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BAB IV 

GAMBARAN UMUM KANTOR IMIGRASI 

 

1.1 Sejarah dan Perkembangan Kantor Imigrasi 

Kekayaan sumber daya alam, khususnya sebagai penghasil komoditas 

perkebunan yang diperdagangkan di pasar dunia, menjadikan wilayah 

Indonesia yang sebagian besar dikuasai oleh Hindia Belanda menarik 

berbagai negara asing untuk turut serta mengembangkan bisnis perdagangan 

komoditas perkebunan. Untuk mengatur arus kedatangan warga asing ke 

wilayah Hindia Belanda, pemerintah kolonial pada tahun 1913 membentuk 

kantor Sekretaris Komisi Imigrasi dan karena tugas dan fungsinya terus 

berkembang, pada tahun 1921 kantor sekretaris komisi imigrasi diubah 

menjadi immigratie dients (dinas imigrasi). 

Dinas imigrasi pada masa pemerintahan penjajahan Hindia Belanda ini 

berada di bawah Direktur Yustisi, yang dalam susunan organisasinya terlihat 

pembentukan afdeling-afdeling seperti afdeling visa dan afdeling (bagian) 

lain-lain yang diperlukan. Corps ambtenaar immigratie diperluas. Tenaga-

tenaga berpengalaman serta berpendidikan tinggi dipekerjakan di pusat. Tidak 

sedikit di antaranyaadalahtenaga-tenaga kiriman dari negeri Belanda 

(uitgezonden krachten). Semua posisi kunci jawatan imigrasi berada di tangan 

para pejabat Belanda. 

Kebijakan keimigrasian yang ditetapkan oleh pemerintah Hindia 

Belanda adalah politik pintu terbuka (opendeur politiek). Melalui kebijakan 

ini, pemerintah Hindia Belanda membuka seluas-luasnya bagi orang asing 
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untuk masuk, tinggal, dan menjadi warga Hindia Belanda. Maksud utama dari 

diterapkannya kebijakan imigrasi “pintu terbuka” adalah memperoleh sekutu 

dan investor dari berbagai negara dalam rangka mengembangkan ekspor 

komoditas perkebunan di wilayah Hindia Belanda. Selain itu, keberadaan 

warga asing juga dapat dimanfaatkan untuk bersama-sama mengeksploitasi 

dan menekan penduduk pribumi. 

Walaupun terus berkembang (penambahan kantor dinas imigrasi di 

berbagai daerah), namun struktur organisasi dinas imigrasi pemerintah Hindia 

Belanda relatif sederhana. Hal ini diduga berkaitan dengan masih relatif 

sedikitnya lalu lintas kedatangan dan keberangkatan dari dan/atau keluar 

negeri pada saat itu. Bidang keimigrasian yang ditangani semasa 

pemerintahan Hindia Belanda hanya 3 (tiga), yaitu: (a) bidang perizinan 

masuk dan tinggal orang; (b) bidang kependudukan orang asing; dan (c) 

bidang kewarganegaraan. 

Era kolonialisasi Hindia Belanda mulai berakhir bersamaan denagn 

masuknya jepang ke wilayah Indonesia pada tahun 1942. Namun pada masa 

pendudukan jepang hampi tidak ada perubahan yang mendasar dalam 

peraturan keimigrasian. Dengan kata lain, selama pendudukan jepang, produk 

hukum keimigrasian hindia belanda masih digunakan. Eksistensi pentingnya 

peraturan keimigrasian mencapai momentumnya pada saat itu Indonesia 

memproklamirkan kemerdekaan pada 17 agustus 1945.  

Selain itu untuk mengatasi kevakuman hukum, peraturan perundang-

undangan keimigrasian produk pemerintah hindia belanda harus dicabut dan 

digantikan dengan produk hukum yang selaras dengan jiwa kemerdekaan. 
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Selama masa reformasi kemerdekaan lembaga keimigrasian masih 

menggunakan struktur organisai dan tata kerja dinas imigrasi peninggalan 

hindia belanda. 

