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BAB VI 

PENUTUP 

 

6.1 Kesimpulan  

 Berdasarkan hasil penelitian mengenai Analisis Pengawasan Imigran 

Gelap oleh Kantor Imigrasi Kelas I Kota Pekanbaru dapat diambil beberapa 

kesimpulan yaitu hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan oleh penulis 

mendapatkan berbagai informasi, dimana dari informasi dan data-data tersebut 

dapat menjadi landasan untuk menilai pengawasan yang dilakukan Kantor 

Imigrasi Kelas I Kota Pekanbaru. Dari data informasi yang penulis dapatkan 

melalui menyebarkan angket kepada wawancara, wawancara kepada responden. 

Peneliti dapat menilai dan mengambil kesimpulan bahwa Pengawasan Kantor 

Imigrasi Kota Pekanbaru dalam mengenai permasalahan imigran gelap yang 

berada di Kota Pekanbaru Terlaksana dengan “Baik” dengan persentase 72%, 

namun dari hasil observasi peneliti dan tinjauan lapangan penulis melihat masih 

terdapat beberapa kekurangan dan kelemahan dalam pelaksanaan pengawasan 

imigran gelap atau pencari suaka yang dilakukan pihak Kantor Imigrasi Kelas I 

Kota Pekanbaru. Karna masih banyaknya para imigran gelap yang melanggar 

peraturan walaupun mereka sudah mengetahui peraturan yang diberikan oleh 

Kantor imigrasi Kelas I Kota Pekanbaru, dan mereka yang melakukan kesalahan 

sekali dihukum kurungan sel akan tetapi bagi si pelanggar tidak memberikan 

kesan jera untuk tidak melakukannya lagi malah makin bertambah yang 

melakukan kesalahan atau yang melanggar peraturan yang telah di tetapkan.  
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Adapun kendala atau hambatan dalam pelaksanaan pengawasan imigran 

gelap meliputi sebagai berikut : 

a. Tidak adanya peraturan yang mengatur mengenai keberadaan 

pengungsi imigran gelap di Indonesia. Yang mana Negara Indonesia 

hanya sebagai Negara yang menghormati hak asasi manusia 

internasional dan memberikan perlindungan sementara untuk para 

imigran. Dan begitu juga dengan Kantor Imigrasi hanya sebatas 

memberikan pengawasan kepada imigran, dan melakukan tindakan 

apabila melakukan tindakan yang melanggar peraturan imigran serta 

memberikan pembinaan dan bimbingan kepada imigran agar tidak 

terulang kembali. 

b. Kurangnya SDM para pegawai di Kantor Imigrasi. Karna dengan 

jumlah pegawai yang hanya berjumlah 11 orang pegawai dan imigran 

yang berada di Kota Pekanbaru kurang lebih berjumlah 800. Dan 

mengingat jumlah imigran yang tidak sesuai dengan jumlah pegawai 

yang menangai permasalahan pengawasan imigran gelap yang berada 

di Kota Pekanbaru ini. 
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6.2 Saran 

 Dari hasil kesimpulan yang telah penulis dapatkan mengenai tentang 

permasalahan pada Pengawasan Imigran Gelap oleh Kantor Imigrasi Kelas I Kota 

Pekanbaru dalam hal ini penulis memberikan saran-saran sebagai berikut:  

1. Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Hukum dan HAM RI 

hendaknya membuat kebijakan yang jelas terkait status pencari suaka atau 

imigran gelap yang di indonesia guna tetap dapat menjaga kestabilan  

negara meskipun tidak menandatangai atau meratifikasi Konvensi 1951 

dan protokolnya setidaknya Pemerintah Indonesia memberikan batas 

maksimal jumlah imigran yang boleh ditampung sementara di indonesia 

agar terciptannya kepastian hukum dibidang keimigrasian terkait pencari 

suaka atau sering disebut juga imigran ilegal. 

2. Perlunya membuat peraturan khusus bagi para imigran gelap yang berada 

di Indonesaia tentang Peraturan Khusus pengawasan imigran yang 

melakukan pelanggaran-pelanggaran. 

3. Diharapkan Kepada Kantor Imigrasi menambah jumlah sumber daya 

manusia untuk pengawasan para imigran guna mewujudkan perlindungan 

pemenuhan hak asasi manusia bagi pencari suaka atau imigran ilegal. 

 
 


