukan secara terus menerus, karena usaha 

pemecahan sangat penting. Fungsi dari pengawasan yaitu: 

1. Standar output ( keluaran ) berfungsi untuk mengatur hasil-hasil tampilan 

dalam istilah kuantittas, kwalitas, biaya atau waktu.  

2. Standar input ( masukan ) berfungsi untuk mengatur usaha-usaha kerja 

yang masuk kedalam tugas.  

Jadi fungsi dari pengawasan adalah untuk memberikan analisis, 

menilai, merekomendasikan, dan menyampaikan hasil laporan sehubungan 

dengan bidang pekerjaan organisasi yang telah di teliti. 

2.1.5 Proses Pengawasan 

Proses pengawasan adalah proses menentukan apa yang harus 

dikerjakan, agar apa yang di selenggarakan sesuai dengan rencana. Artinya 

pengawasan itu terdiri dari beberapa aktivitas, agar segala sesuatu yang terjadi 

tugas dan tangggunngjawab manajemen terselenggarakan, proses pengawasan 

merupakan hal penting dalam menjalankan kegiatan organisasi, oleh karena 

itu  setiap pimpinan harus dapat menjalankan fungsi pengawasan sebagai salah 
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satu fungsi mmanajemen. Ada sejumlah factor yang mendukung bagi 

keberhasilan pengawasan, antara lain mencakup:  

1. Penetapan standar yang eligble 

2. Pendelegasian diberikan pada orang yang tepat 

3. Keseimbangan dalam manajemen stratejik bisnis 

4. Komunikasi yang efektif 

5. Disiplin, profesionalitas dan proposionalitas  

6. Sinergi antara pimpinan dan  bawahan  

7. Praktik dan perilaku kempimpinan yang transparan dengan mensinergikan 

IQ, EQ dan SQ. 

Proses pengawasan dapat dilihat dari waktu pelakunya dapat 

dibedakan menjadi tiga bagian penting yaitu: pengawasan preventif yang 

dilakukan di awal proses, pengawasan proregsif yang berlanggsung selama 

proses pengerjaan, dan pengawasan represif yang dilakukan setelah proses 

berakhir. Pengawasan preventif dilakukan sebelum sebuuah rencana 

dijalankan,, hal ini dimaksudkan untuk mencegah sedini mungkin, agar tidak 

terjadi penyimpangan. Dengan demikian, pengawasan sangat menentukan baik 

buruknya pelaksanaan suatu  rencana.  

2.1.6 Bentuk-Bentuk Pengawasan  

Bentuk-bentuk pengawasan yang dilakukan pada Kantor Imigrasi 

Kelas II terhadap orang asing yang keluar masuk tanpa adanyaa pemeriksaan 

terlebih dahulu. Terbagi menjadi dua bentuk pengawasan, yaitu: 
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1. Pengawasan terbuka  

Pengawasaan terbuka yang dilakukan di laut secara 

berkesinambungan atau berkala di perairan indo Malaysia, diadakannya 

pengawasaan di pulau-pulau, menggunakan kapal imigrasi untuk 

berkeliling ke pulau-pulau guna menanyakan pada warga setempat. 

2. Pengawasan tertutup  

 Pengawaan tertutup yaitu pengawasan yang dilakukan oleh pihak 

intelijen, patrol laut ke titik rawan yang di masukkan oleh orang asing, 

adanya kerjasama dengan angkatan laut dan memaksimalkan fungsi 

intelijen tersebut. (sumber dari Kantor Imigrasi kelas II Tanjung Balai 

Karimun) 

Beriku adalah beberapa kendala yang di hadapi oleh pihak imigrasi: 

kondisi geografis kepulauan yang muudah di masukkan orang asing, SDM 

yang kurang sehingga pengawasan kurang efektif dan anggarann yang kurang. 

( sumber dari Kantor Imigrasi kelas II Tanjung Balai Karimun) 

 

2.2 Pengertian Imigrasi  

Istilah imigrasi berasal dari bahasa latin yaitu migratio yang berarti 

perpindahan orang dari  suatu tempat atau Negara menuju ke tempat atau 

Negara lain(M. Iman Santoso , 2004 ). Istilah immigration dalam bahasa latin 

mempunyai arti perpindahan penduduk dari suatu Negara untuk masuk 

kedalam Negara lain. Pada hakekatnya emigrasi dan imigrasi ini 

mmenyangkut hal yang sama yaitu perpindahan penduduk antar Negara, tetapi 

yang berbeda cara memandangnya. Ketika seseorang pindah ke Negara lain, 
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peristiwa itu di pandang sebagai emigrasi, namun bagi Negara yang didatangi 

orang tersebut sebagai peristiwa imigrasi. 

