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Perubahan adalah suatu hal yangperlu dilakukan guna menjawab tantangan bagi organisasi
yang semakin kompleks.
kami seluruh jajaran Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jakarta Utara bertekad melakukan
pembangunan Zona Integritas (ZI) dan berkomitmen menuju Wilayah Birokrasi Bersih Melayani
(WBBM). Kami siap meningkatkan kualitas penegakan hukum keimigrasian melalui penerapan 6
area perubahan. Hal ini menjadi tolak ukur bagi kami untuk meningkatkan kualitas pelayanan
publik bagi masyarakat.
Hal ini kami lakukan dengan berbagai macam inovasi layanan yang menjangkau semua lini
masyarakat agar dapat merasakan pelayanan terbaik yang kami berikan. dengan slogan Imut
Ceria (Imigrasi Utara Cepat Ramah Ikhlas Akuntabel) kami yakin mewujudkan Kantor Imigrasi
yang Bersih dari Korupsi dan PASTI Good Governance.
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APEL PAGI
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penegakan disiplin kerja Aparatur Sipil Negara (ASN),
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personil
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perintah.

yang
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pegawai

dan
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untuk
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menerima
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MONITORING DAN EVALUASI OLEH
KANTOR WILAYAH DKI JAKARTA
KANTOR IMIGRASI KELAS 1 TPI JAKARTA UTARA

Kegiatan Monitoring dan Evaluasi atau yang sering dikenal
dengan istilah monev mencakup mulai dari proses
pengumpulan data realisasi program/kegiatan,pelaporan
kegiatan,hingga penilaian dan evaluasi capaian kinerja.Pada
kesempatan kali ini Kantor Wilayah Kementrian Hukum dan
HAM DKI Jakarta melakukan indentifikasi permasalahan yang
terkait pada anggaran, program kerja,maupun teknis
keimigrasian pada triwulan pertama tahun 2021 di Kantor
Imigrasi Kelas 1 TPI Jakarta Utara.Disamping itu Kantor
Wilayah Kementrian Hukum dan HAM DKI Jakarta juga
melakukan evaluasi serta supervisi sehingga program kerja
yang berbasis anggaran dapat berjalan dengan baik dan
tepat waktu.
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SENAM PAGI

Menurut Kamus besar Bahasa Indonesia (KBBI), Senam adalah
gerak badan dengan gerakan tertentu seperti menggeliat ,
menggerakan dan meregangkan anggota badan.Senam adalah
setiap bentuk pembelajaran fisik yang disusum secara
sistematis dengan melibatkan gerakan-gerakan yang terpilih
dan terencana untuk mencapai tujuan tertentu.Berdasarkan hal
tersebut Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Jakarta Utara
melaksanakan kegiatan senam 3 kali dalam sebulan.Dalam
rangka menjaga kebugaran tubuh para pejabat
struktural,pegawai,dan PPNPN di masa pandemi COVID-19
sehingga dapat menjalankan dan menyelesaikan tugas-tugas
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dengan maksimal.
KANTOR IMIGRASI KELAS 1 TPI JAKARTA
UTARA

TIM PORA

OPERASI PENGAWASAN ORANG ASING GABUNGAN

APA ITU FUNGSI
KEIMIGRASIAN?

RAPAT TIM PORA DALAM
PENGAWASAN

FUNGSI KEIMIGRASIAN
ADALAH BAGIAN DARI
URUSAN PEMERINTAHAN
NEGARA DALAM
MEMBERIKAN
PELAYANAN
KEIMIGRASIAN,
PENEGAKAN HUKUM,
KEAMANAN NEGARA,
DAN FASILITATOR
PEMBANGUNAN
KESEJAHTERAAN
MASYARAKAT.