Era pemerintahan Orde Baru adalah yang terpanjang sejak Indonesia 

merdeka. Masa pemerintahan yang cukup panjang tersebut turut memberikan 

kontribusi besar terhadap pemantapan lembaga keimigrasian, walaupun 

dalam pelaksanaannya mengalami beberapa kali penggantian induk 

organisasi. Stabilitas politik dan pertumbuhan ekonomi yang relatif tinggi 

selama era Orde Baru mendorong lembaga keimigrasian di Indonesia untuk 

semakin berkembang dan profesional dalam melayani masyarakat. Pada era 

ini terjadi beberapa kali perubahan organisasi kabinet dan pembagian tugas 

departemen, yang pada gilirannya membawa perubahan terhadap organisasi 

jajaran imigrasi. Pada tanggal 3 November 1966 ditetapkan kebijakan tentang 

Struktur Organisasi dan Pembagian Tugas Departemen, yang mengubah 

kelembagaan Direktorat Imigrasi sebagai salah satu pelaksana utama 

Departemen Kehakiman menjadi Direktorat Jenderal Imigrasi yang dipimpin 

oleh Direktur Jenderal Imigrasi. Perubahan inipun berlanjut dengan 

pembangunan sarana fisik di lingkungan Direktorat Jenderal Imigrasi yang 

luas. Pembangunan gedung kantor, rumah dinas, pos imigrasi maupun asrama 

tahanan dijalankan tahun demi tahun. Di bidang SDM dan pembinaan karier, 

sistem penempatan dan pembinaan karier pegawai yang direkrut Direktorat 

Jenderal Imigrasi yang zig zag, tidak terpaku di satu pos, diteruskan. Sistem 
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pembinaan karir di bidang imigrasi juga terus disempurnakan dengan tetap 

mengedepankan prinsip profesionalisme dan keadilan. 

Beban kerja yang semakin meningkat dan kebutuhan akan akurasi 

data, mendorong Direktorat Jenderal Imigrasi untuk segera menerapkan 

sistem komputerisasi di bidang imigrasi. Pada awal tahun 1978 untuk pertama 

kalinya dibangunlah sistem komputerisasi di Direktorat Jenderal Imigrasi, 

sedangkan penggunaan komputer pada sistem informasi keimigrasian dimulai 

pada tanggal 1 Januari 1979. 

Di bidang peraturan perundangan keimigrasian pada masa Orde Baru, 

dalam rangka mendukung program Pembangunan Nasional Pemerintah, 

banyak produk regulasi keimigrasian yang dibuat untuk mengifisienkan 

pelayanan keimigrasian dan/atau untuk mendukung berbagai sektor 

pembangunan, antara lain pengaturan terkait: (1) pelayanan jasa keimigrasian, 

(2) penyelesaian dokumen pendaratan di atas pesawat jemaah haji 1974, (3) 

penyelesaian pemeriksaan dokumen di pesawat garuda Jakarta-Tokyo, (4) 

perbaikan kualitas cetak paspor, (5) pengaturan masalah lintas batas, (6) 

pengaturan dispensasi fasilitas keimigrasian, (7) penanganan TKI gelap di 

daerah perbatasan, (8) pengaturan penyelenggaraan umroh, (9) pengaturan 

masalah pencegahan dan penangkalan, (10) pengaturan keimigrasian di sektor 

ketenagakerjaan, (11) pengaturan visa tahun 1979, (12) masalah orang asing 

yang masuk ke dan atau tinggal di wilayah Indonesia secara tidak sah, (13) 

penghapusan exit permit bagi WNI. 
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Di masa Orde Baru ini yang tidak bisa dilupakan adalah lahirnya 

Undang-Undang Keimigrasian baru yaitu Undang Undang Nomor 9 Tahun 

1992 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

1992 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

3474), yang disahkan oleh DPR pada tangal 4 Maret 1992. Undang Undang 

Keimigrasian ini selain merupakan hasil peninjauan kembali terhadap 

berbagai peraturan perundang-undangan sebelumnya yang sebagian 

merupakan peninggalan dari Pemerintah Hindia Belanda, juga 

menyatukan/mengkompilasi substansi peraturan perundang-undangan 

keimigrasian yang tersebar dalam berbagai produk peraturan perundangan 

keimigrasian sebelumnya hingga berlakunya Undang-Undang Nomor 9 

Tahun 1992. 

Lahirnya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 ini diikuti dengan 

ditetapkannya Peraturan Pemerintah sebagai pelaksanaannya dalam: (1) 

Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1994 tentang Tata Cara Pelaksanaan 

Pencegahan dan Penangkalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

1994 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

3561), (2) Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1994 tentang Pengawasan 

Orang Asing dan Tindakan Keimigrasian (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1994 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 3562), (3) Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1994 

tentang Visa, Izin Masuk, dan Izin Keimigrasian (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1994 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik 
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Indonesia Nomor 3563), dan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1994 

tentang Surat Pejalanan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1994 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 3572). 