Keimigrasian menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang: 

Keimigrasian adalah hal-ihwal lalu lintas orang yang masuk dan keluar 

wilayah Indonesia dan pengawasan orang asing di wilayah Indonesia. 

Dasar hukum keimigrasian adalah Undang-Undang Nomor 6 tahun 

2011 tentang keimigasian, yang mana telah di cantumkan segala peraturan, 

pelayanan dan ketentuan, karena dalam undang-undang sudah jelas tentang 

pengawasan imigran dan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang 

pelaksanaan undang-undang tentang keimigrasian itu. Peraturan Pemerintah 

yang terdiri dari 258 pasal ini mengatur berbagai hal, diantaranya tentang 

persyaratan dan tata cara masuk dan keluar wilayah Indonesia; persyaratan 

dan tata cara pemberian, penarikan, pembatalan, serta pengadaan dokumen 

perjalanan;persyaratan dan tata cara permohonan, dan jangka waktu 

penggunaan visa; pengawasan keimigrasian, serta penanganan terhadap 

korban perdagangan orang dan  penyeludupan manusia; pelaksanaan 

pencegahan dan penangkalan; serta persyaratan dan tata cara pengangkatan 

PPNS keimigrasian dan administratif  penyidikan keimigrasian. Pasal 2 

peraturan pemerintah ini menegaskan, setiap orang yang masuk atau kkeluar 

wilayah Indonesia wajib mempunyai dokumen perjalanan yang sah atau yang 

masih berlaku. Setiap orang asing yang masuk ke wilayah Indonesia wajib 

mempunyai visa, kecuali ditentukan lain berdasarkan undang-undang nomor 6 

tahun 2011. 
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Dengan menggunakan pendekatan gramatikal ( tata bahasa ) dan 

pendekatan semantik ( ilmu tentang arti kata )defenisi keimigrasian dapat 

dijabarkan sebagai berikut : 

Menurut kamus besar bahasa Indonesia, kata hal diartikan sebagai 

keadaan, peristiwa, kejadian(sesuatu yang terjadi).Sementara ihwal diartiakn 

sebagai perihal. Dengan demikian hal-ihwal diartikan sebagai berbagai 

keadaan, peristiwa, atau kejadian. 

Menurut kamus besar bahasa Indonesia, kata lalu lintas di artikan 

sebagai hubungan antara suatu tempat denagn tempat lain, hilir mudik, bolak-

balik. Dengan demikian, menurut UU No. 6 tahun 2011 terdapat dua unsur 

pengaturan yang penting, yaitu: 

1. Pengaturan tentang berbagai hal mengenai lalu lintas orang keluar, masuk, 

dan tinggal dari dan ke dalam wilayah Negara Republik Indonesia. 

2. Pengaturan tentang berbagai hal mengenai pengawasan orang asing di 

wilayah Republik Indonesia. 

2.2.1Faktor-Faktor yang menyebabkan Beremigrasi 

Berikut ini adalah beberapa factor yang menyebabkan manusia/orang 

pelakukan aktivitas migrasi:  

1. Alasan pollitik/politis, kondisi perpolotikan suatu daerah yang panas atau 

bergejolak akan membuat penduduk menjadi tidak betah atau kekerasan 

tinggal di wilayah tersebut. 

2. Alasan social kemasyaraktan, adat istiadat yang menjadi pedoman 

kebiasaan suatu daerah dapat menyebabkab seseorang bermiigrasi ke 

tempat lain baik dengan paksaan atau pun tidak. Seseorang yang di 
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kucilkan dari suau permukiman akan dengan terpaksa melakuakn kegiatan 

migrasi. 

3. Alasan agama atau kepercayaan, adanya tekanan atau paksaan dari suatu 

ajaran agama untuk berpindah tempat, dapat menyebabkan seseorangg 

melakukan migrasi. 

