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BAB IV 

GAMBARAN UMUM KANTOR IMIGRASI 

 

4.1 Sejarah dan Perkembangan Kantor Imigrasi 

 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, pemberantasan KKN, dan demokrasi, tata kelola 

pemerintahan yang baik ( good governance ), transparansi, dan akuntabel terus 

didengungkan, termasuk diantarannya tuntutan percepatan otonomi daerah. 

 Sementara itu globalisasi informasi membuat dunia menyatu tanpa batas, 

mendorong negara-negara maju (WTO) untuk menjadikan dunia berfungsi 

sebagai sebuah pasar bebas mulai 2000, serta mengutamakan perlindungan dan 

penegakan HAM serta demokrasi. Arus globalisasi juga mengakibatkan semakin 

sempitnya batas-batas wilayah suatu Negara dan mendorong semakin 

meningkatnya intensitas lalu lintas orang antar negara. 

 Hal ini telah menimbulkan berbagai permasalahan di berbagai negara 

termasuk Indonesia yang letak geografisnya sangat strategis, yang pada gilirannya 

berpengaruh pada kehidupan masyarakat Indonesia serta bidang tugas 

keimigrasian. Dalam oprasional di lapangan ditemukan beberapa permasalahan 

menyangkut orang asing yang memerlukan penanganan lebih lanjut. Lingkungan 

strategis global maupun domistik berkembang demikian cepat, sehingga menuntut 

semua perangkat birokrasi pemerintahan, termasuk keimigrasian di Indonesia 
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untuk cepat tanggap dan responsif terhadap dinamika tersebut. Sebagai contoh, 

implementasi kerja sama ekonomi regional telah mempermudah lalu lintas 

perjalanan warga negara Indonesia maupun warga negara asing untuk keluar atau 

masuk ke wilayah Indonesia. Lonjakan perjalanan keluar atau masuk ke wilayah 

Indonesia tentu membutuhkan sistem manajemen dan pelayanan yang semakin 

handal dan akurat. 

 Tugas keimigrasian saat ini semakin berat seiring dengan semakin 

maraknya masalah terorisme dan pelarian para pelaku tindak pidana ke luar 

negeri. Untuk mengatasi dinamika lingkungan strategis yang bergerak semakin 

cepat, bidang keimigrasian dituntut mengantispasi dengan berbagai peraturan 

perundang-undangan dan saraba-prasarana yang semakin canggih. 

 Peraturan dan kebijakan keimigrasian juga harus responsif terhadap 

pergeseran tuntutan paradigna fungsi keimigrasian. Jika sebelumnya paradigma 

fungsi keimigrasian dalam pelaksanaan Undang-undang Nomor 9 tahun 1992 

lebih menekankan efisiensi pelayanan untuk mendukung isu pasar bebas yang 

bersifat global, namaun kurang memperhatikan fungsi hukum dan fungsi sekuriti, 

mulai pada era ini harus diimbangi dengan fungsi keamanan dan penegakan 

hukum. 

 Dalam menghadapin masalah dan perkembangan dalam dan luar negri 

tersebut, Direktorat Jenderal Imigrasi pada Era Reformasi ini telah melakukan 

beberapa program kerja sebagai berikut:  
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1. Penyempurnaan Peraturan Perundang-undangan 

Pemerintah memperbaharui Undang-undang nomor 9 Tahun 1992 tentang 

Keimigrasian. Hal ini berdasarkan beberapa perkembangan yang perlu 

diantisipasi, yakni (1) Letak geografis wilayah Indonesia (kompleksitas 

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 informasi dan komunikasi yang modern, (6) Penempatan struktur kantor 

imigrasi dan rumah detensi imigrasi debagai unit pelaksana teknis di bawah 

Direktorat Jenderal Imigrasi, (7) Perubahan sistem kewarganegaraanberdasarkan 

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 stansarisasi sistem dan jenis pengamanan dokumen perjalanan 

secara internasional, (10) penegakan hukum keimigrasian belum efektif sehingga 

kebikakan pemidanaan perlu mencantumkan pidana minimum terhadap tindak 

pidana penyeludupan manusia, (11) Memperluas subyek pelaku tindak pidana 

Keimigrasian, sehingga mencakup tidak hanya perseorangan tetapi juga korporasi 

serta penjamin masuknya orang asing ke wilayah Indonesia yang melanggar 

ketentuan keimigrasian, (12) Penerapan sanksi pidana yang lebih berat terhadap 
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orang asing yang melanggar peraturan di bidang keimigrasian karena selama ini 

belum menimbulkan efek jera. 

