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Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peran Rumah Detensi Imigrasi 

Pekanbaru Dalam Menangani Masalah Pengungsi dan untuk mengetahui apa saja 

kendala di Rumah Detensi Imigrasi Pekanbaru dalam menangani pengungsi seksi 

keamanan dan ketertiban. Jenis penelitian dalam skripsi ini adalah deskriptif 

kualitatif yaitu mendeskripsikan hasil penelitian dan menganalisa sehingga di 

peroleh hasil dan kemudian menyimpulkannya. Dalam penelitian ini penulis 

menggunakan metode pengumpulan data dengan menggunakan wawancara dan 

dokumentasi untuk melihat hasil penelitian dan pembahasan. Sehingga Dapat 

diperoleh hasil bahwa peran Rumah Detensi Imigrasi Pekanbaru dalam menangani 

masalah pengungsi dibagian seksi keamanan dan ketertiban kurang baik. Karena 

kurangnya SDM membuat pengungsi keluar masuk RUDENIM bebas tanpa 

dikawal diluar lingkungan RUDENIM. Jumlah pengungsi malah semakin banyak 

di Indonesia ini disebabkan oleh tiadanya peraturan pemerintah tentang 

penanganan masalah orang asing ini. Penelitian ini dilakukan di Rumah Detensi 

Imigrasi Pekanbaru.Yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah pegawai 

Rumah Detensi Imigrasi Pekanbaru di bagian seksi keamanan dan ketertiban 

sebanyak dua orang. Pengungsi  adalah sekelompok manusia yang rentan terhadap 

perlakuan yang tidak manusiawi baik dinegara asalnya maupun dinegara dimana 

mereka mengungsi. Masalah pengungsi telah menjadi isu Internasional yang harus 

segera ditangani karna jumlahnya setiap tahun terus meningkat dan penanganan 

yang tidak sesuai dengan standar kemanusiaan juga bertambah. Urgensi 

penanganan terhadap pengungsi semakin penting karena hal ini sangat berkaitan 

dengan penegakan HAM. Imigran ilegal adalah sekelompok orang atau masuk 

disebuah negara secara ilegal. Ilegal yang dimaksud tidak mengikuti undang-

undang imigrasi. Dan yang datang ke Indonesia tidak menggunakan dokumen-

dokumen seperti visa dan paspor. Pada umumnya para imigran ilegal tersebut 

ingin ke Australia sebagai pengungsi. Guna merespon hal tersebut pemerintah 

Indonesia atau biasa disingkat dengan RUDENIM. RUDENIM adalah  singkatan 

dari Rumah Detensi Imigrasi yaitu tempat penampungan orang asing yang 

melanggar peraturan perundang-undangan Keimigrasian. Sampai menunggu 

proses pemulangan kenegara ketiga.  
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