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BAB   I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang Penelitian 

     Kantor Imigrasi Kelas 1 Kota Bandung adalah salah satu struktur bagian dari 

Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia yang memiliki tugas pokok 

merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis dibidang 

imigrasi. Jika merujuk pada Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 Bab 1 Pasal 1 

tentang Keimigrasian, bahwa yang dimaksud dengan keimigrasian adalah hal 

ihwal lalu lintas orang yang masuk atau keluar Wilayah Indonesia serta 

pengawasannya dalam rangka menjaga tegaknya kedaulatan negara. 

     Kantor Imigrasi Kelas 1 Kota Bandung yang berada pada pusat wilayah 

ibukota Provinsi Jawa Barat merupakan salah satu faktor penting dalam 

pelaksanaan pelayanan dan pengawasan keimigrasian di wilayah Kota Bandung, 

Kota Cimahi, Kabupaten Bandung, Kabupaten Subang, Kabupaten Bandung 

Barat, dan Kabupaten Sumedang. Pemberian pelayanan publik yang dilakukan 

oleh Kantor Imigrasi Kelas 1 Kota Bandung meliputi berbagai pengurusan 

keimigrasian berupa Surat Perjalanan Republik Indonesia (SPRI) atau paspor, izin 

tinggal dan status, visa, penyidikan, pemindahan, lintas batas, intelijen, kerja sama 

luar negeri, dan sistem informasi keimigrasian.  

     Surat Perjalanan Republik Indonesia (SPRI) atau paspor termasuk kedalam 

kelompok pelayanan yang bersifat administrastif, sebagaimana disebutkan dalam 

Keputusan MENPAN Nomor 63 Tahun 2003 bahwa kelompok pelayanan 
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administratif yaitu pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk dokumen resmi 

yang dibutuhkan oleh publik. 

     Paspor adalah dokumen perjalanan resmi yang berisi identitas pemegang dan 

berguna untuk melakukan perjalanan antar negara. Kemudian daripada itu, 

menurut Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 Bab 1 Pasal 1 bahwa yang 

dimaksud Paspor adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik 

Indonesia kepada warga negara Indonesia untuk melakukan perjalanan 

antarnegara yang berlaku selama jangka waktu tertentu.   

     Paspor memuat data-data lengkap dari pemegang paspor dimana data-data 

tersebut mencakup foto, kode negara, nomor paspor, nama lengkap, jenis kelamin, 

kewarganegaraan, tempat tanggal lahir, tanggal keluar, tanggal habis berlaku, 

nomor registrasi, tempat pengeluaran papsor, serta tanda tangan pemegang paspor.  

     Kota Bandung merupakan ibukota Provinsi Jawa Barat. Berdasarkan data yang 

tertera di website resmi Provinsi Jawa Barat (https://jabarprov.go.id), bahwa Kota 

Bandung terletak diantara 107⁰ Bujur Timur dan 6⁰55’ Lintang Selatan. Berikut 

ini jumlah penduduk di Kota Bandung : 

Tabel 1.1. Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin di Kota Bandung 

Tahun 2018 dan 2019.  

 

 

Kota 

Bandung 

Tahun 2018 Tahun  2019 

Jumlah Penduduk (Jiwa) Jumlah Penduduk (Jiwa) 

Laki-laki Perempuan Laki-laki 

dan 

Perempuan 

Laki-laki Perempuan Laki-laki 

dan 

Perempuan 

1.262.479 1.241.229 2.503.708 1.263.916 1.243.972 2.507.888 

(Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Bandung tahun 2019) 
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     Berdasarkan data jumlah penduduk menurut jenis kelamin di Kota Bandung 

Tahun 2018 dan 2019,  menunjukkan bahwa adanya pertumbuhan penduduk dari 

tahun 2018 ke tahun 2019 yaitu sebesar 4.180 jiwa. Seiring dengan pertumbuhan 

penduduk di Kota Bandung tersebut, menyebabkan kebutuhan akan pelayanan 

khususnya dalam pembuatan paspor terus meningkat baik dari segi kuantitas 

terlebih dalam hal kualitas. Penyelenggaraan pelayanan menjadi sebuah tanggung 

jawab pemerintah kepada masyarakat, dimana pemerintah sebagai penyelenggara 

pelayanan wajib menyediakan sarana dan prasarana, serta fasilitas bagi pengguna 

layanan, termasuk pengguna layanan berkebutuhan khusus. Beberapa contoh 

fasilitas bagi pengguna layanan berkebutuhan khusus sebenarnya sudah sering 

dijumpai seperti adanya tempat duduk atau tempat khusus bagi masyarakat 

berkebutuhan khusus, adanya toilet khusus bagi kaum disabilitas, dan sebagainya. 

