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BAB IV 

PENUTUP 

4.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil wawancara dan pengamatan penulis, maka penulis dapat 

menarik kesimpulan bahwa prosedur perizinan Surat Keterangan Tanda 

Lapor (SKTL)WNA pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota 

Semarang khususnya di Bidang Ideologi dan Kewaspadaan Nasional dapat 

dikatakan dalam pelaksanaannya sudah berjalan dengan baik dan jelas. Hal 

ini dibuktikan dengan adanya prosedur atau SOP yang sudah ditetapkan 

demi kelancaran sebuah kegiatan di dalam instansi tersebut, sehingga kantor 

khususnya di Bidang Ideologi dan Kewaspadaan Nasional pada Badan 

Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang hanya perlu mengikuti dan 

menyesuaikan dengan aturan tersebut. Namun meskipun demikian masih 

saja ada beberapa hambatan yang terjadi di dalam sebuah instansi dalam 

melaksanakan kegiatan tersebut dan hambatan tersebut harus segera di 

tangani dengan cepat agar tidak berlarut-larut dan supaya tidak menghambat 

pekerjaan. 

  Berhubungan dengan hal tersebut, jika dilihat dari tujuan penelitian 

yang penulis ambil yaitu untuk mengetahui prosedur perizinan Surat 

Keterangan Tanda Lapor (SKTL) WNA pada Badan Kesatuan Bangsa dan 

Politik Kota Semarang, selain itu juga untuk hambatan yang dialami dalam 

prosedur perizinan Surat Keterangan Tanda Lapor (SKTL) WNA pada 

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang. Di sisi lain tujuan dari 
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penulisan Tugas Akhir ini adalah untuk meningkatkan tentang prosedur 

perizinan Surat Keterangan Tanda Lapor (SKTL) WNA pada Badan 

Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang. 

  Hal tersebut akan penulis jelaskan : 

4.1.1 Kesimpulan tentang Prosedur Perizinan Surat Keterangan 

Tanda Lapor (SKTL) WNA pada Badan Kesatuan Bangsa dan 

Politik Kota Semarang 

1. Penyerahan berkas persyaratan SKTL 

Permohonan penerbitan Surat Keterangan Tanda Lapor WNA 

pada Badan Kesbangpol Kota Semarang diawali dengan 

pemohon harus melengkapi persyaratan yang telah ditentukan 

oleh Badan Kesbangpol Kota Semarang sebagai instansi yang 

berwenang dalam proses pembuatan SKTL. Berkas persyaratan 

tersebut kemudian diserahkan kepada Kasubid Kewaspadaan 

Nasional Badan Kesbangpol Kota Semarang. Persyaratan yang 

harus diserahkan oleh pemohon kepada Badan Kesbangpol 

seperti, Surat keterangan sponsor dari pimpinan perusahaan atau 

surat keterangan sponsor dari kampus yang bertanggungjawab 

atas warga negara asing tersebut, Surat Tanda Melapor (STM) 

dari Kepolisian Resort Kota Semarang, foto copy Kitab Izin 

Tinggal Terbatas (KITAS) dari Kantor Imigrasi Kota Semarang, 

foto copy paspor, foto 4x6 sebanyak 2 lembar, Ijin 

Memperkenalkan Tenaga Asing (IMTA) bagi pemohon yang 
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bekerja, Surat menikah bagi yang menikah dengan WNI (Warga 

Negara Indonesia). 

2. Pengecekan berkas persyaratan SKTL 

Pada berkas persyaratan SKTL yang telah diserahkan oleh 

pemohon selanjutnya akan dilakukan pengecekan oleh Kasubid 

Kewaspadaan Nasional Badan Kesbangpol Kota Semarang. Jika 

persyaratan tersebut belum lengkap akan dikembalikan kepada 

pemohon untuk dilakukan direvisi atau melengkapi syarat yang 

kurang.  

