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BAB I
PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
Universitas Oriental Timor Lorosa’e UNITAL merupakan salah satu
Universitas yang didirikan oleh para Veteran pada tahun 2002 dan berakreditasi
pada tahun 2014,UNITAL meliputi 8 Fakultas 50 Jurusan, dan Fakultas Cispol
Jurusan Hubungan Internasional sebagai Jurusan pertama di UNITAL, dan saya
sebagai angkatan I Fakultas Cispol Jurusan Hubungan Internasional berdasarkan
program kurikuler Universitas akan melaksanakan kegiatan praktek kerja di
lapangan, setiap tahun Universitas selalu mengadakan program ini. Maka setiap
tahun Universitas mempersiapkan kaum Pemuda-pemudi Timor Loro Sa’e ke
masa depan yang cemerlang sesuai dengan visi dan misi serta tujuan dari
Universitas UNITAL itu sendiri. Agar para pelajar di Universitas ini memiliki
kapasitas intelektual dan peka terhadap situasi yang terjadi di negara ini maka
setiap semester genap/ganjil UNITAL mengimplementasi salah satu program
praktek kerja lapangan (PKL). Program praktek kerja lapangan PKL sebagai
program kurikuler akademik yang bertujuan untuk membawah Mahasiswamahasiswi ke instansi pemerintah dan instansi non pemerintah. Aktivitas praktek
kerja lapangan yang di lakukan oleh mahasiswa-mahassiswi selama (1) satu bulan
(4) empat minggu untuk mengabdi kepada instansi tersebut melalui aktivitas yang
berhubungan dengan teori yang di pelajari oleh peserta PKL selama di bangku
kuliah.
Praktek Kerja Lapangan (PKL) merupakan suatu kegiatan mahasiswa yang
berlangsung didunia kerja, dan juga merupakan bentuk aplikasi penyelenggaraan
pendidikan profesional yang memadukan secara sistematis antara program
pendidikan dengan program keahlian yang diperoleh langsung melalui dunia
kerja, sehingga terarah dan dapat mencapai tingkat keahlian profesional tertentu.
Dengan Praktek Kerja Lapangan (PKL) ini penulis dapat membandingkan teori
yang didapat didunia perkuliahan dengan pelaksanaan atau kenyataan langsung

dilapangan (dunia kerja), serta bermanfaat untuk menambah wawasan dan
pengalaman kerja yang bergerak Lembaga/ Institusi imigrasi maupun dibidang
atau bagian Porto Dili, atau Pelayanan Publik. Setelah melakukan Praktek Kerja
lapangan, di harapkan Mahasiswa dapat memperoleh pengalaman ilmu
pengetahuan khususnya mengenai dunia kerja. Baik

di deparatmen imigrasi

ataupun institusi pememrintah yang lain, untuk meningkatkan pengetahuan dan
keterampilan mahasiswa dalam berbagai kegiatan yang ada dalam Pelayanan
Publik atau Porto Dili. Pencapaian Praktek Kerja Lapangan ini pada akhirnya
mengacu pada pembentukan profesionalisme mahasiswa yang mempunyai
pengetahuan dan keahlian sehingga lulusan SI UNITAL Dili Timor Leste
diharapkan bisa menjadi sumber daya manusia yang siap pakai dimasa yang akan
datang.
Untuk bisa melaksanakan Praktek Kerja Lapangan, mahasiswa harus
menyelesaikan perkuliahan minimal 8 (Delapan) semester dan lulus penuh.
Selanjutnya sebagai aturan dari pelaksanaan Praktek Kerja Lapangan tersebut
mahasiswa wajib membuat sebuah karya ilmiah dalam bentuk laporan Praktek
Kerja Lapangan. Berdasarkan ketentuan dan persyaratan diatas, penulis telah
melakukan Praktek Kerja Lapangan pada Institusi pemerintah di bawah
kementrian interior yang berada di Vila Verde . selama satu bulan ., terhitung
mulai dari pelepasan tanggal 12 sampai penarikan 12 Februari tahun 2015
1.2. Rumusan Masalah.
Rumusan masalah yang kami angkat disini adalah ;
Sejauh mana institusi imigrasi telah melakukan kontribusi bagi mayarakat
Timor Leste terutama dalam melakukan tugas dan tanggung jawab sesuai de
ngan penegakan hukum di Timor Leste , sehingga kedepannya institusi ini
tetap di andalkan dalam melaksanakan tugas yang berih oleh pemerintah
Timor Leste ?

1.3. Tujuan Praktek Kerja Lapangan
Adapun tujuan dari pelaksanaan Praktek Kerja Lapangan ini adalah :
a. Untuk menamba pengetahuan dalam dunia kerja serta mengetahui struktur
kerja di institusi tersebut.
b. Untuk mengetahui memperkenal dunia kerja dengan system dan
Prosedurnya, tugas , jenis-jenis peranaan yang ada/dihasilkan di Lembaga
institusi pemerintah dalam keamanan departamen imigrasi..
c. Untuk membandingkan apa yang telah dipelajari dibangku perkuliahan
dengan kondisi nyata dalam kerja (lapangan kerja) pada suatu
Lembaga /Institusi imigrasi dengan departamennya.
1.4.

Manfaat Praktek Kerja Lapangan
Beberapa manfaaat yang dapat diperoleh selama melaksanakan kegiatan

Praktek Kerja Lapangan di Institusi Imigrasi departamen Porto Dili dengan
Pelayanan Publik.
a. Menerapkan pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki selama pelaksa
naan Praktek Kerja Lapangan.
b. Menerapkan teori dan ilmu pengetahuan yang diperoleh di bangku
perkuliahan kedalam Praktek Kerja Lapangan.
c. Meningkatkan kedisiplinan dan rasa tanggung jawab dalam melakukan
suatu pekerjaan.
d. Menambah pengetahuan tentang apa yang belum pernah didapat/dipelajari
selama dibangku perkuliahan.
e. Bisa Mendapatkan pengalaman dan menamba pengetahuan dalam kerja
nyata di Lembaga/Institusi imigrasi departamen Porto Dili, dengan
Pelayanan Publik.
.

1.5. Batasan Masalah
Mengenai konpleksitas masalah yang di hadapi oleh departamen
imigrasi mulai terbentuknya institusi ini, kami akan memberi kontribusi
sebagai Warga Negara Timor Leste dalam undan undang No 9 ⁄ 2003.,
dan pada dasarnya terbentuk jadi Negara baru Timor Leste dari tahun
2002 hingga sekaran departamen imigrasi ini telah memberih kontribusi.
1.6.

Metode Pengumpulan Data
Dalam penyusunan laporan praktek kerja ini digunakan metode
pengumpulan data sebagai berikut :
a. Pengamatan (Observasi)
Observasi adalah metode (cara) pengumpulan data dengan pengamatan
secara langsung dan ikut terjun langsung pada objek yang menjadi bahan
laporan ditempat Praktek Kerja lapangan (PKL). .
b. Dokumentasi
Dokumentasi adalah metode pengumpulan data melalui dokumendokumen yang ada pada perusahaan atau instansi misalnya arsip-arsip,
berkas-berkas mengenai perusahaan atau instansi tersebut.
c. Studi Pustaka
Studi pustaka dilakukan dengan cara mempelajari buku-buku yang ada
hubungannya dengan judul dan masalah yang dibahas di dalam laporan
tugas akhir untuk memperoleh data yang dapat dipergunakan sebagai
landasan teori dan melengkapi isi laporan.