Krisis ekonomi 1997 telah mengakhiri periode panjang era Orde Baru 

dan memasuki era reformasi. Aspirasi yang hidup dalam masyarakat, 

menginginkan komitmen yang kuat terhadap nilai-nilai Hak Asasi Manusia 

(HAM), tegaknya hukum dan keadilan, pemberantas KKN, dan 

demokratisasi, tata kelola pemerintahan yang baik ( good governance ), 

transparansi, dan akuntabel terus didengungkan, termasuk diantaranya 

tuntutan percepatan ekonomi daerah.  

Sementara itu globalisasi informasi membuat dunia menyatu tanpa 

batas, mendorong Negara-negara maju ( WTO ) untuk menjadikan dunia 

berfungsi sebagai sebuah pasar bebas mulai tahun 2000, serta mengutamakan 

perlindungan dan penegakan HAM serta demokratisasi. Arus globalisasi juga 

mengakibatkan semakin sempit nya batas-batas wilayah suatu Negara dan 

mendorong semakin meningkatnya intensitas lalu lintas orang antar Negara.  

Hal ini telah menimbulkan berbagai permasalahan diberbagai Negara 

termasuk Indonesia yang letak geografisnya sangat strategis, yang pada 

gilirannya berpengaruh pada kehidupan masyarakat Indonesia serat bidang 

tugas keimigrasian. Dalam operasional dilapangan ditemukan beberapa 

permasalahan menyangkut orang asing yang memerlukan penanganan lebih 
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lanjut. Lingkungan strategis global maupun domestic berkembang demikian 

cepat, sehingga menuntut semua perangkat birokrasi pemerintah, termasuk 

keimigrasian di Indonesia untuk cepat tanggap dan responsif terhadap 

dinamika tersebut. Sehingga contoh, implementasi kerja sama ekonomi 

regional telah mempermudah lalu lintas perjalanan warga Negara Indonesia 

maupuun warga Negara asing untuk keluar atau masuk ke wilayah Indonesia. 

Lonjakan keluar atau masuk ke wialayah Indonesia tentu membutuhkan sistem 

manajemen dan pelayanan yang semakin handal dan akurat.  

Tugas keimigrasian saat ini semakin berat seiring dengan maraknya 

masalah terorisme dan pelarian para pelaku tindak pidana keluar negeri. Untuk 

mengatassi dinamika lingkungan strategis yang bergerak semakin cepat, 

bidang keimigrasian dituntut mengantisipasi dengan berbagai peraturan 

perundangan-undangan dan sarana prasarana yang semakin canggih.  

Peraturan dan kebijakan keimigrasian juga harus reponsif terhadap 

pergeseran tuntutan paradigma fungsi keimigrasian. Jika sebelumnya 

paradigma fungsi keimigrasian dalam pelaksanaan Undang Undang Nomor 9 

tahun 1992 lebih menekankan efesiensi pelayanan untuk mendukung isu pasar 

bebeas yang bersifat global, namun kurang memperhatikan fungsi penegakkan 

hukum dan fungsi sekuriti, mulai pada era ini harus di imbangi dengan fungsi 

keamanan dan penegakan hukum. 

Arus globalisasi dunia sejak dahulu telah membawa dampak pada 

peningkatan lalu lintas orang dan barang antar Negara, sehingga batas-batas 

Negara semakin mudah ditempuh demi berbagai kepentingan manusia seperti 

perdagangan, industry, pariwisata, serta lain sebagainya. Fenomena ini sudah 
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menjadi hal atau perhatian Negara-negara di dunia sejak dahulu sebab setiap 

Negara mempunyai kedaulatan untuk mengatur lalu lintas orang yang akan 

masuk dan keluar wilayah negaranya dan bahkan untuk berkunjung maupun 

untuk berdiam sementara. Untuk mengatur hal tersebut, peraturan yang 

mengatur nya yaitu, Undang-undang Nomor 6 tahun 2011 tentang 

keimigrasian.  

Undang-undang tersebut merupakan peraturan yang mengatur hal 

ihwal lalu lintas orang yang masuk atau keluar wilaayah Negara Indonesia dan 

pengawasan terhadap orang asing di wilayah Negara Republik Indonesia. 

Keimigrasian di Indonesia sudah ada sejak zaman colonial belanda namun 

secara historis pada tanggal 26 januari 1950 pertama kalinya di atur langsung 

oelh pemerintah Republik Indonesia dan diangkat Mr.Yusuf Adiwinata 

sebagai kepala jawatan imigrasi berdasarkan surat penetapan menteri 

kehakiman Republik Indonesia serikat No.JZ/30/16 tanggal 28 januari 1950 

yang berlaku surut sjeak tanggal 26 januari 1950. Momentum tersebut hingga 

saat itu diperingati sebagai hari ulang tahun imigrasi oleh setiap jajaran 

imigrasi Indonesia. 