4. Alasan ekonomi, biasanya orang miskin atau orang golongan bawah yang 

mencoba mencari peruntungan dengan melakukan migrasi ke kota. Atau 

biisa juga kebalikan dimana orang kaya pergi kedaerah llain untuk 

membangun atau berekspansi bisnis. 

5. Alasan lain,, contohnya seperti alasan pendidikan, alasan tuntutan 

pekerjaan, alasan keluarga,, alasan cinta dan lain sebagainya. 

 

2.2.2 Warga Negara Asing 

Warga Negara asing merupakan seseorang yang tinggal dan menetap 

disebuah Negara tertentu namun bukan berasal dari Negara tersebut juga tidak 

resmi  terdaftar sebagai warga Negara, yang memiliki tujuan yang beragam, 

misalnya dalam rangka menempuh pendidikan, bisnis maupun hal laainnya. 

2.2.3 Fungsi dan Peranan Keimigrasian  

Pada dasarnya fungsi dan peranan keimigrasian bersifat universal, 

yaitu melaksanakan pengaturan lalu lintas orang masuk atau keluar wilayah 

suatu Negara. Lazimnya dilaksanakan berdaarkan suatu poliitik imigrasi, yaitu 

kebijakan Negara yang telah di tetapkan atau digariskan oleh pemerintahnya 

sesuai denagn ketentuanhukum, peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

Secara operasional, peran kemigrasian di Indonesia selalu mengandung tiga 

fungsi, yaitu fungsi pelayanan masyarakat.  
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2.2.4 Tugas Pokok dan Fungsi Keimigrasian  

1. Bidang pengawasan dan penindakan keimigrasian 

Tugas : melakukan pengawasan dan penindakan keimigrasian 

terhadap orang asing di lingkungan KANIM yang bersangkutan peraturan 

perundang-undang dan tak terlepas dari peraturan mentri hukum dan HAM 

R.I Nomor M.HH-OT.01.01 Tahun 2010 organisasi dan Tata Kerja 

Kementrian Hukum dan Ham Republik Indonesia pada bagian ketujuh 

pada pasal 615 dan pasal 616 yakni sebagai berikut: 

Fungsi : 

a. Melakukan pengawasan terhadap pelanggaran perizinan keimigrasian 

mengadakan kerjasama antar instansi di bidang pengawasan orang 

asing 

b. Melakukan penyidikkan dan penindakan terhadp pelaksanaan 

keimigrasian  

c. Pembinaan dan bimbingan keimigranan. 

2.2.5 Pengertian Tindak Pidana Keimigrasian 

Untuk dapat memahami pengertian tindak pidana keimigrasian, maka 

perlu diijelaskan pengertian tindak pidana. Istilah tindak  pidana adalah 

terjemahann dari bahasa Belanda strafbaar feit  atau delict. Istilah strafbaar feit 

diterjemahkan dalam bahasa Indonesia secara beragam, misalnya menurut 

Utrecht diterjemahkan sebagai peristiwa pidana. Karni dan H.J van 

Schravendijk,  memakai istilaah perbuatan yang boleh dihukum. M.H 

Tirtaamidjayya menerjemahkan dengan pelanggaran pidana. Sedangkan 

Moeljatno menggunakan istilah perbuatan pidana, sebagai perbatan yang di 
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larang dan  di ancam dengan pidana, barang siapa yang melanggar larangan 

tersebut. 

Keimigrasian adalah  hall ihwal lalu  lintas orang  yang masuk atau 

keluar wilayah Negara Republik Indonesia dan pengawasan orang asing 

diwilayah Negara Republik Indonesia. Dengaan telah diketahuinya arti tindak 

pidana dan arti keimigrasian, maka arti lengkap dari tindak pidana 

keimigrasian adalah tindakann yang dilarang ooleh hukum keimigrasian dan 

barang siapa yang melanggarnya dancam dengan sanksi pidana yang diatur 

dalam peraturan sendiri. 

Di dalam Undang-Undang No.9 Tahun 1992 tentang keimigrasian, 

tindak pidana  keimigrasian diatur dalam Bab  VIII tentang ketentuan pidana,, 

yaitu dari pasal 48 sampai denagn pasal 61. 

