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BAB IV 

PENUTUP 

 

A. KESIMPULAN 

Berdasarkan uraian-uraian yang didasarkan pada hasil penelitian dan 

analisis data yang telah di uraikan pada bab sebelumnya, penulis 

menyimpulkan sebagai berikut: 

1. Pelaksanaan pengawasan warga negara asing di Kantor Imigrasi 

Kelas II Non TPI Wonosobo dilakukan dengan cara melalui 

pengawasan administratif pada saat orang asing tersebut masuk 

wilayah Indonesia yang kemudian berada di wilayah kerja atau 

yurisdiksi Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Wonosobo dengan 

menyerahkan dokumen-dokumen terkait dirinya pada saat 

pemeriksaan di Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) dan 

pengawasan lapangan dengan dilakukannya intelijen keimigrasian, 

pemantauan, serta patroli rutin yang dilakukan oleh tim pengawas 

orang asing (TIMPORA) Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI 

Wonosobo. Dalam hal pengawasan ini, Kantor Imigrasi Kelas II 

Non TPI Wonosobo masih kurang maksimal dalam melakukan 

pengaasan terhadap orang asing dikarenakan masih kurangnya 

pejabat imigrasi yang menjadi tim pengawas orang asing 

(TIMPORA) yang melakukan pengawasan terhadap orang asing 

dalam wilayah kerja yang begitu luas mencakup beberapa kota 
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sekitar, mengingat jumlah tim pengawas orang asing yag dimiliki 

Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Wonosobo hanya berjumlah 19 

pegawai. Oleh karena itu, tim pengawas Kantor Imigrasi Kelas II 

Non TPI Wonosobo selain membutuhkan koordinasi dengan 

Disnaker, Pemeintah Daerah, Kepolisian Resor (Polres) dan 

Kepolisian Resor Kota (Polresta) juga membutuhkan peranan 

masyarakat untuk bersikap peka terhadap orang asing yang berada 

dilingkungannya. Peranan masyarakat dalam hal ini sangat penting 

mengingat minimnya pejabat pengawas (tim pengawas orang 

asing) Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Wonosobo. 

2. Penegakan hukum keimigrasian terhadap warga negara asing yang 

melanggar peraturan perundang-undangan di wilayah kerja Kantor 

Imigrasi Kelas II Non TPI Wonosobo didasarkan pada hasil 

pengawasan keimigrasian yang telah dilakukan dan hasil intelijen 

keimigrasian yang dilakukan sebelum pengawasan keimigrasian. 

Penegakan hukum keimigrasian terhadap warga negara asing yang 

dilakukan oleh Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Wonosobo telah 

sesuai dengan peraturan mengenai keimigrasian yang berlaku di 

Indonesia, yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang 

Keimigrasian dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 

31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang 

Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Dengan sesuainya 

penanganan penegakan hukum yang dilakukan oleh Kantor 
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Imigrasi Kelas II Non TPI Wonosobo yang didasarkan pada 

peraturan yang berlaku, maka tidak terdapat penyimpangan yang 

dilakukan oleh Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Wonosobo dalam 

melakukan penegakan hukum terhadap warga negara asing yang 

melakukan pelanggran di yurisdiksi Kantor Imigrasi Kelas II Non 

TPI Wonosobo tersebut. Pelaksanaan penegakan hukum 

keimigrasian berupa tindakan keimigrasian terhadap orang asing 

yang berada di yurisdiksi atau wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas 

II Non TPI Wonosobo merupakan kewenangan dari Kantor 

Imigrasi Kelas II Non TPI Wonosobo itu sendiri dan bukanlah 

kewenangan dari Pengadilan Negeri Wonosobo.  

 

B. SARAN 

1. Sumber Daya Manusia atau dalam hal ini pejabat imigrasi di 

bidang pengawasan hendaknya ditingkatkan lagi, guna 

menunjang proses pelaksanaan pengawasan orang asing di 

Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Wonosobo. 

2. Pemerintah yang terkait hendaknya lebih memperhatikan sarana 

dan prasarana penunjang  guna membantu proses pelaksanaan 

pengawasan orang asing di Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI 

Wonosobo, hal tersebut seiring dengan mobilitas orang asing 

yang berkembang dengan pesat. 
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3. Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Wonosobo hendaknya lebih 

banyak melaksanakan penyuluhan kepada masyarakat terkait 

keimigrasian atau keberadaan orang asing di lingkungan sekitar 

guna membantu mengenai informasi yang menunjang proses 

pelaksanaan pengawasan terhadap orang asing. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