 Organisasi imigrasi sebagai lembaga dalam struktur kenegaraan 

merupakan organisasi vital sesuai dengan sasanti bhumi pura purna wibawa 

yang berarti penjaga pintu gerbang Negara yang berwibawa. Sejak 

ditetapkannya penetapan menteri kehakiman Republik Indonesia, maka sejak 

saat itu tugas dan fungsi keimigrasian di Indonesia dijalankan oleh jawatan 

imigrasi atau yang sekarang disebut Direktorat Jenderal Imigrasi dan berada 

langsung dibawah Departemen Kehakiman dan HAM RI.  
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Direktorat Jenderal Imigrasi semula hanya memiliki empat buah 

Direktorat yaitu Direktorat Lalu Lintas Keimigrasian, Direktorat Izin Tinggal 

dan Status Kewarganegaraan Orang Asing, Direktorat Pengawasan dan 

Penindakkan Keimigrasian, Direktorat Informasi Keimigrasian. Seiring 

dengan perkembangan zaman dan pengaruh globalisasi saat ini dengan 

berbagai kepentingan kerjasama internasional antar Negara maka saat ini serta 

berbagai kepentingan pelaksanaan tugas-tugas keimigrasian, maka dibentuklah 

Direktorat yang bernama Direktorat Kerjasama Luar Negeri Keimigrasian 

untuk menunjang tugas-tugas Keimigrasian dalam bekerjasama dengan 

Negara lain. 

 Sehingga saati ini Direktorat Jenderal Imigrasi terdiri dari : Sekreteriat 

Direktorat Jenderal, Direktorat Lalu Lintas Keimigrasian, Direktorat Izin 

Tinggal dan Status Kewarganegaraan Orang Asing, Direktorat Pengawasan 

dan Penindakkan Keimigrasian, Direktorat Informasi Keimigrasian dan 

Direktorat Kerjasama Luar Negeri. 

Hal ini tidak berhenti sampai disitu saja bahkan semakin meningkatnya 

kejahatan internasional atau yang dikenal dengan istilah transnational 

organization crime (TOC) akhir-akhir ini seperti terorisme, penyeludupan 

manusia, perdagangan manusia dan lain sebagainya. Direktorat Jenderal 

Imigrasi memandang perlu untuk membentuk Direktorat yang ruang lingkup 

tuags dan fungsinya untuk mengantisipasi terjadinya kegiatan-kegiatan 

kejahatan tersebut. Sedianya telah direncanakan Direktorat baru tersebut 

dengan nama Direktorat Intelijen Keimigrasian, dimana Direktorat ini 

dirasakan cukup penting dalam menunjang tugas-tugas keimigrasian dan 
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sekaligus mengantisipasi segala bentuk kejahatan internasional tersebut, akan 

tetapi hal ini masih dalam proses perencanaan pada Direktorat Jenderal 

Imigrasi. 

Dengan pengembangan organisasi yng demikian itu, maka Direktorat 

Jenderal Imigrasi saat ini secara jelas telah menentukan kerangka tugasnya 

yang tercermin dalam tri fungsi imigrasi yaitu sebagai aparatur pelayanan 

masyarakat, pengamanan Negara dna penegakan hukum keimigrasian, serta 

sebagai fasilitator ekonomi nasional. Direktorat Jenderal Imigrasi menyadari 

sepenuhnya bahwa untuk melaksanakan tugas dan fungsi tersebut sangat 

membutuhkan dukungan dari setiap personil yang ada didalamnya, oleh 

karena itu Direktorat Jenderal Imigrasi senantiasa berupaya untuk menjaga 

dan meningkatkan profesionalisme, kualitas dan kehandalan sumber daya 

manusia secara berkelanjutan. Setiap personil Direktorat Jenderal Imigrasi 

harus tetap berpegang pada nilai-nilai yang terdapat dalam Panca Bhakti Insan 

Imigrasi yakni: Taqwa, Menjunjung tinggi kehormatan, Cendekia, Integritas 

pribadi dan inovatif. Hal ini berarti setiap insane imigrasi menyadari bahwa 

kualitas pribadi akan mendukung secara langsung kualitas kerjanya.  