Dalam perspektif keimigrasian setiap  irang dianggap telap melewati 

garis wilayah perbatasan territorial ketika telah melewati pemeriksaan 

keimigrasian untuk memproses pendaratan bbagi setiap pelintaan baik masuk 

maupun keluar. Pelabuhan udara atau laut secara fisik kedua titik tersebut 

berada di dalam garis wilayah batas teritorial suatu Negara dan merupakan 

bagian dari wilayah barat atau wilayah perairan pedalaman yang sepenuhnyaa 

bagaiann dari yurisdiksi Negara. Namun berdasarkan konvensi internasional di 

sepakatii bahwa dilam suatu pelabuhan udara dan laut internasional terdapat 

wilayah internasional yang berfungsi sebagai sterile area, hanya orang yang 

telah melewati immigration clearance yang dpat masuk atau keluar melintas 

garis kuning. 
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2.2.6 Penelitian Terdahulu  

Tabel 2.1 Peneliti Terdahulu  

Peneliti Judul peneliti Hasil penelitian 

Elismawati Analisis Peranan Kantor 

Imigrasi Kelas I Mengenai 

Masalah Imigran Gelap di 

Kota Pekanbaru 

Dalam penelitian penulis 

menggunakan data 

kualitatif. Berdasarkan 

pengumpulan dan analisis 

data tersebut penulis 

memperoleh hasil penelitian 

yang terkaii adalah peranan 

kantor imigrasi kota 

pekanbaru dalam mnegenai 

masalah imigran gelap di 

kota pekanbaru termasuk 

kategori sangat baik dengan 

persentase 84%. 

Satria Gunawan( 2013 ) Upaya penanganan 

imigrasi illegal di 

Indonesia 

Dalam penulisan ini penulis 

menggunakan data kualitatif 

karena data yang di peroleh 

tidak dapat di ukur secara 

ststis-matetatik. Data 

kualitatif hanya 

bersifatmenggambarkan, 

menjelaskan, dan 

memaparkaan suatu 

fenomena apa adanya tanpa 

memerlukan penelaahan 

secara sistematis. 

Berdasarkan pengumpulan 

dan jenis data tersebut, 

penulis memperoleh hasil 

penelitian tentang upaya 

penanganan imigran illegal 

di Indonesia. Pemerintah 

Indonesia menjalankan 

kebijakan selective policy 

atau kebijakan yang bersifat 

selektif terhadap ssetiap 

orang asing yang masuk ke 

Negara Indonesia. 
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Febian Nur 

Rahman(2012) 

Kebijakan Pemerintah 

Indonesia terhadap imigran 

gelap Afghanistan. 

Dalam penelitiian ini 

hipotesa nya aadalah penulis 

mempunyai hipotesa 

kebijakan pemerintah 

Indonesia dalam menangani 

kasus imigran ggelap adalah 

keimigrasian Daerah 

Istimewa Yogyakarta tidak 

menerapkan sansi pidana 

dalam mengenai imigran 

gelap asal Afghanistan 

diwilayah perairan pantai 

samas karena Indonesia 

sebagai salah satu Negara 

PBB harus mematuhi rezim 

pengungsi internasional 

yang telah di tetapkan dan 

di sahkan oleh PBB. Metode 

yang digunakan adalah 

metode deskripsi berdarkan 

wawancara langsung kepada 

petugas kemigrasian Daerah 

Istimewa Yogyakarta 

 

Desi setiawati Penegakkan hukum 

terhadap warga Negara 

asing yang melanggar izin 

tinggal di Indonesia yang 

berdasarkan undang 

undang no 6 tahun 2011. 

Dalam penelitian ini penulis 

menggunakan data 

sekunder,yang kemudian 

dilanjutkan data primer atau  

data lapangan. Dapat 

disimpulkan bahwa penulis 

ingin melihat penegakkan 

hukum terhadap warga 

Negara asing yang 

melanggar izin tinggal di 

Indonesia khususnya kota 

semarang dengan melihat 

langsung ke lapangan 

terhadap penegakkan hukum 

di kantor imigrasi kelas I 

semarang dan factor factor 

yang mempengaruhi 

penegakkan hukumnya. 
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2.2.7 Pandangan Islam Terhadap Pengawasan  

Adapun ayat al-quran yang menerngkan tentang pengawasan yaitu 

terdapat dalam surah Al-Mujadilah ayat 7. 