3. Pembuatan SKTL 

Proses pembuatan Surat Keterangan Tanda Lapor (SKTL), yaitu 

sesuai dengan standar pelayanan dilakukan selama 1 (satu) hari 

kerja atau membutuhkan waktu kurang lebih selama 5 menit 

dengan menggunakan Microsoft Word dengan format yang 

sudah ada, tetapi waktu proses pembuatan tidak dapat langsung 

dilakukan pada saat berkas persyaratan diserahkan karena 

banyaknya pemohon SKTL yang sebelumnya. 

4. Pengecekan kebenaran SKTL 

Pengecekan kebenaran Surat Keterangan Tanda Lapor (SKTL) 

perlu dilakukan karena SKTL merupakan surat kedinasan yang 

bersifat penting. Hal ini bertujuan untuk menghindari perbedaan 

data WNA yang dikhawatirkan dapat menjadi permasalahan 
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ketika dilakukannya kegiatan pengawasan orang asing oleh 

Badan Kesbangpol Kota Semarang. 

5. Pemberian paraf SKTL 

SKTL yang telah dilakukan pengecekan kebenarannya, 

selanjutnya akan ditempelkan foto dan diberikan paraf. 

Pemberian paraf dilakukan oleh Kepala Sub Bidang 

Kewaspadaan Nasional, dilanjutkan dengan Kepala Bidang 

Ideologi dan Kewaspadaan Nasional dan Sekretaris Badan 

Kesbangpol Kota Semarang. 

6. Legalisasi SKTL 

Tahap selanjutnya setelah pemberian paraf adalah tahap 

legalisasi atau penandatanganan SKTL yang dilakukan oleh 

Kepala Badan Kesbangpol Kota Semarang sebagai tanda 

pengesahan SKTL. 

7. Penyerahan SKTL 

Penyerahan SKTL dapat dilakukan apabila SKTL sudah 

dilegalisasi kemudian dapat diberikan nomer surat dan stempel 

instansi yang dilakukan oleh pihak Sekretariat Badan 

Kesbangpol Kota Semarang. Sebelum proses penyerahan SKTL 

kepada pemohon, SKTL harus di agendakan terlebih dahulu di 

buku agenda surat keluar SKTL yang tersedia, setelah itu 

pemohon harus menandatangani buku agenda tersebut sebagai 
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bukti bahwa SKTL yang bersangkutan telah diterima oleh 

pemohon. 

8. Pengarsipan dan Inventarisasi 

Tahap terakhir dalam prosedur perizinan SKTL WNA pada 

Badan Kesbangpol Kota Semarang adalah proses pengarsipan 

dan inventarisasi. Persyaratan yang sudah diserahkan kepada 

pihak Badan Kesbangpol Kota Semarang akan dilakukan 

pangarsipan bentuk fisik beserta SKTL yang sudah diterbitkan. 

Setelah itu, berkas SKTL dan persyaratan yang lain yang 

menjadi satu berkas akan dilakukan inventarisasi oleh staf 

Badan Kesbangpol Kota Semarang sebagai laporan berdasarkan 

data warga asing yang telah melaporkan diri melalui 

pengumpulan persyaratan. Proses inventarisasi dilakukan secara 

manual oleh staf Badan Kesbangpol Kota Semarang 

menggunakan Microsoft Word sesuai dengan format yang ada. 

4.1.2 Kesimpulan tentang kendala yang timbul dalam Prosedur 

Perizinan Surat Keterangan Tanda Lapor (SKTL) WNA pada 

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang 

1. Belum Adanya Informasi Tentang Persyaratan SKTL di Website 

Badan Kesbangpol Kota Semarang  

Masih adanya persyaratan dari pemohon yang tidak sesuai 

dengan yang ditentukan karena kurangnya informasi. Hal ini 

disebabkan karena belum adanya informasi tentang persyaratan 
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SKTL di website Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota 

Semarang, sehingga beberapa pemohon kurang lengkap dalam 

mengumpulkan persyaratan pembuatan Surat Keterangan Tanda 

Lapor (SKTL). 