 Usulan untuk memperbarui Undang-undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang 

keimigrasian pun segera dimasukkan dalam Program Legislasi Nasional 

(Prolegnas) untuk dibahas oleh lembaga legislatif (DPR). Setelah 

melaluipembahasan yang cukup panjang dengan Komisi III DPR, akhirnya 

rancangan 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 52, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5126. 

2. Kelembagaan 

Sebagai dampak pelaksanaan otonomi daerah dan perkembangan yang 

terjadi di beberapa negara, maka tugas keimigrasian di daerah provinsi, 

kota/kabupaten maupun di negara yang bersangkutan terus mengalami 

peningkatan sejalan dengan karakteristik dinamika kehidupan masyarakat. Untuk 

mengantisipasi fenomena demikian Direktorat Jenderal Imigrasi telah membuat 

langkah kebijakan: (1) Pembentukan kantor-kantor imigrasi di daerah, (2) 

peningkatan 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 

Guangzhuo-RRC. 
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3. Peraturan Keimigrasian 

Pada era reformasi Direktorat Jenderal Imigrasi telah melakukan beberapa 

peraturan mengenai masalah keimigrasian antara lain: (1) Pengaturan bebas visa 

secara resiprokal, dan pengaturan visa on arrival (VOA), (2) pengaturan visa 

khusus bagi turis lanjut usia (lansia), (3) Pengaturan fasilitas APEC business 

travel card (ABTC), (4) Pengawasan, penangkalan dan penindakan orang asing, 

(5) Visa stiker, (6) kerja sama keimigrasian baik didalam negeri maupun di luar 

negeri, (7) Pendeportasian imigrasi ilegal, (8) Kasus pemalsuan paspor untuk TKI, 

(9) Pencegahan dan penangkalan, (10) Clearence house (CH), yaitu forum 

koordinasi dengan anggota terdiri dari instansi yang mengenai orang asing untuk 

melakukan penelitian dalam rangka memberikan persetujuan visa bagi negara-

negara tertentu yang dikategorikan sebagai negara rawan dari sisi 

ipoleksosbudhankamnas serta keimigrasian. 

4.2 Visi dan Misi Kantor Imigrasi Kelas I Pekanbaru 

 Visi Kantor Imigrasi “ Masyarakat Memperoleh Kepastian Hukum” 

 Misi Kantor Imigrasi “ Melindungi Hak Asasi manusia” 

 Motto Kantor Imigrasi “ Melayani dengan Tulus” 

 

 

 

 

 

 



52 
 

 
 

4.3 Struktur Organisasi Kantor Imigrasi Kelas I Pekanbaru 

DIREKTORAT PENYIDIKAN DAN PENINDAKAN KEIMIGRASIAN 
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4.4 Tugas Pokok dan Fungsi Kantor Imigrasi Kelas I Kota Pekanbaru 

Bidang Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian; 

Tugas: melakukan pengawasan dan penindakan keimigrasian terhadap orang 

asing dilingkungan KANIM yang bersangkutan peraturan perundang-undang  dan 

dan tak terlepas dari peraturan mentri Hukum dan HAM R.I Nomor M.HH-

OT.01.01 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementrian Hukum dan 

Ham Republik Indonesia pada bagian ketujuh pasal 615 dan pasal 616 yakni 

sebagai berikut : 

Fungsi : 

a) Melakukan pengawasan terhadap pelanggaran perizinan 

keimigrasian mengadakan kerjasama atar instansi di bidang 

pengawasan orang asing. 

b) Melakukan penyidikan dan penindakan terhadap pelaksanaan 

keimigrasian. 

c) Pembinaan dan bimbingan keimigranan.(sumber dari Kantor 

Imigrasi Kelas I Kota Pekanbaru) 

 