Yang berbunyi sebagai berikut: 

                  

                

                  

Artinya:  Tidakkah kamu perhatikan, bahwa sesungguhnya Allah mengetahui 

apa yang ada di langit dan di bumi ? tiada pembicaraan rahaasia 

antara tiga orang, melainkan Dia-lah keempatnya. Dan tiada ( 

pembicaraan anatara ) lima orang, melainkan Dia-lah keenamnya. 

Dan tiada (pula) pembicaraaan yang kurang dari jumlah itu atau 

lebih banyak, melainkan dia berada bersama mereka dimanapun 

mereka berada. Kemudian dia akan memberitahu kepada mereka 

pada hari kiamat apa yang telah mereka kerjakan. Sesungguhnya 

Allah Maha mengetahui segala sesuatu. 

 

Dalam pandangan islam, pengawasan dilakukan untuk meluruskan 

yang tidak lurus, mengeroksi yang salah, dan membenarkan yang hak. Dan 

control yang berasal dari diri sendri yang bersumber dari tauhid dan keimanan 

kepada Allah SWT. Kemudian juga harus di sadari atas ketakwaaann yang 

tinggi kepada Allah, dimana dengan adanya ketakwaan kepada Allah, maka 

aka nada rasa takut untuk melakukan kecurangan dalam pekerjaan dan merasa 

di bahwa Allah selalu melihat apa yang kita perbuat. 

 

 

2.2.8 Defenisi Konsep  
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Berdasarkan uraian tersebut dalam penelitian digunakan untuk agar 

tidak terjadi  kesalahan persepsi dalam pemahaman tulisan dan agar 

penellitian lebih terarah dan terfokus maka penulis akan membagi konsep-

konsep yang digunakan untuk pembahasannya antara lain : 

1. Keimigrasian  

Keimigrasian masalah laalu lintas orang yang masuk atau keluar 

wiilayah Negara Republik Indoneia dan pengawasan orang asing. Lalu 

lintas atau mobilitas pengertian pergerakan penduduk dari suatu Negara ke 

negera lain. Pergerakan tersebut dapat bersifat sementara maupun menetap 

seperti mobilitas bolak-balik dan migrasi. 

2. Pengawasan  

Pengawasan (controlling), merupakan suatu aktifitas yang  

bertujuan untuk memastikan bahwa ssuatu organisasi yang bersangkutan 

menuju kearah pencapaian sasaran-sasaran yang telah di tetapkan. Andai 

kata terjadi penyimpangan dari  sasaran-sasaran atau standar-standar yang 

ditetapkan maka para manajer harus segera mencari sebab-sebab yang 

menimbulkan hal tersebut, dan setelah itu mereka harus segera 

memperbaikinya. ( winardi 2004:4 ) 

3. Warga Negara Asing 

Warga Negara asing merupakan seseorang yang tinggal dan 

menetap disebuah Negara tertentu namun bukan berasal dari Negara 

tersebut juga tidak resmi  terdaftar sebagai warga Negara, yang memiliki 



27 
 

tujuan yang beragam, misalnya dalam rangka menempuh pendidikan, 

bisnis maupun hal laainnya.  

2.2.9 Indikator Penelitian 

Tabel 2.2 Indikator Penelitian 

Konsep Indikator Sub Indikator 

Pengawasan Warga 

Negara Asing  

1. Pemantauan WNA a. Perizinan  

b. SOP Pemantauan 

2. Kerjasama antar 

instansi 

a. TIMPORA 

3. Penyelidikan orang 

asing 

a. Pelanggaran 

- Pidana  

- Perizinan   

4. Penindakan orang 

asing 

a. Sanski 

b. Deportasi 

Sumber  Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI nomor M.03.PR.07.04 Tahun 

1991 pasal 25 ayat 1 dan 2. 
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2.2.10  Kerangka Berpikir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peraturan menteri hukum dan Ham RI nomor 

M.03.PR.07.04 Tahun 1991 pasal 25o 

Pelaksanaan Pengawasan Kantor Imigrasi terhadap 

Warga Negara Asing 

Melakukan 

pemanauan 

terhadap 

pelanggaran 

perizinan 

keimigrasian 

Mengadakan 

kerjasama antar 

instansi 

dibidang 

pengawasan 

orang asing 

Penyelidikan 

orang asing 

Terciptanya keamanan dan ketertiban keimigrasian pada warga 

Negara asing  

Penindakkan 

terhadap orang 

asing yang 

melanggaar 

undang-undang 

yang telah di 

tetapkan 