1.7. Sistematik Penulisan.
§

BAB I PENDAHULUAN berisi tentang latar belakang, Perumusan
Masalah, Tujuan PKL, Manfaat PKL, Metode Pengumpulan data,Batasan
Masalah dan Sistematika Penulisan.

§

BAB II PELAKSANAAN PRAKTEK KERJA LAPANGAN membahas
tentang Sejarah Departemen Migrasi, Struktur Migrasi,Visi dan Misi,
Motto, dan Kegiatan Umum Departemen Migrasi.

§

BAB III PELAKSANAAN PRAKTEK KERJA LAPANGAN. waktu dan
tempat PKL, pelayanan umum pelaksaan (Public Attendance)Kerja,
Pelabuhan (Dili Port), Bandara Udara (Air Port) B.

§

BAB IV HASIL KERJA PRAKTEK. Sistem kerja, Pelaksanaan
Kerja,Kendala apa yang di hadapi, Cara mengatasi permasalahan,

§

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN. Kesimpulan, dan Saran

BAB II
TINJAUAN UMUM TEMPAT PKL
2.1 Sejarah Terbentuknya Instansi Imigrasi
Sejarah imigrasi Timor Letse geraknya Arus Globalisasi dunia sejak dahulu
telah membawa dampak pada peningkatan lalu lintas orang dan barang antara
negara, sehingga batas-batas negara semakin mudah di tembus demi kepentingan
manusia seperti perdadagan, industri, pariwisata serta lain sebagainya. Fenomena
ini sudah menjadi hal atau perhatian negara –negara di dunia sejak dahulu sebab
setiap negara mempunyai kedaulatan untuk mengatur lalu lintas orang yang akan
masuk dan keluar winlayah negaranya dan bukan berkunjun maupun untuk
berdiam semenara. Untuk mengatur hal tersebut , Timor Leste meliputi peraturan
perundang-undangan yang mengaturnya yaitu; Undang-undang Nomor 9 tahun
2003 tentang keimigrasian.Undang-undang tersebut merupakan peraturang yang
mengatur hal ihwal lalu lintas orang yang masuk atau keluar wilayah negara
Republik Demokrasi Timor Leste dan pengawasan terhadap orang asing di
Wilayah Negara Republik Demokrasi Timor Leste. Keimigrasian di Timor Leste
sudah ada sejak zaman Klonial portugal, japan , maunpun masa invasi Indonesia
di Timor Leste namun secara historis pada tanggal 15 Oktober 2003 untuk
pertama kalinya di atur langsun oleh pemerintah Republik Demokrasi Timor leste
dan di anggkat Institusi PNTL bekerja sama dengan IOM sebagai kepala jabatan
imigrasi berdasarkan surat penetapan Menteri pertahanan Republik Demokrasi
Timor Leste No 9 pada tangal 15 Oktober 2003 Momentum tersebut hingga saat
itu diperingati sebagai Hari Ulang Tahun imigrasi oleh setiap jajaran imigrasi
Timor Leste.

1

Organisasi imigrasi sebagai lembaga dalam Struktur kenegaraan

meruparan Organisasi Vital sesuai dengan Sasanti; Ho Lei Hetan Liberdade yang
berarti Dengan Hukum Akan Di Bebaskan sejak ditetapkannya penetapan Menteri
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keamanan Republik Demokrasia Timor Leste , maka sa’at itu tugas dan funggsi
keimigasian di Timor Leste yang jalankan oleh jabatan PNTL

atau sekaran

Director Jenderal imigrasia dan berada di bawah Departamen Direktor Jenderal
keimigrasian semula hanya memiliki 4 (empat) buah Direktor yaitu; Direktor lalu
Lintas kemigrasian , Direktor Injil Tinggal dan status kewarga negaran Orang
asing, Director Pengawasan dan Penindakan keimigrasian, Director Informasi
keimigrasian. Seiring dengan perkembangan zaman dan pengaruh Globalisasi
sa’at ini dengan berbagai kerja sama internasional antar negara maka sa’at ini
serta berbagai kepentingan pelaksanan tugas –tugas imigrasian, maka bentuklah
Direktor yang bernama direktorat Kerjasama luar negeri

keimigrasian untuk

menujan tugas-tugas keimigrasian dalam bekerjasama dengan negara lain.
Presfectif bagi mahasiswa PKL., Hal ini tidak berhenti sampai di situ saja
bahkan dengan semakin meninkatnya kejahatan internasional atau yang di kenal
dengan istilah Transnational Organization Crime (TOC) dan ahkir –ahkir ini
seperti Terorisme, penyelendupan manusia ( people smuggling) , perdagangan
manusia (human trading) dan lain sebagainya, Direktor Jenderal imigrasi
memandan perlu untuk membentuk Director yang ruang linkup tugas dan
fungsinya untuk mengantisipasi terjadinya kegiatan-kegiatan keja-hatan tersebut.
Dengan pengembangan organisasi yang demikian maka semua Directorat dengan
jenderalnya menjelaskan tentang tri fungsi imigrasia yaitu; sebagai aparatur
pelayanan masyarakat, pengamanan negara dan penegakan Hukum keimigrasian,
serta sebagai fasilitator ekonomi Nasional . setiap personel Directorat imigrasian
harus berpegan nilai-nilai yang terdapat dalam panca Bahkti insan imigrasi yakni,
Taqwa, menjujun tinggi menhormatan, Cendikia, integritas pribadi dan Inovatif .,
hal ini berarti setiap insan imigrasi menyadari bawah kualitas pribadi akan
mendukung secara langsun kualitas kerjanya.
Berdasarkan sejarah Salah satu Layanan Imigrasi terbaru di dunia, Dinas
Imigrasi Republik Demokratik Timor-Leste (Serviço de Migração) didirikan
dalam bentuk yang sekarang pada awal 2003 sebagai Departemen Polisi Nasional
Timor-Leste (PNTL). Pada bulan Agustus 2008, diasumsikan nama saat ini dan

