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BAB IV 

PENUTUP 

A. KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah di uraikan 

sebelumnya, maka penulis dapat menarik kesimpulan berdasarkan 

permasalahan yaitu: 

1. Kewenangan Imigrasi Kelas I TPI Kota Semarang dan Dinas 

Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah dalam 

pengawasan orang asing. 

2. Pelaksanaan koordinasi antara Imigrasi Kelas I TPI  Kota 

Semarang dan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi 

Jawa Tengah dalam pengawasan orang asing. 

3. Masalah yang muncul dalam pelaksanaan koordinasi Imigrasi 

Kelas I TPI Kota Semarang dan Dinas Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi Jawa Tengah dalam pengawasan orang asing. 

Maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 
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1. Kewenangan Imigrasi Kelas I TPI Kota Semarang dan DinasTenaga 

Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah dalam pengawasan 

orang asing 

A. Kewenangan Imigrasi Kelas 1 Tpi Kota Semarang dalam 

Pengawasan orang asing 

Imigrasi Kelas I TPI Kota Semarang melakukan pengawasan 

administratif dan pengawasan lapangan terbuka dan tertutup. 

Pengawasan administratif meliputi hal sebagai berikut: 

a. Pengumpulan informasi terhadap identitas dan tujuan 

keberadaan orang asing tersebut 

b. Melakukan wawancara terhadap orang asing  

c. Pengecekan dokumen perjalanan yang di bawa oleh orang asing 

tersebut.  

d. Memberikan cap di paspor sebagai tanda orang asing tersebut 

layak berada dan melakukan kegiatan di wilayah Indonesia. 

Sistem yang digunakan oleh Imigrasi Kelas I TPI Kota Semarang 

adalah Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian (SIMKIM). Penerapan 

SIMKIM diperlukan untuk penyeragaman dan pengamanan proses 

penerbitan dokumen keimigrasian seperti paspor dan visa. 

Pengawasan lapangan yang bersifat terbuka merupakan 

pelaksanaan pengawasan administratif. Sedangkan pengawasan yang 

bersifat tertup adalah :  
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a. Melakukan wawancara dengan tidak menunjukan identitas 

resmi. 

b. Melakukan pelacakan terhadap keberadaan orang asing tersebut 

secara tertutup  

Pejabat yang ditunjuk untuk melaksanakan pengawasan lapangan 

tersebut harus melaporkan kepada Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI 

Kota Semarang paling lambat 1 (satu) hari setelah melaksanakan 

pengawasan. 

B. Kewenangan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi 

Jawa Tengah dalam pengawasan Tenaga Kerja Asing 

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jawa Tengah mempunyai 

kewenangan dalam pelaksanaan pengawasan tenaga kerja asing yaitu: 

a) pengawasan khusus 

merupakan pengawasan yang dilaksanakan secara gabungan 

dengan instansi terkait sesuai waktu yang telah di jadwalkan 

b) pengawasan rutin  

i. merupakan pengawasan yang dilakukan setiap 3 sampai 6 

bulan sekali terhadap pemberi kerja dan pengecekan 

keberadaan pekerja asing dan tempat kerja 

c) pengawasan berkala  

i. merupakan kegiatan pengawasan yang dilakukan dengan cara 

wawancara secara pribadi dengan tenaga kerja asing tersebut. 
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2. Koordinasi pengawasan orang asing yang dilaksanakan oleh Imigrasi 

Kelas I TPI Kota Semarang dan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 

Provinsi Jawa Tengah 

Dalam Tim Pora, setiap anggota wajib melaksanakan tugas dan 

wewenang sebagai pelaksana koordinasi pengawasan orang asing sesuai 

peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu ; 

1. Memberikan informasi dan data terhadap keberadaan dan 

kegiatan orang asing. 

2. Memberikan rekomendasi penerapan sanksi kepada setiap 

anggota Tim Pora terhadap orang asing apabila ditemukanya 

pelanggaran hukum. 

3. Memberikan saran dan pertimbangan terkait dengan 

pengawasan orang asing kepada setiap anggota Tim Pora.  

Dalam hal ini Tim Pora adalah sebagai wadah dari setiap instansi 

pemerintahan untuk melaksanakan pengawasan dan penindakan terhadap 

kegiatan dan keberadaan orang asing sesuai peraturan perundang-

undangan yang berlaku. 

3. Masalah yang muncul dalam pelaksanaan koordinasi pengawasan orang 

asing yang dilaksanakan oleh Imigrasi Kelas I TPI Kota Semarang dan 

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah 

Masalah yang muncul dalam pelaksanaan koordinasi 

pengawasan adalah terjadinya perbedaan data hasil pengawasan 

tentang informasi dan data terhadap keberadaan dan kegiatan orang 
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asing. Perbedaan data tersebut terjadi karena pada saat masing-masing 

instansi melakukan kewenangan pengawasanya mempunyai sistem 

yang berbeda. Oleh sebab, terhadap pelaksanaan koordinasi 

pengawasan orang asing tersebut menjadi tidak singkron dan 

berakibat keterlambatan dalam penerapan sanksi terhadap orang asing 

yang melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 

tentang Keimigrasian dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 

Tentang Ketenagakerjaan..  

B. SARAN 

1. Terhadap pelaksaaan koordinasi pengawasan orang asing oleh 

Imigrasi Kelas I TPI Kota Semarang dan Dinas Tenaga Kerja 

dan Transmigrasi Jawa Tengah untuk meningkatkan kinerja 

sistem yang digunakan untuk melaksanakan pengawasan orang 

asing agar meminimalisir terjadinya perbedaan data hasil 

pengawasan. 

2. Perlunya sosialisasi dari lembaga pemerintahan kepada 

masyarakat berkaitan dengan pengawasan orang asing agar 

masyarakat termasuk pemberi kerja mempunyai informasi dan 

kesadaran yang lebih untuk melaporkan adanya keberadaan 

orang asing di Kota Semaran 

 


