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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang  Masalah 

Negara Indonesia adalah negara yang memiliki posisi strategis dalam 

pergaulan Internasional, baik dari geografis maupun potensi sumber daya alam 

dan sumber daya manusia yang mengakibatkan arus lalu lintas orang masuk 

dan keluar wilayah Indonesia semakin meningkat dan mudah untuk diakses. 

Semakin terbuka lebarnya jalur lalu lintas antar negara pada saat ini 

menyebabkan meningkatnya pula mobilitas barang dan manusia antar satu 

negara kenegara lain. Dalam memenuhi kebutuhannya, secara tidak langsung 

negara membuka lebar pintu masuk dan akses kedalam ruang lingkup batasan 

negara. Masing-masing individu juga dengan mudah melakukan perjalanan 

dari satu negara kenegara lain dengan berbagai kepentingan. Indonesia sebagai 

negara yang terletak diantara dua benua terkena imbas dan kemalangan dalam 

menghadapi pengungsi. (kominfo news center, 10 Maret 2016). 

Wilayah perbatasan antar negara merupakan wilayah yang secara 

geografis berbatasan langsung dengan negara tetangga dan yang langsung 

berhadapan dengan negara lain baik daratan, lautan dan udara. Indonesia 

merupakan negara geografis. Kepualaun Indonesia yang merupakan jalur lalu 

lintas orang keluar masuk warga negara asing dan khususnya warga negara 

Indonesia, sehingga membutuhkan pengaturan tentang lalu lintas di Indonesia 

baik  didarat, laut, maupun udara untuk menjaga keamanan dan kedaulatan 

negara Indonesia. 
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Indonesia bukanlah merupakan negara tujuan dari para pengungsi. 

Karena Indonesia pada saat ini belum meratifikasi konvensi 1951 dan protocol 

1967 yang mengatur tentang penanganan dan perlindungan pengungsi. Tetapi  

pada kenyataannya, Indonesia telah menjadi negara transit bagi para 

pengungsi sebelum mereka mendapatkan perlindungan atau suaka dari negara 

ketiga karena pemerintah memiliki komitmen untuk memberikan perlindungan 

dan  penanganan pencari suaka maupun pengungsi dengan mengendepankan 

aspek dan prinsip kemanusiaan. Perlindungan ini juga merupakan konsekuensi 

Indonesia sebagai negara pihak dari berbagai konvensi HAM PBB yang juga 

mengatur perlindungan hak dalam situasi pengungsian. 

Globalisasi membuat batas negara tidak terasa, dan timbul masalah 

baru yaitu salah satunya pengungsi yang masuk ke Indonesia. Indonesia 

sebagai salah satu negara yang menjadi bagian dari dunia Internasional dan 

sebagai negara yang bermartabat, maka dalam menghadapi masalah 

pengungsi, Indonesia memiliki kewajiban untuk melindungi serta memberikan 

perlindungan kepada para pengungsi. Para pengungsi yang telah mendapatkan 

status sebagai pengungsi memiliki hak-hak asasi manusia yang tetap harus 

dihormati dan dilindungi oleh negara yang menjadi tempat mereka untuk 

mencari perlindungan dan mendapatkan keselamatan diri. Secara hukum 

Indonesia tidak wajib mengakui bahkan tidak memberikan perlindungan bagi 

pencari suaka yang berada di Indonesia. Namun sebagai salah satu negara 

yang menerima dan meratifikasi deklarasi Umum Hak Asasi Manusia 

(DUHAM), Indonesia mengakui adanya hak untuk mencari suaka dalam tata 
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peraturan perundang-undangan Indonesia. Tidak ada peraturan khusus untuk 

menangani pengungsi dan pencari suaka yang datang ke Indonesia. Posisi  

geografis Indonesia adalah salah satu penyebab hadirnya orang-orang tersebut 

utuk transit menuju Indonesia. Selain itu ketiadaannya peraturan yang 

mengatur mengenai mencari suaka dan pengungsi di Indonesia. Untuk 

masalah pengungsi pemerintah Indonesia mendelegasikan tugas penanganan 

pengungsi kebeberapa instansi pelaksana. Salah satunya yaitu pihak Direktorat 

Jendral Imigrasi yang ikut serta menangani masalah pengungsi di Indonesia, 

telah melakukan berbagai usaha untuk membantu menangani masalah 

pengungsi. 