menjadi layanan terpisah dalam dirinya sendiri di lingkungan Kementerian
Pertahanan dan Keamanan dengan diundangkannya Kementerian struktur organik
keputusan hukum 31/2008.
Layanan ini memiliki lebih dari 80 staf, dan bertanggung jawab untuk fungsi
kontrol imigrasi sipil di semua titik perlintasan perbatasan darat, bandara dan
pelabuhan. Layanan memutuskan visa yang dapat diberikan pada saat kedatangan
di perbatasan, dan proses aplikasi visa lebih lanjut yang dapat diberikan kepada
orang-orang setelah tiba di Timor Leste dalam hubungannya dengan Departemen
Konsuler Kementerian Luar Negeri. Layanan ini juga bertanggung jawab untuk
mengelola fungsi-fungsi lain dari UU Imigrasi dan Suaka 2003 Lei Imigrasaun
Azilo (LIA), termasuk pendaftaran orang asing dan kekuatan penegakan
undangkan sesuai dengan yang Hukum Organik 30-2009 .2
Dalam Regulasi UNTAET No.9/ 2002 mendirikan rezim perbatasan pertama
untuk Timor-Leste pasca-1999. Layanan yang dihasilkan diberikan baik Bea
Cukai dan Imigrasi. Sebuah tinjauan berikutnya fungsi ini menghasilkan
keputusan Pemerintah untuk memisahkan fungsi Bea dan Imigrasi. Dalam Surat
Keputusan (4/2002) yang diterbitkan pada 12 November 2002 ditransfer control
Imigrasi dalam negeri, serta pengendalian pergerakan orang di seluruh perbatasan,
untuk PNTL. Sebuah Departemen Imigrasi diciptakan dalam PNTL sebagai
hasilnya. Pengalihan tanggung jawab untuk fungsi Imigrasi PNTL dilakukan
dalam 3 tahap:
1. 13/01/2003 (Bandara Internasional Dili)
2. 21/01/2003 (Visa, Dili Pelabuhan dan Bandara Baucau)
3. 2003/01/03 (perbatasan Tanah)
Antara 13/01/2003 dan 15/10/2003 fungsi imigrasi tunduk pada kombinasi 2 buah
legislasi (Peraturan UNTAET 2000/9 dan Keputusan Hukum 4/2002), sampai
undang-undang yang relevan PNTL, dan Imigrasi dan Suaka Hukum 2003.
2

Ibid

2.1.1. Visi dan Misi Departemen Migrasi
Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, kantor imigrasi Timor-Leste
telah menyusun rencana yang tertuang dalam visi dan misi, visi berkaitan
dengan pandangan ke depan menyangkut kantor migrasi dalam melayani
masyarakat agar dapat berkarya secara konsisten dan tetap eksis,
antisipasi,inovatif, transparan serta produktif untuk mencapai tujuan. Visi
keimigrasian Timor-Leste, untuk melalukan pengontrolan dan pengamatan
arus lalu lintas manusia yang keluar dan masuk di teritorio nasional secara
legal melalui pos-pos perbatasan yang telah di tentukan sesuai dengan surat
keputusan mentri menjadikan imigrasi yang professional, berwibawah dan
berwawasan global, sehingga terwujud pelayanan umum di bidang
keimigrasian bagi warga asing di kantor imigrasi Timor-Leste sesuai dengan
prosedur sistem operasional.
Adapun misi imigrasi sesuai dengan regulasi Untaet No.9 / 2003 bagi Polici
Nasioal Timor Leste ( PNTL )

untuk menjalankan tugas sebagai Polici

imigrasi dalam pasal 2 ayat 2 dari undang-undang No.8 / 2004 keputusan
undan –Undang Organik PNTL; sebagai berikut :
a. Untuk melakukan tugas dan pengawasan terhadap warga negara asing
yang masuk dan keluar dari wilayah teritori nasional secara legal sesuai
dengan undang-undang keimigrasian Timor-Leste;
b. Memberikan pelayanan kepada warga negara asing yang ingin tinggal
sementara atau ijin di wilayah teritorio nasional Timor-Leste.
c. Melakukan koordinasi dengan perwakilan-perwakilan negara asin di
Timor-Leste.
d. Untuk menjamin pengawasan perbatasan dengan mengontrol pergerakan
orang dan barang dalam konsultasi dengan instansi terkait lainnya;
e. Untuk memastikan kepatuhan dengan prosedur untuk masuk, tinggal,
keluar dan pengusiran orang asing dari wilayah nasional; "

Misi Departemen Imigrasi pada saat itu ditetapkan dalam Undang-undang
Organik PNTL , pada Pasal 20:
"The PNTL Departemen Migrasi memiliki misi khusus untuk mengontrol keluar
masuknya orang di seluruh perbatasan darat dan bandara dan tugas meliputi:
a. untuk mengontrol masuknya, tinggal dan keluar dari warga negara asing di
wilayah nasional;
b. untuk memberikan visa sesuai dengan hukum;
c. untuk melakukan proses reunifikasi keluarga;
d. untuk melakukan proses pengusiran /reportasi bagi warga negara asing ;
e. untuk melakukan tugas-tugas lain yang termasuk dalam ruang lingkup
missi keimigrasian. .
2.1.2 Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Keimigrasian
Kekuatan untuk menegakkan ketentuan Undang-Undang Imigrasi dan juga
terletak pada Kepolisian Nasional Timor Leste (PNTL) berdasarkan Pasal 133
dari LIA.3 Namun hukum yang sama didistribusikan sebagian besar kekuasaan
imigrasi ke kemudian Migrasi Departemen PNTL, pemberian Departemen
tujuan utama sebagai berikut:
1.

Untuk mengontrol pergerakan orang melalui Frontier Port;

2.

Untuk mengontrol kegiatan orang asing di dalam wilayah nasional;

3.

Untuk merencanakan, mengkoordinasikan, menyelidiki, dan melaporkan
kepada Pemerintah tentang isu-isu yang berkaitan dengan pergerakan
orang,

4.

Untuk menyelidiki kejahatan imigrasi, seperti penyelundupan manusia dan
perdagangan manusia

Layanan Imigrasi kemudian menjadi sepenuhnya atau sebagian bertanggung
jawab atas bidang-bidang berikut manajemen migrasi:
3
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1.

Pemberian atau menolak aplikasi visa yang dapat dilakukan di pos-pos
perbatasan atau diperpanjang setelah kedatangan;

2.

Memberikan pendapat mengikat aplikasi visa lain yang diproses setelah
kedatangan atau oleh Departemen Konsuler;

3.

Isu otorisasi penduduk;
Inspeksi, penyidikan, penuntutan, dan penghapusan asing yang melanggar

hukum imigrasi serta pengadaan denda undangkan termasuk terhadap orang
asing yang overstay visa mereka.
2.1.3 Motto Departemen Migrasi
Motto dari institusi keimigrasian Timor-Leste adalah “Ho Lei Hetan
Liberdade” yang artinya hukum bisa menguasai dan mengikat perilaku
manusia. Bagi siapa saja sama di hadapan hukum.4 Oleh sebab itu
undang-undang keimigrasian itu adalah aturan untuk mengontrol warga
negara asing yang masuk dan tinggal di Timor-Leste. Dari motto
tersebut hanya dengan hukuman aturan bisa memberikan pemerataan
keadilan bagi semua warga negara baik itu warga negara asing ataupun
warga negaranya sendiri maka dari itu semboyan keimigrasian itu
sendiri bertanda bahwa semua officer dari keimigrasian harus
menegakkan

aturan-aturan

yang

berlaku

sehingga

menjamin

kesejahteraan dan ketertiban bagi setiap warga negara yang berdominasi
atau menetap di teritorio nasional, sebab dengan hukumlah menjamin
kemajemukan antara warga