Dalam menghadapi masalah dan perkembangan dalam dan luar negeri 

tersebut, Direktorat Jenderal Imigrasi pada Era Reformasi ini telah melakukan 

beberapa program kerja sebagai berikut:  

1. Penyempurnaan Peraturan Perundang-Undangan  

Pemerintah memperbaharui Undang-Undang Nomor 9 tahun 1992 

tentang keimgrasian. Hal ini berdasarkan beberapa perkembangan yang 

perlu diantisipasi, yakni: (1) Letak geografis wilayah Indonesia ( 
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komplekssitas permasalahan antar Negara), (2) Perjanjian 

internasional/konvensi internasional yang berdampak terhadap 

pelaksanaan fungsi keimigrasian, (3) Meningkatnya kejahatan 

internasional dan transnasional, (4) Pengaturan mengenai deteni dan batas 

waktu terdeteni belum dilakukan secara komprehensif, (5) Pendekatan 

sistematis fungsi keimigrasian yang spesifik dan universal dengan 

memanfaatkan teknologi dan komunikasi yang modern, (6) Penempatan 

struktur kantor imigrasi den rumah deteni imigrasi sebagai unit pelaksana 

teknis dibawah Direktorat Jenderal Imigrasi, (7) Perubahan sistem 

kewarganegaraan berdasarkan Undang Undang Nomor 12 Tahun 2006 

tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, (8) Hak kedaulatan Negara 

sesuai prinsip timbal balik ( resiprositas ) mengenai pemberian visa 

terhadap orang asing, (9) Kesepakatan dalam rangka harmonisasi dan 

standarisasi sistem dan jenis pengamanan dokumen perjalanan secara 

internasional, (10) Penegakkan hukum keimigrasian belum efektif 

sehingga kebijakan pemidanaan perlu mencantumkan pidana minimum 

terhadap pidana penyelundupan manusia, (11) Memperluas subyek pelaku 

tindak pidana keimigrasian,sehingga mencakup tidak hanya orang 

perorangan tetapi juga korporasi serta penjamin masuk nya orang asing ke 

wilayah Indonesia yang melanggar ketentuan keimigrasian, (12) 

Penerapan sanski pidana yang lebih berat terhadap orang asing yang 

melanggar peraturan dibidang keimigrasian karena selama ini belum 

menimbulkan efek jera.  
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Usulan untuk memperbarui Undang Undang Nomor 9 Tahun 1992 

tentang keimigrasian pun segera dimasukkan dalam program Legislasi 

Nasional (Prolegnas) untuk di bahas oleh lembaa legislatif (DPR). Setelah 

melalui pembahasan yang cukup panjang dengan komisi III DPR, akhirnya 

Rancangan Undang-Undang Keimigrasian yang baru disetujui dan di 

usulkan untuk di sahkan menjadi Undang-Undang pada Rapat Paripurna 

DPR tanggal 7 April 2011. Selanjutnya pada tanggal 5 Mei 2011, Presiden 

Republik Indonesia mengesahkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 

tentang Keimigrasian, yang diundangkan dalam Lembaran Negara 

Republik Indonesia tahun 2011 Nomor 5, ditambahkan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5126. 

2. Kelembagaan  

Sebagai dampak pelaksanaan otonomi daerah dan perkembangan 

yang terjadi dibeberapa Negara, maka tugas keimigrasian di daeraah 

provinsi, kota/kabupaten maupun di Negara yang bersangkuta terus 

mengalami peningkatan sejalan dengan karakteristik dinamika kehidupan 

masyarakat. Untuk mengatisipasi fenomena demikian Direktorat Jenderal 

Imigrasi telah membuat langkah kebijakan: (1) Pembentukan kantor-

kantor imigrasi di daerah, (2) Peningkatkan kelas beberapa kantor 

imigrasi, (3) Pembentukan direktorat intelijen, (4) Pembentukan rumah 

detensi imigrasi, (5) Penambahan tempat pemeriksaan imigrasi, dan (6) 

Pembentukan atase/konsul imigrasi pada perwakilan RI di Guangzhou-

RRC. 
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3. Pengaturan Keimigrasian  

Pada era reformasi Direktorat Jenderal Imigrasi telah melakukan 

beberapa pengaturan mengenai masalah keimigrasian antara lain: (1) 

Pengaturan bebas visa secara resiprokal dan pengaturan visa on arrival 

(VOA), (2) Pengaturan khusus bagi turis lanjut usia (Lansia), (3) 

Pengaturan fassilitas APEC business travel card(ABTC), (4) Pengawasan, 

penangkalan dan penindakan orang asing, (5) Visa stiker, (6) Kerjasama 

keimigrasian baik didalam negeri maupun diluar negeri, (7) 

Pendeportasian imigrasi illegal, (8) Kasus pemasluan paspr paspor untuk 

TKI, (9) Pencegahan dan Penangkalan, (10) Clearence house (CH), yaitu 

forum koordinasi dengan anggota  terdiri dari instansi yang menanggani 

orang asing untuk melakukan penelitian dalam rangka memberikan 

persetujuan visa bagi Negara-negara tertentu yang dikategorikan sebagai 

Negara rawan dari sisi ipoleksosbudhankamnas serta keimigrasian. 