Pengungsi masuk ke Indonesia, karena wilayahnya strategis. Pada 

umumnya pengungsi masuk kesuatu negara khususnya Indonesia tidak 

melewati tempat pemeriksaan Imigrasi atau masuk secara tidak sah. Sehingga 

hal tersebut melanggar peraturan tentang keimigrasian di Indonesia, namun 

para pencari suaka tidak dapat dikenakan hukuman karena mereka dilindungi 

oleh konvensi 1951 tentang pengungsi. Jika  para pencari suaka segera 

melaporkan diri mereka ke instansi yang berwenang dengan alasan yang 

layak. Dalam hal perlindungan Internasional terhadap pengungsi.  

Adapun penyebab pengungsi datang ke Indonesia karena faktor 

ekonomi ini biasanya menginginkan perubahan kehidupan yang lebih baik dan 

keinginan untuk mendapatkan penghasilan yang jauh lebih besar dari 

penghasilan mereka dinegara asal. Namun kebanyakan pengungsi yang datang 

ke Indonesia karena  benar-benar membutuhkan perlindungan secara mencari 
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keselamatan diri. Berdasarkan konvensi tentang status pengungsi (1951), pasal 

1 ayat 2, defenisi pengungsi adalah akibat didasarkan pada rasa takut yang 

cukup beralasan akan mendapat pengejaran, karna alasan ras, agama, 

kebangsaan, keanggotaan dalam kelompok sosial atau pendapat politik 

tertentu, berada diluar negara kebangsaannya, yang tidak dapat atau 

dikarenakan ketakutannya itu tidak mau meminta perlindungan dari negaranya 

tersebut atau orang-orang yang tidak mempunyai kewarganegaraan dan 

sedang ada diluar negara yang merupakan lingkungan mempunyai tempat 

tinggal sebelumnya akibat kejadian-kejadian tersebut,  tidak dapat,  atau tidak 

ingin kembali pulang karena rasa takut tersebut. (Adnan Buyung Nasution dan 

A.M. Zen, 2006:645). 

Menurut kamus besar bahasa Indonesia suaka bearti tempat mengungsi 

(berlindung), menumpang atau menumpang hidup dengan meminta kepada 

negara lain. Suaka adalah bentuk bentuk perlindungan dari dipulangkan 

seseorang kesuatu negara yang ditakuti, yang memungkinkan pengungsi dapat 

memenuhi syarat untuk menetap disuatu negara yang pada akhirnya dapat 

menjadi penduduk tetap yang sah. Kadangkala seorang pencari suaka adalah 

seseorang yang menyebut dirinya sebagai pengungsi. Kedatangan dan 

keberadaaan pencari suaka dan pengungsi di Indonesia saat ini merupakan 

suatu masalah yang berkepanjangan dan sulit ditangani. 

Pencari suaka adalah orang yang telah orang yang telah mengajukan 

permohonan untuk mendapatkan perlindungan namun permohonannya dalam 

proses penentuan. Apabila permohonan seorang pencari suaka diterima, maka 
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ia akan disebut sebagai pengungsi. Dan ini memberikannya hak dan kewajiban 

sesuai dengan undang-undang negara yang menerimanya. Sangat tidak 

memungkinkan bagi pencari suaka untuk meninggalkan negra asal mereka 

tanpa membawa dokumen yang memadai dan visa. Maka, banyak pencari 

suaka terpaksa memilih perjalanan yang mahal dan berbahaya untuk 

memasuki negara-negara secara tidak wajar dimana mereka dapat memperoleh 

status pengungsi.  Tujuan   untuk  mendapatkan suaka politik adalah perbuatan 

yang legal dan merupakan bagian dari perlindungan hak asasi manusia 

(HAM). Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) 1948 pasal 14 

ayat 1 menyatakan tentang setiap orang berhak mencari dan mendapatkan 

suaka dinegara lain untuk melindungi diri dari pengejaran. 

Meskipun warga negara asing melakukan pelanggaran secara yuridis  

mengenai keimigrasian tetapi warga negara asing tersebut tidak dapat 

diperlakukan sewenang-wenang oleh pemerintah negara Indonesia karena 

bagaimanapun warga negara asing memiliki hak asasi sebagai manusia yang 

sama dengan warga negara Indonesia. Warga negara asing yang ada di Rumah 

Detensi Imigrasi juga memiliki hak-hak yang wajib dilindungi dan dipenuhi. 