4

Instituisaun, Republica Democratica De Timor-Leste,Ministerio De Interior,Departementu De Imigrasaun,
Imigraçao no Azilo, (Lei 9/2003 de 15 outubru),hal 1
Op-cit www.imigrasi.go.id
Ibid
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=id&rurl=translate.google.com&sl=en&tl=id&u=http:/
/migracao.gov.tl/%3Fpage_id%3D112&usg=ALkJrhjChF_t8zp7Ak6RTPQCgRjsw1RVkA

2.2 Struktur Instansi Imigrasi Timor Leste
2.2.1. Struktur keimigrasian Timor Leste di Municipio Dili
Directir Geral
Art.13LO/SM

Concelho
de Gestão
Adjunto Director Geral

Gabinete Juridico de
Asilo e refugiados

Sector de

Sector de
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s
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Sector de
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administrativ
e

Art.17 LO/SM
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fiscalização
Art.21LO/SM
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Art.37LO/SM
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Tecnica de
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informação
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Art
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documental
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Portu de
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Portu de
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bi
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Batugad
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Portu de
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Bobome
ta
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Art.28LO/SM
Diplomasi
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humanos
Art.34 No 5.
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pesquisas e
planeamento
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Divisão de
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patrimonial

Divisão de
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de
informação e
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s

Sumbernya ; dari institusi atau lembaga keimigrasian pusat tahun 2015

2.2.2 Structur Divisaun Sektor Fronteiras e Divisaun Port Dili.
Port

Divisaun sektor
fronteiras

1. Aeroportu
De Dili
2. Aeroportu
De Baucau

1.
2.
3.
4.

Portu de Dili
Portu de Hera
Portu de Beloi
Portu de Com

Dili

Chefe I
Komandante
Cristiano S.Barreto

II komandante
Graciano da Silva

Staff / puncionario
Inacio Moris

Sumbernya; dari institusi atau lembaga bagian sektores Fronteiras Port Dili
2.3. Kegiatan Umum dalam Instansi Imigrasi
Tugas umum yang di laksanakan oleh institusi imigrasian;
1. Penyepan perumusan kebijakan Departamen di bidang dokumen
perjalanan, visa dan fasilitas,izin tinggal dan status, intelegen penyidikan
dan penndakan, lintas batas dan

kerja sama luar negeri serta sistem

informasi keimigrasian.
2. Pelaksanan kebijakan di bidang

dokumen perjalanan, visa dan

fasilitas,izin tinggal dan status, intelegen penyidikan dan penndakan, lintas
batas dan kerja sama luar negeri serta sistem informasi keimigrasian
sesuai dengan ketentuan peraturan perundan-undangan yang berlaku
3. Perumusan standar, norma, pedoma, kriteria dan prosedur di bidang
dokumen perjalanan visa dan fasilitas,izin tinggal dan status, intelegen
penyidikan dan penndakan, lintas batas dan kerja sama luar negeri serta
sistem informasi keimigrasian.

BAB III
PELAKSANAAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN.
3.1 Waktu dan Tempat Pelaksanaan PKL
Mulai dari pelepasan pada tanggal 12/01/2015 mengalokasikan mahasiswa
PKL ke kantor kementrian dalam negeri departemen imigrasi,selama
melaksanakan aktivitas Praktek kerja lapangan (PKL) setiap hari staff dan
polisi migrasi,aktif untuk menjalankan tugas masin-masing;
Tabel NO 1. Aktivitas Di Kantor Port Dili ( pelabuhan )
N
o

1

2

3

4

5

Data

12/01/2015

13/01/2015

14/01/2015

15/01/2015

16/01/2015

AKTIVIDADES
Observa direita ba kondisaun Port Dili., laiha
movimentasaun .
Atendementu ba sidadaun estrangeiro ne’ebe atu
ba kompra aihan / modo ruma husi farte imgrasaun
Port Dili sei distribui Crew List dpois de kompra
entrega fila fali ba diresaun imigrasaun nian.
Laiha movimentasaun husi estrangeiros

DADER

LOKRAIK

08:30

09:30

-

-

09:30

12:00

-

-

-

-

02:00

05:0
0

Halao Inspensaun roo
Atendementu ba sidadaun estrangeiro ne’ebe atu
ba kompra aihan / modo ruma husi farte imgrasaun
Port Dili sei distribui Crew List dpois de kompra
entrega fila fali ba diresaun imigrasaun nian.
Laiha movimentasaun

10:40

-

-

08:30

12:00

-

-

-

-

02:00

05:0
0

Laiha movimentasaun

0809.00

-

-

10:30

12:00

02-00

05.0
0

-

-

02:00

05:0
0

09;35

-

-

10; 00

12:00

-

-

-

-

02:00

05:0
0

08;40
10:30

12:00

-

Atendementu ba sidadaun estrangeiro ne’ebe atu
ba kompra aihan / modo ruma husi farte imgrasaun
Port Dili sei distribui Crew List dpois de kompra
entrega fila fali ba diresaun imigrasaun nian.
Atendementu ba sidadaun estrangeiro ne’ebe atu
ba kompra aihan / modo ruma husi farte imgrasaun
Port Dili sei distribui Crew List dpois de kompra
entrega fila fali ba diresaun imigrasaun nian.
Halao Inspensaun roo
Atendementu ba sidadaun estrangeiro ne’ebe atu
ba kompra aihan / modo ruma husi farte imgrasaun
Port Dili sei distribui Crew List dpois de kompra
entrega fila fali ba diresaun imigrasaun nian
Laiha movimentasaun husi estrangeiros.

Laiha movimento
Atendementu ba sidadaun estrangeiro ne’ebe

-

atu ba kompra aihan / modo ruma husi
farte imgrasaun Port Dili sei distribui
Crew List dpois de kompra entrega fila
fali ba diresaun imigrasaun nian
Laiha movimentasaun husi estrangeiros.

-

02:00

08.0009.00

-

-

10:30

12:00

-

-

-

-

02:00

05:0
0

Kontrola port dili hare ba kondisaun real servisu
Atendementu ba sidadaun estrangeiro ne’ebe atu
ba kompra aihan / modo ruma husi farte imgrasaun
Port Dili sei distribui Crew List dpois de kompra
entrega fila fali ba diresaun imigrasaun nian
Laiha movimentasaun husi estrangeiros.

O9;40

-

-

10:30

12:00

-

-

-

-

02:00

05:0
0

Inspesaun ba roo
Atendementu publiku, atende ba sidadaun
estrangeiro ne’ebe atu tama / tun mai iha port dili
tanto atu tama sidade dili laran.
Laiha movimentasaun

09;40

-

-

10:30

12:00

-

-

-

-

02:00

05:0
0

10 ;40

-

-

11:30

12:00

-

-

-

-

02:00

05:0
0

07;40

-

-

08:30

12:00

-

-

-

-

02:00

05:0
0

Inspesaun ba roo

07;40

-

-

Konversa sobre papel imigrasaun port dili.ho
komandante.

08:30

12:00

-

-

Atendementu ba sidadaun estrangeiro ne’ebe atu
ba kompra aihan / modo ruma husi farte imgrasaun
Port Dili sei distribui Crew List dpois de kompra
entrega fila fali ba diresaun imigrasaun nian

-

-

02:00

05:0
0

La iha prensa tamba halangan oituan

6

7

8

9

19/01/2015

20/01/2015

21/01/2015

22/01/2015

Atendementu ba sidadaun estrangeiro ne’ebe atu
ba kompra aihan / modo ruma husi farte imgrasaun
Port Dili sei distribui Crew List dpois de kompra
entrega fila fali ba diresaun imigrasaun nian
Laiha movimentasaun husi estrangeiros.