4. Sumber Daya Manusia  

Pada era globalisasi ini diperkirakan pelanggaran keimirgrasian 

akan lebih meningkat dan lebih canggih sebagai akses meningkatnya 

jummlah dan frekuensi lalu lintas orang antar Negara. Keberadaan dan 

kegiatan orang asing di wilayah Indonesia akan semakin meningkat. Untuk 

itu Direktorat Jenderal Imigrasi memerlukan sumber daya manusia yang 

lebih berkualitas, professional, memiliki etos kerjaa yang baik, berdedikasi 

yang tinggi dan bermoral. Implementasi kebijakan pengembangan SDM 

yang bersinergi dengan penataan sistem kelembagaan dan 

ketatalaaksanaan antara lai dilakukan dengan penyelenggaraan: (1) 
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pembukaan kembali Akademi Imigrasi tahun 2000, (2) pendidikan dan 

pelatihan teknis keimigrasian, dan (3) pendidikan dan latihan 

perjenjangan. Selain itu program pendidikan luar negeri bagi 

pejabat/pegawai imigrasi muda mulai melaksanakan yang bersifat 

akademis yaitu strata S-2 dan strata S-3, maupun shortcoure(diklat 

singkat), antara lain di Negara Australia, Taiwan, jepang, dan korea 

selatan. Untuk dalam negeri juga elah dikembangkan program beasiswa 

bekerja sama dengan perguruan tinggi negeri antara lain universitas 

Indonesia dan universitas padjajaran. Ini tidak termasuk dengan 

peningkatan kapsitas pegawai imigrasi secara personal yang bersifat 

swadaya dengan menempuh pendidikan baik strata S-1 maupun 

pasccasarjana di beberapa perguruan tinggi terkemuka.  

5. Sarana dan Prasarana  

Program pengembangan sarana dan prasarana yang difokuskan 

oleh Direktorat Jenderal Imigrasi antara lain (1) pembangunan fisik 

gedung-gedung imigrasi di daerah, (2) pembangunan fisik rumah detensi 

imigrasi, (3) peningkatan fasilitas pos lintas batas di daerah-daerah 

perbatasan antar Negara, (4) pengadaan fasilitas visa on arrival/visa 

kunjungan saat kedatangan dibeberapa bandara internasional, (5) 

pengadaan full intelligent character recognation di beberpa unit pelaksana 

yang membawahi tempat pemeriksaan imigrasi, (6) pengadaan elektronik 

filing sistem di Direktorat Jenderal Imigrasi, ( 7) perencanaan 

pembangunan sistem informasi manajemen keimigrasian, (8) 
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pembangunan laboratorium forensic di Direktorat Jenderal Imigrasi, (9) 

pengadaan alat untuk mendeteksi dokumen palsu, (10) pengadaan alat 

Edison untuk mengetahui spesifikasi paspor kebangsaan seluruh Negara, 

(11) rencana pembangunan border manajemen information sistem dan 

alert sistem bekerja sama dengan departemen of immigration and multi 

cultural and indigeneous affairs dan international organization for 

migration.   

1.2 Visi dan Misi Kantor Imigrasi Kelas II Tanjung Balai Karimun 

Visi Kantor Imigrasi   

“masyarakat memperoleh kepastian hukum” 

Misi Kantor Imigrasi  

“Melindungi hak asasi manusia” 

Motto Kantor Imigrasi  

“Melayani dengan tulus” 
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1.3 Struktur Organisasi Kantor Imigrasi Kelas II Tanjung Balai Karimun 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Kepala Kantor  

Kasubag TU 

Kasi 

Lalintastuskim  

Kasubsi 

Lantaskim 

Kasubsi 

statuskim 

Karus 

Umum 

Karus 

Kepegawaian 

Karus 

Keuangan  

Kasi Infokim Kasi Wasdakim 

Kasubsi Daskim Kasubsi Waskim Kasubsi 

Komunikasi  

Kasubsi 

Informasi  
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1.4 Tugas, Fungsi dan Wewenang Keimigrasian  

Berdasarkan peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia 

Republik Indonesia ( HAM RI ) Nomor M.HH.05.OT.01.01 Tahun 2010 

Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementrian Hukum dan HAM RI di 

lingkungan Kantor Wilayah Departemen Kehakiman. Pada lampiran surat 

lampiran Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI tersebut, Kantor Imigrasi 