Hak-hak tersebut diantaranya hak atas pendidikan, hak atas kesehatan dan hak 

atas makanan yang layak menurut Pasal 15 Pengaturan Direktur Jendral 

Imigrasi Nomor F-1002PR.02.10 tahun 2006 tentang tata cara Pedetensian 

Orang Asing. 

Dalam menangani pengungsi dan pencari suaka yang berada di 

Indonesia menurut Mulhadi, diperlukan kerjasama Internasional yang 

menangani permasalahan Pengungsi atau yang berhubungan dengannya, 
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seperti PBB untuk urusan pegungsi (UNHCR), Organisasi Internasional non 

pemerintah  yang melayani masalah pengungsi, konsep perlindungan yang 

diberikan oleh UNHCR adalah lebih menekankan pada usaha pengembangan 

instrumen hukum Internasional untuk kepentingan para pengungsi dan 

memastikan agar mereka mendapat perlakuan sesuai dengan ketentuan 

instrumen hukum Internasional, khususnya yang berkaitan dengan hak untuk 

bekerja, jaminan sosial,  serta hak untuk mendapatkan atau memanfaatkan 

fasilitas perjalanan. Sedangkan peran IOM dalam menangani pengungsi dan 

pencari suaka di Indonesia adalah mengurus dan menjamin kehidupan para 

pengungsi dan pencari suaka dengan memberikan tempat penampungan 

(Wagiman, 2014:55). 

UNHCR (united nation high commissioner for refugees) adalah 

komisariat tinggi PBB urusan pengungsi merupakan badan PBB yang 

diberikan kewenangan oleh PBB untuk menangani masalah pengungsi. 

Sebagai badan PBB untuk urusan pengungsi, UNHCR mendukung pembuatan 

suatu kerangka kerja Nasional dimana pemerintah Indonesia dapat 

menggunakannya untuk mengatur kedatangan orang yang meminta 

perlindungan, seperti yang dilindungi adalah hak asasi manusia. Maka  

terbentuklah undang-undang No 39 tahun 1999 pasal 28(1) tentang hak asasi 

manusia dinyatakan bahwa setiap orang berhak untuk mencari suaka. Undang-

undang mengatur antara lain hak asasi manusia, kewajiban dasar serta 

pengakuan pemerintah dalam penegakan HAM, dan pembentukan komisi 

Nasional yang mandiri. 

UNHCR sangat berpengaruh untuk mengatur dan melindungi para 

pengungsi, namun tanggung jawab dan kewenangan tersebut dalam 
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menangani pengungsi masih kurang maksimal, sehingga semakin 

meningkatnya jumlah pengungsi.  UNHCR terus mengalami kesulitan dalam 

menyeleseaikan tugas yang dibebankan kepadanya. Penyelesaian masalah 

pengungsi semakin sering terjadi. Masuknya pengungsi di Indonesia yang 

jumlahnya cenderung meningkat, dapat menimbulkan gangguan kehidupan 

sosial, politik, keamanan dan ketertiban masyarakat. Untuk mencegah 

terjadinya hal negatif tersebut, maka penanganan pengungsi itu  harus 

dilakukan dengan baik melalui pengamanan serta penegakan kedaulatan 

negara. Cara penanganan tersebut tentu berdasarkan ketentuan hukum baik 

Nasional maupun Internasional. (Wagiman, 2012:42).  

Hak mencari suaka juga terdapat dalam amandemen kedua undang-

undang dasar 1945 pasal 28G (2) yang dinyatakan bahwa: “setiap orang 

berhak untuk bebas dari penyiksaan dan perlakuan yang merendahkan derajat 

martabat manusia dan berhak mendapat suaka politik dari negara lain.” 

Menurut Wagiman (2014:55), yang menyimpulkan bahwa: perlindungan 

Internasional terhadap pengungsi diatur dalam konvensi 1951 dan protokol 

1967. Dala konvensi 1951 dan protokol 1967 terdapat ketentuan yang 

berisikan apa yang menjadi hak-hak dan kewajiban para pengungsi seperti hak 

untuk tidak dipulangkan kenegara asalnya. Selain mendapatkan hak-haknya, 

pengungsi juga dibebankan beberapa kewajiban seperti menghormati dan 

mematuhi hukum yang berlaku dinegara pengungsi itu berada dan kewajiban 

membayar pajak dan biaya-biaya fisikal lainnya. 