Jika melihat kembali pada data jumlah penduduk di Kota Bandung pada tahun 

2019 yaitu sebanyak 2.507.888 jiwa, itu berarti didalamnya ada sebagian 

masyarakat yang membutuhkan fasilitas bagi pengguna layanan berkebutuhan 

khusus dimana salah satunya adalah dalam pelayanan pembuatan paspor.    

     Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik pada keimigrasian yang 

merupakan lingkup dari Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik 

Indonesia, maka Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia 

mengeluarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik 

Indonesia Nomor 27 Tahun 2018 tentang Penghargaan Pelayanan Publik Berbasis 

Hak Asasi Manusia agar segala bentuk penyelenggaraan pelayananan publik dapat 

berpedoman pada prinsisp Hak Asasi Manusia. Kantor Imigrasi Kelas 1 Kota 
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Bandung yang berada dalam lingkup Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia 

ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam sistem hukum nasional yang 

menjamin tegaknya supremasi hukum serta pemajuan Hak Asasi Manusia, dimana 

pemajuan Hak Asasi Manusia tersebut dilakukan oleh Kantor Imigrasi Kelas 1 

Kota Bandung melalui pembuatan paspor.  

     Maka dari itu Kantor Imigrasi Kelas 1 Kota Bandung yang semula pemohon 

pengajuan paspornya terdiri dari kategori walk-in dan online saja, sejak tanggal 26 

Juni 2019 Kantor Imigrasi Kelas 1 Kota Bandung resmi membuka pelayanan 

paspor berbasis Hak Asasi Manusia yaitu pelayanan paspor yang diberikan khusus 

untuk kategori Prioritas setiap hari Senin sampai Jum’at pukul 08.00-15.00 WIB 

terbatas hanya untuk 30 kuota saja. Layanan ini memungkinkan pemohon datang 

langsung (walk-in) tanpa harus menggunakan antrian paspor online dibantu 

dengan fasilitas khusus yang telah disediakan untuk memudahkan serta membuat 

nyaman saat proses pelayanan.  Dalam hal ini, penulis akan lebih fokus membahas 

tentang pelayanan pembuatan paspor atau Surat Perjalanan Republik Indonesia 

(SPRI) dengan berbasis Hak Asasi Manusia. 

     Hak Asasi Manusia itu sendiri adalah hak-hak mendasar pada diri manusia. 

Menurut Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia 

Pasal 1 angka 1, bahwa yang dimaksud dengan Hak Asasi Manusia adalah 

seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai 

makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib 

dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara hukum, pemerintahan, dan 

setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. 
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     Jadi definisi Hak Asasi Manusia tersebut merujuk pada hak-hak dasar yang 

secara kodrati melekat pada diri manusia, universal, dan langgeng. Sebagai 

konsekuensinya, hak-hak tersebut harus diindungi, dihormati, dipertahankan dan 

tidak boleh diabaikan, dikurangi, atau dirampas oleh siapapun. 

     Pada pelayanan pembuatan paspor berbasis Hak Asasi Manusia ini bermaksud 

bahwa pada proses pemberian pelayanannya mempertimbangkan aspek-aspek Hak 

Asasi Manusia, dimana pelayanan diberikan kepada masyarakat yang 

dikelompokkan kedalam pemohon dengan kategori prioritas. Pemohon kategori 

prioritas (priority) merupakan kategori  pemohon pelayanan paspor dimana 

didalamnya adalah masyarakat yang diprioritaskan pelayanannya. Pemohon yang 

akan dilayani pada kategori prioritas ini adalah lansia (lanjut usia) diatas 65 tahun, 

ibu hamil atau menyusui, balita (dibawah lima tahun), difabel atau penyandang 

disabilitas, dan orang sakit. Pelayanan berbasis Hak Asasi Manusia hadir atas 

dasar latar belakang bahwa sulitnya masyarakat penyandang status prioritas dalam 

mengakses suatu layanan masyarakat, selain itu juga adanya pelayanan berbasis 

Hak Asasi Manusia dapat mendekatkan masyarakat kategori prioritas dalam 

mendapatkan pelayanan khususnya pada masalah pembuatan paspor.  

     Pelayanan bagi kategori prioritas tersebut juga telah diatur didalam Keputusan 

MENPAN (Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara) Nomor 63 Tahun 2003 

bahwa penyelenggaraan pelayanan wajib mengupayakan tersedianya sarana dan 

prasarana yang diperlukan serta memberikan akses khusus berupa kemudahan 

pelayanan bagi penyandang cacat, lanjut usia, wanita hamil, dan balita. 
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     Walaupun dalam Keputusan MENPAN (Menteri Pendayagunaan Aparatur 

Negara) tersebut orang sakit tidak tercantum sebagai kategori prioritas, namun 

Kantor Imigrasi Kelas I Kota Bandung tetap memberikan  pelayanan paspor 

kategori prioritas kepada orang sakit jika memang ada yang membutuhkan paspor 

dalam keadaan mendesak seperti untuk pengobatan ke luar negeri dengan catatan 

orang sakit tersebut memberikan surat keterangan dari rumah sakit (dengan 

diagnosis pasti). 

     Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik 

Indonesia Nomor 27 Tahun 2018 tentang Penghargaan Pelayanan Publik Berbasis 

Hak Asasi Manusia, setidaknya ada tiga hal kriteria minimal yang harus terpenuhi 

yaitu : 

1. Aksesibilitas dan ketersediaan fasilitas bagi pemohon penyandang disabilitas, 

lansia, wanita hamil, dan balita. Diantaranya adalah adanya maklumat  

layanan, kotak atau loket pengaduan, tersedianya toilet khusus penyandang 

disabilitas, alat bantu kelompok rentan, ruang laktasi (menyusui), dan area 

bermain anak. 

2. Ketersediaan petugas yang siaga. Mulai dari kedatangan pada saat hendak 

parkir, membuka pintu mobil, menuju kantor hingga pengurusan pembuatan 

paspor, terdapat petugas yang siap sedia melayani karena ada piket layanan 

setiap harinya. 

3. Kepatuhan pejabat, pegawai, dan pelaksana terhadap standar pelayanan.    
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     Kantor Imigrasi Kelas 1 Kota Bandung adalah salah satu organisasi pemerintah  

yang melayani kepentingan masyarakat dimana tujuan utamanya adalah 

memberikan pelayanan publik (public service) yang sebaik-baiknya dalam rangka 

pemenuhan kebutuhan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, karena secara 

tidak langsung pelayanan yang dilakukan pemerintah akan berpengaruh terhadap 

perkembangan dan kemajuan masyarakat. 

     Pelayanan publik menjadi sangat penting karena pelayanan publik merupakan 

bentuk interaksi antara penyedia layanan dan penerima layanan. Dalam hal ini, 

pemberian pelayanan publik oleh aparatur pemerintah kepada masyakarat 

merupakan implikasi dari fungsi aparatur pemerintah sebagai pelayan masyarakat. 

Kedudukan aparatur dalam pelayanan publik akan menentukan sejauhmana 

pemerintah mampu memberikan pelayanan yang berhubungan dengan persoalan-

persoalan yang ada di masyarakat (public affairs). 

     Konsep pelayanan publik di Indonesia dirumuskan dalam Undang-undang 

Nomor 25 Tahun 2009 Bab I, Pasal 1, ayat 1 tentang Pelayanan Publik yaitu 

bahwa yang dimaksud dengan pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian 

kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, 

dan / atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan 

publik. 

     Paspor merupakan bentuk public service yang diselenggarakan oleh Kantor 

Imigrasi Kelas 1 Kota Bandung. Proses penyelenggaraan pelayanan paspor di 

Kantor Imigrasi Kelas 1 Kota Bandung dilakukan oleh Seksi Lalu Lintas 
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Keimigrasian. Sebagai public service, Kantor Imigrasi Kelas 1 Kota Bandung 

dituntut untuk memberikan kerja keras yang nyata di sektor pembuatan paspor 

sebagai upaya meningkatkan  kesejahteraan bangsa serta memberikan pelayanan 

terbaik.  

    Berdasar Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 

tersebut berarti sudah menjadi tanggung jawab pemerintah sebagai pelayan publik 

melakukan program peningkatan kualitas pelayanan publik yang sesuai dengan 

kebutuhan dan harapan masyarakat sebagai pelanggan pelayanan dengan target 

yang dicapai adalah pelayanan dapat diterima secara transparan, cepat, tepat, 

sederhana, aman, terjangkau, dan memiliki kepastian dan meningkatnya indeks 

kepuasan publik khususnya dalam masalah pembuatan paspor. 

     Suatu pelayanan dikatakan berkualitas apabila sudah sesuai dengan dimensi 

berdasarkan indikator atau tolak ukur yang ada. Namun perlu disadari bahwa 

terkadang harapan terhadap peran atau fungsi dalam  praktik penyelenggaraan 

pelayanan publik mengalami ketidak sesuaian antara apa yang diharapkan 

masyarakat dengan pelayanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan 

publik, sehingga timbul berbagai persoalan dalam lingkungan pelayanan publik 

yang dalam hal ini permasalahan itu juga muncul di Kantor Imigrasi Kelas 1 Kota 

Bandung dalam pembuatan paspor berbasis Hak Asasi Manusia. 