Konversa sobre papel imigrasaun port dili.ho
komandante.
Atendementu publiku, atende ba sidadaun
estrangeiro ne’ebe atu tama / tun mai iha port dili
tanto atu tama sidade dili laran.
Laiha movimentasaun

Konversa sobre papel imigrasaun port dili.ho
komandante.
Inspesaun ba roo
10

11

23/01/2015

23/01/2015

05:0
0

-

Atendementu ba sidadaun estrangeiro ne’ebe atu
ba kompra aihan / modo ruma husi farte imgrasaun
Port Dili sei distribui Crew List dpois de kompra
entrega fila fali ba diresaun imigrasaun nian

Tabel No: 2
No

1

2

3

4

5

6

7

Aktivitas di Kantor Imigrasi Bagian Pelayanan Publik

Data

26/01/2015

27/01/2015

28/01/2015

29/01/2015

30/01/2015

02/01/2015

03/01/2015

AKTIVIDADES
Halibur dadus ne’ebe ho tipo visto turista, Stado
special, no visto trabalho.
Atendementu publiku, atende ba sidadaun
estrangeiro ne’ebe atu trata sira nia pasaporte
kona ba visto ne’ebe loron liu ona.
Atendementu publiku,buka no fahe fila fali
ema estrangeiro sira nian pasporte.
Formatura hamutuk ho Polisia serviso migrasaun
(SM) no mos funcionario serbisu sira
Atendementu publiku, atende ba sidadaun
estrangeiro ne’ebe atu trata sira nia pasaporte
kona ba visto ne’ebe loron liu ona.
Atendementu publiku,buka no
fahe fila fali
ema estrangeiro sira nian pasporte.
Formatura hamutuk ho Polisia serviso migrasaun
(SM) no mos funcionario serbisu sira
Atendementu publiku, atende ba sidadaun
estrangeiro ne’ebe atu trata sira nia pasaporte
kona ba visto ne’ebe loron liu ona.
Atendementu publiku,buka no fahe fila fali
ema estrangeiro sira nian pasporte.
Formatura hamutuk ho Polisia serviso migrasaun
(SM) no mos funcionario serbisu sira
Atendementu publiku, atende ba sidadaun
estrangeiro ne’ebe atu trata sira nia pasaporte
kona ba visto ne’ebe loron liu ona.
Atendementu publiku,buka no fahe fila fali
ema estrangeiro sira nian pasporte.
Formatura hamutuk ho Polisia serviso migrasaun
(SM) no mos funcionario serbisu sira
Atendementu publiku, atende ba sidadaun
estrangeiro ne’ebe atu trata sira nia pasaporte
kona ba visto ne’ebe loron liu ona.
Atendementu publiku,buka no fahe fila fali
ema estrangeiro sira nian pasporte.
Formatura hamutuk ho Polisia serviso migrasaun
(SM) no mos funcionario serbisu sira
Atendementu publiku, atende ba sidadaun
estrangeiro ne’ebe atu trata sira nia pasaporte
kona ba visto ne’ebe loron liu ona.
Atendementu publiku,buka no fahe fila fali
ema estrangeiro sira nian pasporte.
Formatura hamutuk ho Polisia serviso migrasaun
(SM) no mos funcionario serbisu sira
Atendementu publiku, atende ba sidadaun
estrangeiro ne’ebe atu trata sira nia pasaporte
kona ba visto ne’ebe loron liu ona.
Atendementu publiku,buka no fahe fila fali
ema estrangeiro sira nian pasporte.

DADER

LOKRAIK

08:30

09:30

-

-

09:30

12:00

-

-

-

-

02:00

05:0
0

07:40

-

-

08:30

12:00

-

-

-

-

02:00

05:0
0

07;40

-

-

08:30

12:00

-

-

-

-

02:00

05:0
0

07;40

-

-

08:30

12:00

-

-

-

-

02:00

05:0
0

07;40

-

-

08:30

12:00

-

-

-

-

02:00

05:0
0

07;40

-

-

08:30

12:00

-

-

-

-

02:00

05:0
0

07;40

-

-

08:30

12:00

-

-

-

-

02:00

05:0
0

8

9

04/01/2015

05 /01/2015

Formatura hamutuk ho Polisia serviso migrasaun
(SM) no mos funcionario serbisu sira
Atendementu publiku, atende ba sidadaun
estrangeiro ne’ebe atu trata sira nia pasaporte
kona ba visto ne’ebe loron liu ona.
Atendementu publiku,buka no fahe fila fali
ema estrangeiro sira nian pasporte.

07;40

-

-

08:30

12:00

-

-

-

-

02:00

05:0
0

07;40

-

-

08:30

12:00

-

-

-

-

02:00

05:0
0

07;40

-

-

08:30

12:00

-

-

-

-

02:00

05:0
0

Formatura hamutuk ho Polisia serviso Migrasaun
(SM) no mos Funcionario serbisu sira

07;40

-

-

Atendementu publiku, atende ba sidadaun
Estrangeiro ne’ebe atu trata sira nia Pasaporte
kona ba Visto ne’ebe loron liu ona.

08:30

12:00

-

-

-

-

02:00

05:0
0

12:00

05;0
0

12:00

05;0
0

12:00

05;0
0

Formatura hamutuk ho Polisia serviso migrasaun
(SM) no mos funcionario serbisu sira
Atendementu publiku, atende ba sidadaun
estrangeiro ne’ebe atu trata sira nia pasaporte
kona ba visto ne’ebe loron liu ona.
Atendementu publiku,buka no
ema estrangeiro sira nian pasporte.

10

06 /01/2015

Formatura hamutuk ho Polisia serviso migrasaun
(SM) no mos funcionario serbisu sira
Atendementu publiku, atende ba sidadaun
estrangeiro ne’ebe atu trata sira nia pasaporte
kona ba visto ne’ebe loron liu ona.
Atendementu publiku,buka no
ema estrangeiro sira nian pasporte.

11

12

13.

09/ 02/2015

10/ 02/ 2015

11/ 02/ 2015

fahe fila fali

fahe fila fali

Atendementu Publiku,buka no fahe fila fali/
Distribui ema Estrangeiro sira nian Pasporte.
Formatura hamutuk ho Polisia serviso Migrasaun
(SM) no mos Funcionario serbisu sira
Atendementu publiku, atende ba sidadaun
Estrangeiro ne’ebe atu trata sira nia Pasaporte
kona ba Visto ne’ebe loron liu ona.
Atendementu Publiku,buka no fahe fila fali/
Distribui ema Estrangeiro sira nian Pasporte.
Formatura hamutuk ho Polisia serviso Migrasaun
(SM) no mos Funcionario serbisu sira
Atendementu publiku, atende ba sidadaun
Estrangeiro ne’ebe atu trata sira nia Pasaporte
kona ba Visto ne’ebe loron liu ona.
Atendementu Publiku,buka no fahe fila fali/
Distribui ema Estrangeiro sira nian Pasporte.
Formatura hamutuk ho Polisia serviso Migrasaun
(SM) no mos Funcionario serbisu sira

14.