Prinsip non-refaulement, ini bisa dijadikan alasan oleh para pencari 

suaka untuk tetap tinggal disuatu negara. Namun ketentuan hanya akan 
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berlaku apabila terdapat alasan-alasan yang layak untuk ditanggapi oleh 

negara suaka, seperti masalah kemanusiaan, alasan keamanan yang dapat 

membahayakan pencari suaka dinegaranya, dan pencari suaka dapat 

dideportasi apabila terbukti berdasarkan putusan hakim yang final atas 

tindakan pidana yang dapat membahayakan keamanan negara suaka. 

Warga negara asing yang masuk ke Indonesia harus mengikuti 

prosedur yang  disediakan yaitu harus melalui pihak imigrasi, apabila warga 

asing melewati batas wilayah Indonesia harus memiliki dokumen yang sah. 

Pada umumnya para pencari suaka masuk kesuatu negara khususnya Indonesia 

tidak melewati pemeriksaan Imigrasi atau masuk secara tidak sah. Pada 

faktanya dilapangan, sering terjadinya konflik atau pelanggaran hukum yang 

dilakukan oleh para pengungsi. Hal yang perlu diperhatikan disini adalah 

bahwa status pengungsi tidak memberikan kekebalan hukum, kepada 

pemegangnya untuk dapat bergerak bebas melakukan pelanggaran hukum di 

Indonesia. Untuk  dapat bergerak bebas melakukan pelanggaran hukum 

Nasional di Indonesia,  kepada mereka dapat dikenakan sanksi hukum 

sebagaimana diatur dalam hukum Nasional di Indonesia. 

Banyaknya jumlah pengungsi membuat UNHCR semakin berat 

mengurus pengungsi yang bebankan kepadanya. Adapun salah satu wilayah 

yang banyak dimasuki pengungsi  adalah Pekanbaru. Kedatangan Pengungsi 

dari sejumlah negara, salah satu di Pekanbaru Riau kini semakin menjadi 

persoalan. Jumlah Pengungsi yang sudah mencapai angka 1000 orang menjadi 

sorotan berbagai pihak tanpa terkecuali. 
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Sejarah  pengungsi masuk ke Pekanbaru melalui pelabuhan, yaitu salah 

satunya pelabuhan yang ada di Dumai  dengan menggunakan perahu. Dari 

hasil penyelidikan pemeriksaan yang dilakukan oleh pihak Rumah Detensi 

Imigrasi Pekanbaru pengungsi masuk ke Indonesia khususnya Pekanbaru 

karena terdampar. Mereka berada dilaut selama beberapa hari bahkan berbulan 

untuk mencapai tujuannya yaitu menuju Australia untuk mencari suaka dan 

untuk mengharapkan hidup yang lebih baik karena dinegaranya  sudah tidak 

ada pengharapan lagi untuk kehidupan yang layak demi membuka lembaran 

baru untuk generasinya. 

Adapun masalah disaat sebagian dari mereka melakukan pernikahan 

dengan wanita lokal, karena pernikahan ini tidak dapat dinikahkan secara legal 

dan hanya bersifat pernikahan agama. Begitu juga pada saat melakukan 

kejahatan, seperti narkoba, perdagangan diri, berhubungan bebas dengan 

wanita lokal. Seperti yang telah diatur dalam konvensi pengungsi bahwa 

pengungsi wajib mentaati hukum, adat istiadat, serta norma-norma di wilayah 

yang ditempatinya. 

Dengan segala ketentuannya serta peraturan-peraturan tentang 

keimigrasian dan orang asing guna menjaga stabilitas negara dari segala 

ancaman orang asing. Dengan kata lain masuk tetapi tidak menggunakan surat 

perjalanan dan dokumen-dokumen yang tidak lengkap sehingga membuat 

pencari suaka ditahan di Rumah Detensi Imigrasi (RUDENIM). Tetapi pada 

kenyataannya sebelum sampai kenegara tujuannya mereka terdampar disebuah 

pulau dinegara Indonesia kemudian ditindaklanjuti oleh pihak Rumah Detensi 

Imigrasi Pekanbaru karena Indonesia merupakan negara transit sebelum 
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pengungsi tersebut dikirim ke Australia atau kenegara tujuannya yang lain. 