Tanjung Balai Karimun termasuk tergolong kedalam kelas II, terdiri dari : 

1. Kepala Kantor Imigrasi  

2. Sub Bagian Tata Usaha  

3. Seksi Informasi dan Sarana Komunikasi Keimigrasian  

4. Seksi Lalu Lintas Keimigrasian 

5. Seksi Status Keimigrasian  

6. Seksi  Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian  

Kantor Imigrasi Kelas II Tanjung Balai Karimun adalah unit 

pelaksanaan teknis dibidang keimigrasian di lingkungan kantor wilayah 

Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Kepulauan Riau yang berada dbawah 

tanggung jawab kepada kepala Kantor Wilayah Kementrian Hukum dan 

HAM. Kantor Imigrasi Kelas II Tanjung Balai Karimun mempunyai tugas 

malaksanakan sebagaian tugas dan fungsi pokok Kementrian Hukum dan 

HAM.  

Tugas dan fungsi dari bagian-bagian kasubsi pada kantor imigrasi 

kelas II Tanjung Balai Karimun: 

1. Bagian Tata Usaha  

Tugas : melakukan urusan tata usaha dan urusan rumah tangga 

KANIM. 
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Fungsi:  

a) Melakukan urusan kepegawaian  

b) Melakukan urusan keuangan  

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

2. Bidang Informasi dan Sarana Komunikasi Keimigrasian 

Tugas : melakukan  penyebaran dan pemanfaatan informasi serta 

pengelolaan sarana komunikasi keimigrasian di lingkungan KANIM yang 

bersangkutan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

Fungsi : 

a) Melakukan pengumpulan, penelaahan, analisis data, evaluasi, 

penyajian dan penyebarannya untuk penyelidikan keimigrasian; 

b) Melakukan pemeliharan, pengamanan dokumen keimigrasian dan 

penggunaan serta pemeliharan sarana komunikasi. 

c) Membuat hasil evaluasi pada seksi informasi dan sarana konunikasi.  

3. Bidang Lalu Lintas dan Status Keimigrasian  

Tugas : melakukan kegiatan keimigrasian dibidang lalu lintas 

keimigrasian di llingkungan KANIM yang bersangkutan berdasarkan 

peratuurran perundang-undangan yang berlaku.  

Fungsi : 

a) Melakukan pemberian dokumen perjalanan, izin berangkat dan izin 

kembali 

b) Melakukan penentuan status keimigrasian bagi orang asing yang 

berada di Indonesia  



50 
 

c) Melakukan penelitian terhadap kebenaran bukti-bukti 

kewarganegaraan seseorang mengenai status kewarganegaraan. 

d) Melakukan pemberian perizinan dibidang lintas batas, izin masuk atau 

izin keluar dan fasilitas keimigrasian. 

e) Membuat laporan hasil evaluasi seksi lalu lintas keimigrasian. 

Tugas Subseksi Lintas Batas keimigrasian dan Subseksi perizinan 

keimigrasian antara lain yaitu:  

a) Subseksi lintas batas keimigrasian bertugas melakukan pemeriksaan 

terhadp dokumen paspor, menandatangi dokumen dan memberikan 

penilaian terhadap kinerja petugas pada subseksi lintas batas, serta 

melakukan koordinasi eksternal dangan pihak otoritas pelabuhan dan 

instansi terkait pada pemberitahuan kedatangan dan keberangkatan. 

b) Sedangkan tugas dari Subseksi perizinan keimigrasian yaitu melayani 

pemohon paspor untuk melakukan pembayaran, photo, sidik jari dan 

interview. Melakukan penyimpanan map permohonan yang sudah 

diverifikasi dan brkas yang sudah di tanda tangani kepala kantor serta 

membantu pengembalian paspor yang sudah selesai untuk diserahkan 

ke pemoho dan map yang telah selesai ke informasi dan sarana 

keimigrasian. 

4. Bidang Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian  

Tugas : melakukan pengawasan dan penindakan keimigrasian 

terhadap orang asing di lingkungan KANIM yang bersangkutan 

berdasarkan perauran perundang-undangan yang berlaku 
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Fungsi : 

a) Melakukan pemantauan terhadap pelanggran perizinan keimigrasian 

dan mengadakan kerjassama antar instansi dibidang pengawasan orang 

asing 

b) Melakukan penydikan dan penindakan terhadap pelanggaran 

keimigrasian. 

c) Melaksanakan kerjasama dengan instansi terkait dalam pengawasan 

orang asing ( TIMPORA ) 

d) Melaksanakan tindakan administrative pelanggaran keimigrasian 

e) Melakukan inventarisasi dan evaluasi terhadap segala permasalahan 

yang berkaitan dengan pengawasan dan penindakan keimigrasian. 

f) Membuat laporan pengawasann dan penindakan keimigrasian.  

g) Menyusun, memelihara dan mengamankan daftar pencegahan dan 

penangkapan. 