12/ 02/2015

Atendementu publiku, atende ba sidadaun
Estrangeiro ne’ebe atu trata sira nia Pasaporte
kona ba Visto ne’ebe loron liu ona.
Atendementu Publiku,buka no fahe fila fali/
Distribui ema Estrangeiro sira nian Pasporte.

07;40
08:30

12:00

07;40
08:30

12:00

07;40
08:30

12:00

3.2 Materi Kegiatan PKL ( Kegiatan / Pekerjaan yang dilakukan di tempat
PKL)
Departemen imigrasi meliputi 4 bagian yaitu bagian pelayanan umum,
Pelabuhan (Portu Dili), Bandara Dili (Air Port), dan bagian Permanen dokumen
luar negeri tetapi kegiatan yang bagi mahasiswa PKL selama satu bulan
khususnya di deparatamen pelabuahan dan pelayanan umum. Tugas yang kami
lakasanakan dalam kedua departamen sebagai berikut;
a.

Pelabuhan (Portu Dili)
Pelabuhan imigrasi (Portu Dili) merupakan salah satu pelabuhan untuk
melaksanakan (Chek-ing) terhadap warga negara asing maupun warga
negara timor leste dan barang-barang yang diedar dari keluar dan dalam
melewati laut.

b.

Pelayanan Umum (Public Attendance)
Pelayanan Umum (Public Attendance) melayani warga negara asing meng
enai surat

jalan,

kartu

tanda,

memperpanjangkan

surat

ijin,

memperpanjangkan visa bekerja sama dengan staff untuk mendistribusi
kembali kartu tanda (Pasaporte) kepada warga negara asing

BAB IV
HASIL KERJA PRAKTEK
4.1 Bidang Kerja
Praktek kerja lapangan merupakan suatu kesempatan di mana mahasiswa dapat
mengenal dunia pekerjaan.Mahasiswa yang menjalani Praktek Kerja Lapangan
tentunya diberi kesempatan untuk dapat melakukan pekerjaan di berbagai bidang
yang terdapat di Institusi Imigrasi, namun tidak semua bidang pekerjaan pula
yang dapat dilakukan oleh mahasiswa, dikarenakan keterbatasan pengetahuan
yang dimiliki oleh mahasiswa dan vitalnya bidang pekerjaan tersebut.
Berikut ini beberapa bidang pekerjaan dan uraian tugas secara umum yang dapat
dilakukan oleh mahasiswa selama Praktek Kerja Lapangan (PKL) :
a. Dili Port
Dili Port ( pelabuhan ) merupakan tempat bagi orang- orang atau barang
yang keluar maupun masuk lewat laut. Bagi peserta bersama polici imigrasi
dan staffnya selama dua (2) minggu mejalankan tugas dengan sejiwa dalam
peranaan yang berih oleh institusi tersebut., menurut undan-undan imigrasi
No. 9 /2003 Bagian III dalam pasal 13 N˚2 kami bersama polici dan staff siap
untuk menjalan bertugas di Port Dili dalam ketiga misi sebagai warga negara
; Mengontrol , pendekatan , dan siap untuk menhadapi. Bagi berjalanan orang
luar negeri yang masuk maupun keluar di teritori nasional Timor Leste .
b. Pelayanaan Publik
Pelayanan Publik merupakan Tugas yang di kerjakan oleh polici imigarasi
dan staffnya maupun mahasiswa PKL untuk mengurus Dokumentasi bagi
warga negara dalam negeri maupun dari luar negeri., Dan juga pelayanan
publik

4.2 Pelaksanaan Kerja
Kerja merupakan sebagai suatu kegiatan yang jalan dalam institusi., dan selama
1 (satu) bulan Mahasiswa PKL bersama polisia dan staff imigrasi tugas dan fungsi
sesuai sistem migrasi yangber laku seperti koheren dan terkoordinasi dengan baik
untuk memastikan manajemen migrasi yang efisien bagi warga Timor Leste,
pengunjung, imigran, migran gelap, dan pencari suaka, yang lewat pelabuhan (
Port Dili ) aktivitas yang di laksanakan pada setiap hari dalam pelabuhan / Port
Dili hanya dengan kondisi yang kita ada. Tetapi kapasitas pelabuhan hanya
menerimah dua, tiga, atau emapat kapal dan saat kapal dekat pelabuhan bagian
mengontrol harus chekin persyatan yang mintah oleh Undan-undang imigrasi
Timor leste dan selama menjalankan tugas sebagai policia Imigrasi bekerja
dengan institusi Alpandega, keshatan, Quarentine, dan lainsebagainya. Sedangkan
di pelayanan public juga sama kerja mulai jam 8 – 12, dan lanjutkan kerja mulai
jam 2 -5.00. tugas dan fungsi masing-masing peraturan dengan system berlaku
tapi di pelayanan public mulai jam 8.00 -12.00 itu untuk mengisi dokumentasi
bagi imgrasi yang masuk maupun keluar., lanjutan yang mulai jam 2.00 -5.00 itu
untuk mendistribusi dokumentasi yang di sahkan dan di meja imgrasi memberih
kebebasan karena orang mengerti dan mengaku ini Undan-Undang imigrasi Timor
Letse
4.3 Kendala apa yang Hadapi
Selama melakukan aktivitas praktek kerja lapangan (PKL) dan masalahmasalah yang kami teridentifikasi dalam kantor imigrasi sebagai berikut :
a. Kondisi dan tempat departemen imigrasi tidak mencukupi bagi Staf dan
Policia imigrasinya untuk melaksana tugas masing-masing.
b. Meningkatkakn kualitas sumber daya manusia.
c. Meningkatkan/Memperkuatkan hukum imigrasi untuk melaksanakan
pengontrolan di teritorio nasional Timor Leste