Akan dilakukan pemeriksaan oleh lembaga UNHCR yang menangani bagian 

administrasi pengungsi. Setelah para pengungsi maka akan ditempatkan 

dibeberapa lokasi yang khusus untuk lokasi pengungsi, misalnya di Hotel dan 

Wisma. 

RUDENIM menurut undang-undang No 6 tahun 2011 adalah 

singkatan dari Rumah Detensi Imigrasi, yaitu unit masalh teknis tempat 

penampungan sementara  bagi orang asing yang melanggar undang-undang 

imigrasi (peraturan mentri hukum dan HAM RI, No. M. 05. IL. 02. 01. Tahun 

2006 tentang rumah detensi). 

Di RUDENIM terdapat tiga seksi yaitu, seksi Registrasi Administrasi 

dan Pelaporan, seksi Perawatan dan Kesehatan dan seksi Keamanan dan 

Ketertiban. Disini penulis menfokuskan menenliti diseksi keamanan dan 

ketertiban. Karena seksi keamanan ini lebih banyak terjadi konflik, seperti 

kurangnya pengawasan keamanan diluar RUDENIM sehingga pengungsi 

bebas keluar masuk RUDENIM. 

Adapun data pengungsi dari tahun 2014 – 2016 yang berasal dari 

berbagai macam negara. Dan jumlah pengungsi yang datang ke Pekanbaru itu 

semakin meningkat dan ada juga semakin menurun setiap tahunnya. Dapat 

dilihat dari tabel 1.1.  
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Tabel 1.1 : Data Pengungsi Berdasarkan Kewarganegaraan Per Tahun 

NO KEWARGANEGARAAN 
TAHUN 

2014 2015 2016 

1 Afganistan 148 147 269 

2 Pakistan 12 2 4 

3 Iran 31 21 13 

4 Iraq 35 4 5 

5 Srilanka 2 - - 

6 Myanmar 1 - - 

7 Palestina 36 5 3 

8 Bangladesh 8 3 - 

9 Jordania 1 1 - 

10 Sudan - 2 1 

11 Nepal  - 1 - 

12 Mesir  - 1 - 

JUMLAH 299 182 297 

 Sumber: Rumah Detensi Imigrasi Pekanbaru  

Dari tabel 1.1 diatas dapat dilihat berdasarkan kewarganegaraan 

pengungsi asing pertahun yaitu mulai dari tahun 2014 – 2016. Jumlah 

pengungsi bukan saja semakin meningkat setiap tahunnya tetapi ada juga 

semakin menurun. Yang pertama paling dominasi oleh negara Afganistan. 

Dikarenakan negara Afganistan sedang mengalami konflik dan perang. 

Para pengungsi tidak dibenarkan menetap di Indonesia selamanya. Jadi 

setiap tahun RUDENIM mencatat pengungsi yang masuk dan yang pengungsi 

yang keluar. 

Banyak dampak negatif yang ditimbulkan oleh pengungsi asing salah 

satunya berdampak pada masalah sosial pada masyarakat. Para pengungsi itu 

bebas  dijalan-jalan dan ada  yang diberitakan  diantara mereka disebut terlibat 

dalam praktek ilegal semacam prostitusi, penyebaran ajaran sesat,  hingga 

berkaitan dengan negara Islam Ira nq dan Suria (ISIS). Belakangan muncul 

pula berita kebiasaan kaum perempuan di Pekanbaru yang berpasangan 
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dengan para pengungsi sebagai teman jalan-jalan. Para pengungsi yang 

menetap di Rumah Detensi Imigrasi (RUDENIM) yang yang berlokasi 

dibelakang Purna MTQ Pekanbaru. Para kaum perempuan Pekanbaru sangat 

senang bisa mengajak mereka untuk menjadikan teman jalan-jalan. Selain dari 

luar negara fisik pun menjadikan kebanggaan para kaum wanita Pekanbaru. 