     Berdasarkan penelitian yang dilakukan, permasalahan yang ditemukan di 

Kantor Imigrasi Kelas 1 Kota Bandung dalam pembuatan paspor berbasis Hak 

Asasi Manusia adalah kualitas pelayanan yang belum efektif serta kualitas 

pelayanan tidak optimal. Permasalahan tersebut meliputi  : 
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1. Banyaknya pemohon tidak sebanding dengan petugas pelayanan, sehingga 

dalam rangka pembuatan paspor berbasis Hak Asasi Manusia untuk 

kategori prioritas setiap harinya dibatasi dan sedikit lambat. Hal tersebut 

cukup menyebabkan masyarakat yang datang dari daerah cukup jauh 

menjadi kecewa, artinya pelayanan  yang diberikan lambat atau tidak 

efektif. 

2. Masih kurangnya kelengkapan fasilitas dalam memberikan pelayanan 

seperti luas ruangan tunggu yang tidak terlalu memadai, karena seringkali 

ruangan terlihat padat oleh pemohon paspor serta masyarakat yang 

mengurus dokumen keimigrasian lainnya sehingga mengakibatkan 

ruangan terasa sesak dan panas. Terlebih bagi kategori prioritas 

seharusnya terdapat ruang tunggu khusus untuk membuat nyaman. Selain 

itu juga aksebilitas dan ketersediaan fasilitas bagi kategori prioritas yang 

masih kurang seperti toilet khusus penyandang disabilitas, lantai pemandu 

(guiding block), jalan landai (ramp), dan lain-lain. 

3. Kurangnya ketersediaan petugas yang siaga melayani kategori prioritas. 

Seringkali petugas pelayanan justru kurang memperhatikan adanya 

kategori prioritas, karena terlalu banyaknya pemohon sehingga kelompok 

prioritas yang seharusnya mendapat pelayanan lebih cepat dengan bantuan 

dari petugas khusus malah harus sabar mengantri dengan pemohon lainnya 

di satu ruang tunggu yang sama dan kurang nyaman karena terlalu padat.  
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     Melalui visi “Masyarakat Memperoleh Kepastian Hukum”, dan misi 

“Melindungi Hak Asasi Manusia” serta dengan berdasar pada permasalahan-

permasalahan yang ada di Kantor Imigrasi Kelas 1 Kota Bandung tersebut, maka 

dari itu dalam rangka untuk membenahi kualitas pelayanan yang lebih baik agar 

dapat memenuhi kebutuhan masyarakat dalam pembuatan paspor khususnya 

dengan berbasis Hak Asasi Manusia, maka dalam skripsi ini penulis mengambil 

judul :  

“KUALITAS PELAYANAN KANTOR IMIGRASI KELAS 1 KOTA 

BANDUNG DALAM PEMBUATAN PASPOR BERBASIS HAM (HAK 

ASASI MANUSIA).” 

 

1.2. Fokus Penelitian dan Perumusan Masalah 

     1.2.1.  Fokus Penelitian    

     Untuk mempermudah penulis dalam menuliskan  hasil penelitian, maka  

penelitian ini difokuskan pada kualitas pelayanan Kantor Imigrasi Kelas 1 Kota 

Bandung dalam  rangka pembuatas paspor dengan berbasis Hak Asasi Manusia. 

     1.2.2.  Perumusan Masalah    

     Berdasarkan uraian latar belakang diatas serta untuk mempermudah proses 

pembahasan, maka  penulis merumuskan masalah yaitu bagaimana kualitas 

pelayanan Kantor Imigrasi Kelas 1 Kota Bandung dalam pembuatan paspor 

berbasis Hak Asasi Manusia ? 
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1.3. Tujuan Penelitian 

     Berdasarkan perumusan masalah yang ada, maka tujuan penelitian ini yaitu 

untuk mendeskripsikan kualitas pelayanan Kantor Imigrasi Kelas 1 Kota Bandung 

dalam pembuatan paspor berbasis HAM (Hak Asasi Manusia). 

 

1.4. Kegunaan Penelitian 

     Ada beberapa kegunaan dalam penelitian ini, diantaranya : 

a. Kegunaan Teoritis 

     Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dalam aspek teoritis 

(keilmuwan), dan dapat memberikan manfaat bagi perkembangan dan kemajuan 

Program Studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 

Universitas Pasundan  terutama dalam menganalisis fenomena yang terkait 

dengan kualitas pelayanan publik. 

b. Kegunaan Praktis 

     Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan salah satu pedoman atau sebagai 

sumbangan pemikiran agar meningkatnya kualitas pelayanan Kantor Imigrasi 

Kelas 1 Kota Bandung dalam pembuatan paspor berbasis Hak Asasi Manusia. 

 