4.4 Cara Mengatasi Kendala yang Ada.
Masalah – masalah yang identifikasi oleh mahasiswa pratek kerja lapangan
( PKL ) selama 1 ( satu ) bulang di kantor imigrasi., itu masalah Nasional
harus meresponde masalah denga tahapan demi tahap. Bagi mahasiswa PKL
buat rekomendasi dan cara untuk mengatasi masalah tersebut akan mengabil
pemikiran dari kaun-kaum inteklektual yang ada. Dari segi sejarah timor Leste
yang merdeka dan bebas dari post konplik dalam erah globalisasi banyak hal
berkembang untuk memfasilitas sebagai warga Negara yang menjalankan
Tugas dan Fungsinya dalam pembangunan Masyarakat dan Negaranya sendiri.
Perubahan sosialnya dan modernisasi itu hastrat bangsa-bangsa untuk mengejar
bahkan memburu massa depan yang lebih baik menurut konsep pembangunan.
Jadi konsep pembangunan bertumbuh ( growt ), rekonstruksi ( reconruction ),
modernisasi ( modernization )westernisasi (westernization), perubahan sosia
l (sosial change), pembebasan (liberation), pembaharuan (innovation),
pembangunan bangsa (nation building), pembangunan nasional (national devel
opment), pembangunan (development),
Proses perubahan sosial secara umum, menurut Haferkamp dan Smelser
(1992 :2) bahwa terfokus pada tiga unsur utama yang berkaitan satu sama lain,
yaitu pertama, determinan struktural; kedua, proses dan mekanisme, dan
ketiga, arah dan konsekuensi perubahan. Tarkait hal itu Haferkamp lebih lanjut
bahwa perubahan yang terjadi pada masyarakat dapat dikategorikan sebagai
perubahan yang terjadi karena disengaja atau direncanakan. Artinya bahwa
salah satu faktor penyebab perubahan adalah faktor eksternal yang dibawa dan
dikomunikasikan melalui agen- agen perubahan dari luar masyarakat. Dalam
perubahan sosial yang direncanakan terkandung ide-ide baru yang disebarkan
di tengah masyarakat (inovasi), inovasi akan membawa pada perubahan, baik
yang bersifat fositif dalam arti membawa pada hal-hal yang lebih baik
(progress), maupun yang bersifat negatif yang dapat merugikan anggota
masyarakat (regress). Horton and Hunt (1980) perubahan sosial merupakan
perubahan struktur sosial dan hubungan sosial masyarakat. Perubahan sosial

yang tampa dicatat meliputi perubahan pada penyebaran umur, rata-rata tingkat
pendidikan, atau angka-angka kelahiran dari jumlah penduduk, menolak
keadaan yang tidak normal dan keramah tamahan pribadi ketika orang-orang
bergeser dari kampung ke kota dan dengan keadan politik Timor Leste mulai
masa transisi sampai sekaran harus memperhatikan instabiltas politik untuk
mencapai tujuan bersama demi bangsa dan negara. Sedangkan Negara merupa
kan suatu organisasi. proses perencanaan yang meliputi penyusunan, pengem
bangan, dan pemeliharaan suatu struktur atau pola hubungan kerja dari orangorang dalam suatu kerja kelompok Adapun Unsur-Unsur organisasi secara
sederhana memiliki tiga unsur, yaitu:
a. Man
Man (orang-orang), dalam kehidupan organisasi atau ketatalembagaan
sering disebut dengan istilah pegawai atau personnel. Pegawai atau
personnel terdiri dari semua anggota atau warga organisasi, yang menurut
fungsi dan tingkatannya terdiri dari unsur pimpinan (administrator) sebagai
unsur pimpinan tertinggi dalam organisasi, para manajer yang memimpin
suatu unit satuan kerja sesuai dengan fungsinya masing masing dan para pe
kerja (non management/workers).Semua itu secara bersama-sama
merupakan kekuatan manusiawi (man power) organisasi.
b. Kerjasama
Kerjasama merupakan suatu perbuatan bantu-membantu akan suatu
perbuatan yang dilakukan secara bersama-sama untuk mencapai tujuan
bersama. Oleh karena itu, semua anggota atau semua warga yang menurut
tingkatan-tingkatannya dibedakan menjadi administrator, manajer, dan pekerja
(workers), secara bersama-sama merupakan kekuatan manusiawi (man power)
organisasi.

c. Tujuan Bersama
Tujuan

merupakan

arah

atau

sasaran

yang

dicapai.

Tujuan

menggambarkan tentang apa yang akan dicapai atau yang diharapkan.
Tujuan merupakan titik akhir tentang apa yang harus dikerjakan. Tujuan
juga menggambarkan tentang apa yang harus dicapai melalui prosedur,
program, pola (network), kebijaksanaan (policy), strategi, anggaran
(budgeting), dan peraturan-peraturan (regulation) yang telah ditetapkan.5
a.

Peralatan (Equipment)

Unsur yang keempat adalah peralatan atau equipment yang terdiri dari
semua sarana, berupa materi, mesin-mesin, uang, dan barang modal
lainnya (tanah, gedung/bangunan/kantor).
b.

Lingkungan (Environment)
Faktor lingkungan misalnya keadaan sosial, budaya, ekonomi, dan

teknologi. Termasuk dalam unsur lingkungan, antara lain :
a. Kondisi atau situasi
b. Tempat atau lokasi.
c. Wilayah operasi yang dijadikan sasaran kegiatan organisasi.

5

Agus Sjafari dan Kandung Sapto Nugroho.prubahan social.;suatu upaya menuju perubahan. Oleh Sihabudin Ahmad.
,penerbit FISIP Untirta. Cetakan Pertama: April, 2011.dan da Pada tangal 23 marc 2015
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BAB V
Kesimpulan Dan Saran
5.1.Kesimpulan
Berdasarkan pendahuluan dan latar belakang di simpulkan bahwa, praktek
kerja lapangan (PKL) sebagai salah satu aktivitas kerja social yang penting bagi
mahasiswa-mahasiswi finalis di Universitas untuk memperoleh pengetahuan
maupun di instansi non pemerintah untuk memperkuatkan teori yang dapat
selama Universitas.
Di departemen imigrasi sebagai institusi pemerintahan yang dibawah naungan
oleh kementrian dalam negeri bertugas untuk mengontrol batas-batas, di teritorio
nasional Timor Leste. Praktek kerja lapangan (PKL) di periode ini mahasiswamahasiswi PKL membagi aktivitas non fisik seperti membantu staff imigrasi
untuk melayani migran tentang pengurusan surat izin, kartu tanda, (visa stay) dan
surat perkawinan silang.
5.2 Saran
Sebelum mengakhiri laporan praktek kerja lapangan (PKL) ini saya
merekomendasikan kepada semua polisi migrasi dan staff di departemen imigrasi
sebagai berikut:
1. Kepada Director departemen migrasi dengan hati nurani yang sehat agar
melaksanakan tugasnya untuk membangun negara kita.
2. Dan bagi para pegawai dan staff migrasi dengan hati nurani dan taggunjawab
untuk melaksanakan aktivitas kerjanya dengan baik berdasarkan tuntutan
masyarakat Timor-Leste.
3. Kepada pemerintah Timor-Leste agar memperhatikan masalah teritori
nasional bagi orang asing yang masuk maupun keluar.
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LAMPIRAN

UNIVERSIDADE ORIENTAL TIMOR LOROSA’E
FACULDADE CIÊNCIA SOCIAIS E POLITICA
DEPARTEMENTU RELASAUN INTERNACIONAL
Liberdade Imperensia Becora Dili Timor Leste
AvenidaEmai lfispolhian@yahoo.comNo.Hp.(670)77241121

Formulir Pengajuan Topic Dan Lokasi Kerja Praktek
Nama Mahasiswa

: Eusebio da Costa

Nama lokasi PKL

: Departemen Imigrasi

Alamat

: Villa-Verde

Telepon/Email

: eusebiocostafuick@gmail.com

Tanggal

: 12/01/2015

Perkiraan selesai

: 26/02/2015

Perkiraan presentasi : Persyaratan untuk melaksanakan kerja praktek.