Seorang mahasiswi dari sebuah perguruan tinggi di Riau yang mengaku suka 

jalan-jalan dengan pengungsi. Banyak diantara kaum perempuan Pekanbaru 

yang mengaku memiliki hubungan istimewa dengan pengungsi asing karena 

daya tarik secara fisik menjadi salah satu alasan para  perempuan Pekanbaru 

untuk memiliki pasangan pengungsi tersebut. Sejumlah ibu-ibu Pekanbaru 

membawa para pengungsi ini untuk  jalan-jalan. Seseorang yang duduk di 

Purna MTQ itu sering melihat ibu-ibu mengendarai mobil mewah menunggu 

pengungsi untuk dibawa jalan-jalan. Masyarakat pun mulai resah dengan 

keadaan tersebut. (Tribun Pekanbaru 2015).  

Untuk menghindari agar tidak terjadinya masalah baru diharapkan 

dalam melaksanakan keamanan dan ketertiban di RUDENIM harus 

memaksimalkan persediaan SDM yang ada. Dan harus menambah petugas 

khususnya dibidang keamanan untuk pencari suaka yang beraktivitas diluar 

lingkungan RUDENIM. Perlu adanya kerjasama antar instansi dan komunikasi 

yang baik antar pemerintah Kota Pekanbaru dengan RUDENIM dalam 

menangani pencari suaka untuk saling mengawasi aktivitas pencari suaka 

seperti diikut sertakan SATPOLPP untuk menciptakan ketertiban masyarakat 

disekitar wilayah RUDENIM. 
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1.2 Perumusan Masalah  

Atas dasar latar belakang di atas, maka penelitian ini mempunyai 

perumusan masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana peran Rumah Detensi Imigrasi Pekanbaru dalam menangani 

masalah pengungsi untuk Keamanan dan Ketertiban? 

2. Apa saja hambatan  Rumah Detensi Imigrasi Pekanbaru dalam menangani 

masalah pengungsi dibidang Keamanan dan Ketertiban? 

 

1.3 Tujuan Penelitian  

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui Peran Rumah Detensi Imigrasi Pekanbaru dalam 

menangani masalah pengungsi di bagian seksi Keamanan dan Ketertiban 

2. Untuk mengetahui apa saja hambatan Rumah Detensi Imigrasi Pekanbaru 

dalam menangani masalah pengungsi di bagian seksi Keamanan dan 

Ketertiban 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

1.  Bagi Instansi  

Diharapkan dapat memberikan konstribusi terhadap pengembangan 

penerapan  tanggung jawab sosial serta efektif bagi instansi-instansi di 

Indonesia. 

2.  Bagi Universitas 

Sebagai tambahan khasanah perpustakaan dan referensi bagi pihak-

pihak lain dalam meneliti masalah selanjutnya dimasa yang akan datang. 
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3. Bagi Peneliti 

Penyusunan skripsi ini diharapkan dapat memperluas wawasan 

berfikir serta pengetahuan penulis dalam mengembangkan ilmu dan 

pengetahuan yang sudah di peroleh untuk dilaksanakan di lapangan. 

 

1.5 Sistematika Penulisan 

Untuk mempermudahkan penyusunan pada penelitian ini, penulis 

membagi penelitian ini dalam lima bab, dimana setiap bab terdiri dari 

beberapa sub bab, yaitu sebagai berikut: 

BAB I  :  PENDAHULUAN  

 Dalam bab ini penulis menguraikan tentang latar belakang 

masalah, perumusan masalah, tujuan, manfaat penelitian, dan 

sistematika penulisan. 

BAB II  :  LANDASAN TEORI 

 Bab ini merupakan landasan teori-teori yang berhubungan dengan 

permasalahan yang diteliti 

BAB III :  METODE PENELITIAN 

 Bab ini berisi lokasi dan waktu penelitian, jenis dan sumber data, 

metode penelitian, populasi dan sampel dan anaslisis data. 

BAB IV:  GAMBARAN UMUM 

 Bab ini berisi tentang gambaran umum tempat penelitian 

diantaranya  sejarah dan perkembangan Rumah Detensi Imigras, 

struktur Rumah Detensi Imigrasi Pekanbaru, tugas pokok dan 

fungsi Rumah Detensi Imigras Pekanbaru. 
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BAB V :   HASIL DAN PEMBAHASAN 

                 Bab ini berisikan tentang hasil yang didapat oleh penulis dan di 

jelaskan dengan pembahasannya. 

BAB VI:  PENUTUP 

                 Bab ini berisi kesimpulan dan saran yang penulis simpulkan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