2. Belum Adanya Sistem Aplikasi WNA Untuk Pembuatan SKTL 

Pembuatan Surat Keterangan Tanda Lapor (SKTL) masih 

menggunakan Microsoft Word, karena belum adanya sistem 

aplikasi Warga Negara Asing sehingga tidak adanya 

penyimpanan data jika dibutuhkan sewaktu-waktu. 

3. Keberadaan Pimpinan Saat Tidak Ada Di Tempat  

Keberadaan pimpinan saat tidak ada di tempat dapat menjadi 

kendala dalam prosedur perizinan SKTL karena dapat 

menghambat waktu penerbitan SKTL tersebut. 

4. Belum Adanya Sistem Aplikasi WNA Untuk Inventarisasi 

Banyaknya Surat Keterangan Tanda Lapor (SKTL) setiap 

bulannya menyulitkan Staf dalam melakukan rekap Surat 

Keterangan Tanda Lapor (SKTL). Hal ini terjadi karena belum 

adanya sistem aplikasi Warga Negara Asing, sehingga Staf 

harus menginventarisasi secara manual yang menyebabkan 

pekerjaan menjadi tidak efektif dan efisien. 

 

 

 



91 
 

b. Saran 

Adapun saran penulis melihat dari kendala yang dihadapi Badan Kesatuan 

Bangsa dan Politik Kota Semarang dalam prosedur perizinan Surat 

Keterangan Tanda Lapor (SKTL) WNA adalah sebagai berikut : 

1. Berdasarkan kendala yang timbul yaitu belum adanya informasi tentang 

persyaratan SKTL di website Badan Kesbangpol Kota Semarang, maka 

menurut penulis Badan Kesbangpol Kota Semarang perlu untuk 

menyertakan informasi tentang persyaratan SKTL di website Badan 

Kesbangpol Kota Semarang. Menyertakan informasi tentang persyaratan 

SKTL dapat membantu pemohon untuk mengetahui persyaratan yang 

dibutuhkan untuk prosedur perizinan SKTL, sehingga tidak lagi terjadi 

tidak lengkapnya berkas persyaratan yang diajukan oleh pemohon. 

2. Berdasarkan kendala belum adanya sistem aplikasi WNA dalam 

pembuatan SKTL, maka menurut penulis Badan Kesbangpol Kota 

Semarang perlu melakukan pembuatan sistem aplikasi WNA dalam 

pembuatan SKTL. Dengan adanya sistem aplikasi WNA, maka 

penyimpanan data SKTL tersimpan dalam database sehingga SKTL 

dapat dicari jika dibutuhkan sewaktu-waktu. 

3. Keberadaan Kepala Badan saat tidak ada di tempat akan menyebabkan 

tertundanya penerbitan SKTL, menurut penulis dapat diatasi dengan 

cara tanda tangan Kepala Badan harus di scan atau bisa digantikan oleh 

Sekretaris Kepala Badan apabila Kepala Badan berhalangan. Sehingga 

Surat Keterangan Tanda Lapor (SKTL) tidak tertumpuk di meja 
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pimpinan dan pemohon tidak terlalu lama menunggu dalam proses 

pengambilan Surat Keterangan Tanda Lapor (SKTL). 

4. Belum adanya sistem aplikasi WNA untuk Inventarisasi, maka menurut 

penulis dapat diatasi dengan Badan Kesbangpol Kota Semarang perlu 

melakukan pembuatan sistem aplikasi WNA untuk inventarisasi. 

Dengan adanya sistem aplikasi untuk WNA untuk inventarisasi, maka 

data yang ada di dalam database dapat langsung menghasilkan laporan 

WNA. Hal ini dapat memudahkan pekerjaan pegawai, sehingga laporan 

WNA dapat disajikan secara efektif dan efisien. 