Dili,

……./………/2015

Permohonan Praktek Kerja Lapangan

(……………………………………)
Tanda Tangan dan Nama Jelas

UNIVERSIDADE ORIENTAL TIMOR LOROSA’E
FACULDADE CIÊNCIA SOCIAIS E POLITICA
DEPARTEMENTU RELASAUN INTERNACIONAL
Liberdade Imperensia Becora Dili Timor Leste
AvenidaEmai lfispolhian@yahoo.comNo.Hp.(670)77241121
SURAT PENUNJUK AN PEMBIMBING
Jenis Pembimbing : Praktek Kerja Lapangan (PKL)
Sehubungan dengan kegiatan penyusunan penulisan oleh mahasiswa,
Nama

: Eusebio da Costa

Nim

: 11.05.02.0010

Fakultas

: Ilmu Sosial dan ilmu Politik

Semester

: IX

Dengan ini kami mohon bantuan kepada Bapak/ Ibu………………………………
…kode Dosen: Untuk bersedia menjadi pembimbing mahasiswa tersebut.
Pembimbing dimaksudkan bertindak sebagai pemberi masukan dan pengarah
materi kerja praktek kerja lapangan agar layak dan berbobot sesuai dengan jenjang
S1. Selain itu juga bertindak sebagai pengarah sistematika dan tata Bahasa
Indonesia bagi mahasiswa dalam menulis laporan praktek kerja lapangan.

Atas bantuan dan bimbingan yang diberikan, kami mengucapkan terimah kasih.

DIli.

,……../……./2015

(…………………………….)
Ketua Jurusan

UNIVERSIDADE ORIENTAL TIMOR LOROSA’E
FACULDADE CIÊNCIA SOCIAIS E POLITICA
DEPARTEMENTU RELASAUN INTERNACIONAL
Liberdade Imperensia Becora Dili Timor Leste
AvenidaEmai lfispolhian@yahoo.com No.Hp.(670)77241121

Formulir Penilaian Kerja Praktek
Dengan ini kami menyatakan bahwa mahasiswa berikut :
Nama penyelia

:

Nama Tempat PKL

:

Judul Kerja Praktek

:

Waktu Pelaksanaan

:

Nama Mahasiswa

: Eusebio da Costa

Nim

: 11.05.02.0010

Dinyatakan telah menyelesaikan kerja praktek lapangan di instansi kami
sesuai dengan kerangka acuan tertanggal di atas. Dengan mempertimbangkan
segala aspek, baik dari segi bobot pekerjaan maupun pelaksanaan kerja praktek,
maka kami memutuskan bahwa yang bersangkutan telah menyelesaikan
kewajibannya dengan hasil sebagai berikut:
1. Kepuasaan pemberi Praktek Kerja Lapangan
-2. Disiplin
--

3. Kemampuan memilih prioritas
-4. Tepat waktu
--Sangat Baik/Baik/Tampa Opini
5. Kemampuan bekerja sama
--Sangat Baik/Baik/Tampa Opini
6. Kemampuan Bekerja Mandiri
--Sangat Baik/Baik/Tampa Opini
7. Ketelitian
--Sangat Baik/Baik/Tampa Opini
8. Kemampuan Belajar dan Kemampuan menyerap hal baru
--Sangat Baik/Baik/Tampa Opini
9. Kemampuan Analisis dan Merancang
--Sangat Baik/Baik/Tampa Opini

Dili, ………../………/2015

Penyelia

(……………………………..……….)

UNIVERSIDADE ORIENTAL TIMOR LOROSA’E
FACULDADE CIÊNCIA SOCIAIS E POLITICA
DEPARTEMENTU RELASAUN INTERNACIONAL
Liberdade Imperensia Becora Dili Timor Leste
AvenidaEmai lfispol hian@yahoo.com No.Hp.(670)77241121
KARTU KONSULTASI
Nama

: Eusebio da Costa

Nim

: 11.05.02.0010

Jurusan

: ilmu Sosial dan ilmu Politik

Semester

: IX Tahun Akademik Tahun akademik 2015

Judul

:

Dosente Pembimbing :

NO

TANGGAL

URAIAN

TANDATANGAN PEMBIMBING

UNIVERSIDADE ORIENTAL TIMOR LOROSA’E
FACULDADE CIÊNCIA SOCIAIS E POLITICA
DEPARTEMENTU RELASAUN INTERNACIONAL
Liberdade Imperensia Becora Dili Timor-Leste
AvenidaEmai lfispol hian@yahoo.com No.Hp.(670)77241121

LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING
Yang bertanda tangan di bawah ini, pembimbing kerja praktek di Universitas
Oriental Timor Lorosa’e, fakultas ilmu social dan ilmu politik, jurusan ilmu
hubungan internasional, menyatakan bahwa laporan kerja praktek dari :
Nama

: Eusebio da Costa

Nim

:11.05.02.0010

Fakultas

: ilmu Sosial dan ilmu politik

Jurusan

: Hubungan Internasional

Telah diperiksa dan dinyatakan sudah selesai melaksanakan kerja praktek selama
1 bulan di instansi pemerintah atau instansi non pemerintah.

Mengetahui
Dili,

…../ ……/2015

(………………………………….)
( Dosen Pembimbing )

UNIVERSIDADE ORIENTAL TIMOR LOROSA’E
FACULDADE CIÊNCIA SOCIAIS E POLITICA
DEPARTEMENTU RELASAUN INTERNACIONAL
Liberdade Imperensia Becora Dili Timor Leste
AvenidaEmai lfispol hian@yahoo.com No.Hp.(670)77241121

LEMBAR PENGESAHAN PENYELIA

Yang bertanda tangan di bawah ini, penyelia praktek kerja lapangan di instansi
………………………………………………………………………..menyatakan
bahwa laporan kerja paktek dari :
Nama

: Eusebio da Costa

Nim

: 11.05.02.0010

Fakultas

: Ilmu Social dan Ilmu Politik

Jurusan

: Hubungan Internasional

Telah diperiksa dan dinyatakan sudah selesai melaksanakan kerja praktek sesuai
dengan jadwal pelaksanaan di lokasi kerja
Dili,

……./……/2015

Departemen tempat pelaksanaan PKL

(…………………………………………….)
Penyelia pada Instansi bersangkutan

A. LAMPIRAN PELEPASAN MAHASISWA PRAKTEK KERJA
LAPANGAN ( PKL )

B. LAMPIRAN AKTIVITAS DI PELABUHAN SESUAI DENGAN KONDISI

OFFICE IMGRASAUN DILI PORT

KONDISI DILI PORT

AKTIVITAS POLICIA IMIGRATION DALAM KAPAL UNTUK
PEMERIKSAAN (CHEKING)

AKTIVITAS POLICIA IMIGRATION DALAM KANTOR UNTUK
PEMERIKSAAN (CHEKING) PASSAORTE DAN MEMBERI CROW
NEWLIST

Garis merah

Peranan Penting

C. LAMPIRAN AKTIVITAS DI KANTOR IMIGRASI SESUAI DENGAN
KONDISI
OFFICE / KANTOR MENISTERIO INTERIOR

DEPARTAMENT PELAYANAN PUBLIK

D. PENARIKAN MAHASISWA PRAKTEK KERJA LAPANGAN ( PKL ) DI
IMIGRASI