Seksi pengawasan dan penindakan keimigrasian ini membawahi 

dua subseksi yaitu subseksi pengawasan keimigrasiandan subseksi 

penindakan keimigrasian. Adapun tugas dan fungsi kedua subseksi 

tersebut adalah:  

a) Subseksi pengawasan keimigrasian bertugas untuk melaksanakan 

pengawasan, pemantauan dan pengecekan terhadap pelanggaran dan 

tenaga kerja warga Negara asing serta melakukan koordinasi masalah 

pengawasan orang asing dengan instansi terkait.  

b) Subseksi penindakan keimigrasian bertugas untuk membantu seksi 

wasdakim dan melakukan penindakan terhadap pelanggaran 

keimigrasian.  
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“TRIFUNGSI  IMIGRASI pelayanan masyarakat keamanan Negara, 

penegak hukum dan fasilitator pembangunan ekonomi.” 

Dalam menjalankan fungsi dan tugas keimigrasian tersebut dilakukan 

oleh pejabat imigrasi. Pejabat imigrasi adalah pegawai yang telah melalui 

pendidikan khusus keimigrasian dan memiliki keahlian teknis keimigrasian 

dan memiliki wewenang untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab 

berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.  

a. Pejabat imigrasi atau yang ditunjuk dalam rangka pengawasan 

Keimigrasian sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 67 dan pasal 68 

wajib melakukan : mengumpulkan data pelayanan Keimigrasian, baik 

warga Negara Indonesia maupun warga Negara asing. 

b. Pengumpulan data lalu lintas, baik warga Negara Indonesia maupun warga 

Negara asing yang masuk atau keluar wilayah Indonesia 

c. Pengumpulan data warga Negara asing yang telah mendapat keputusan 

pendetensian, baik diruang detensi Imigrasi di Kantor Imigrasi maupun 

Rumah Detensi Imigrasi  

d. Pengumpulan data warga Negara asing yang dalam proses penindakan 

keimigrasian . 

Dalam rangka melaksanakan fungsinya intelijen keimigrasian, pejabat 

imigrasi melakukan penyelidikan keimigrasian dan pengamanan keimigrasian 

serta berwenang: 

a. Mendapat keterangan dari masyarakat atau instansi pemerintah 

b. Mendatangi tempat atau bangunan yang diduga dapat ditemukan bahan 

keterangan mengenai keberadaan dan kegiatan orang asing 
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c. Melakukan operasi intelijen keimigrasian  

d. Melakukan pengamanan terhadap data dan informasi keimigrasian serta 

pengamanan pelaksanaan tugas keimigrasian. 

Sedangkan penelitian ini dilakukan pada Seksi Pengawasan dan 

PenindakanKantor Imigrasi Kelas II Tanjung Balai Karimun. Bagian Seksi 

Pengawasan dan Penindakan Kantor Imigrasi yang disingkat dengan 

WASDAKIM bertugas melakukan pengawasan dan penindakan serta 

penanggulangan terhadap warga Negara asing ( WNA ) dan pemukiman gelap 

yang melanggar ketentuan keimigrasian di lingkungan kantor sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam rangka menertibkan WNA 

yang masuk ke wilayah Republik Indonesia. Dalam melaksanakan tersebut, 

seksi pengawasan dan penindakkan mempunyai fungsi : 

a. Melakukan pengawasan terhadap aktifitas orang asing yang berada di 

wilayah Kantor Imigrasi Kelas II Tanjung Balai Karimun 

b. Melakukan penyelidikan dan penindakan terhadap orang asing yang 

melanggar undang-undang yang berlaku di Indonesia atau melanggar 

aturan yang ditetapkan oleh Kantor Imigrasi Kelas II Tanjung Balai 

Karimun. 

 Dalam melaksanaka fungsi tersebut,wasdakim terbagi atas : 

a. Subseksi Pengawasan Keimigrasian  

Melakukan pengawasan terhadp aktifitas orang asing yang berada 

di wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas II Tanjung Balai Karimun. 
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b. Subseksi Penyebaran Penindakan Keimigrasian  

Melakukan penyelidikan dan penindakan terhadap orang asing 

yang melanggar undang-undang yang berlaku di Indonesia atau melanggar 

atauran yang di tetapkan oleh Kantor Imigrasi Kelas II Tanjung Balai 

Karimun. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