KANTOR IMIGRASI KELAS 1 TPI JAKARTA UTARA

Dilakukannya rapat tim pora dalam rangka
operasi pengawasan terhadap orang asing
yang dilakukan gabungan bersama dengan
kantor Imigrasi kelas 1 TPI Jakarta Barat di
wilayah kerja kantor Imigrasi kelas 1 Non-TPI
Jakarta Barat dan wilayah kerja kantor Imigrasi
kelas 1 TPI Jakarta Utara
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KANTOR IMIGRASI
KELAS I TPI JAKARTA UTARA

RAPAT VIRTUAL

RAPAT VIRTUAL KEPALA
SEKSI IZIN TINGGAL DAN
STATUS KEIMIGRASIAN
bahan kimia yang
digunakan
untuk
Pada
tanggal
08 Maret 2021
mencegah terjadinyarapat virtual yang
dilaksanakannya
infeksi atau
diselenggarakan oleh Direktorat Izin
pencemaran oleh jasad
Tinggal
Keimigrasian
yang diikuti oleh
renik atau
obat untuk
kepala
seksi
izin tinggal dan status
membasmi
kuman
penyakit
keimigrasian
(Hario Pradipto Wishnu

Kencono) beserta pejabat struktural
dan operator. Agenda membahas
terkait dalam rangka sosialisasi
pelaksanaan penerapan stiker izin
tinggal.
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RAPAT INTERNAL DIPIMPIN KEPALA
KANTOR DAN SELURUH PEJABAT
STRUKTURAL

Senin, 15 Maret 2021 bertempat di aula lantai 3
diadakan rapat internal yang dipimpin Kepala
Kantor Sandi Andaryadi dan seluruh Pejabat
Struktural Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jakarta Utara.
Rapat internal ini membahas tentang penyerapan
anggaran masing-masing seksi memaparkan
mengenai pencapaian kerja dalam rangka
penyerapan anggaran.
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KEGIATAN
VAKSINASI
KANTOR IMIGRASI KELAS 1 TPI JAKARTA UTARA

Vaksinasi TAHAP 1
Dalam rangka mendukung program
pemerintah dalam rangka memutus mata
rantai penyebaran covid-19 maka seluruh
pejabat, pegawai, dan PPNPN pada kantor
Imigrasi kelas 1 TPI Jakarta Utara

IMIGRASI
SEHAT!

melaksanakan vaksinasi tahap 2 TPI pada
tanggal 16-17 maret 2021 dan pada tanggal
30-31 maret di Kementerian Hukum dan HAM
DKI Jakarta
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PENANDATANGANAN
KOMITMEN
BERSAMA&PAKTA
INTEGRITAS
KANTOR IMIGRASI KELAS 1 TPI JAKARTA UTARA

kepala kantor beserta pejabat struktural, JFT, mengikuti
deklarasi janji kinerja dan penandatanganan komitmen
bersama pencanangan zona integritas menuju WBK/WBB.
Kantor imigrasi jakarta utara mengikuti rapat pembinaan
satuan kerja menuju WBK/WBBM di lingkungan kantor
wilayah Kementrian Hukum dan HAM DKI Jakarta.
Diharapkan pada kegiatan ini tidak hanya secara simbolis
saja tetapi merupakan komitmen bersama seluruh pejabat,
pegawai, dan PPNPN pada kantor Imigrasi kelas I TPI Jakarta
Utara dalam mewujudkan pembangunan zona integritas
menuju WBK/WBBM.
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KANTOR IMIGRASI
KELAS I TPI JAKARTA UTARA

EAZY PASSPORT

Merebaknya pandemi covid-19 mengakibatkan segala bentuk aktivitas harus
beradaptasi untuk memutus mata rantai penyebaran virus covid-19 dengan
pembatasan-pembatasan sesuai himbauan pemerintah. pembatasan yang
diterapkan khususnya di wilayah DKI Jakarta mengakibatkan sulitnya
masyarakat untuk mengurus proses Paspor. untuk itu demi memberikan
kemudahan pada masyarakat yang perlu menjaga kesehatan dengan
membatasi aktivitas mereka sehari-hari serta untuk mendapatkan pelayanan
pada masyarakat maka Kementerian Hukum dan HAM RI khususnya Direktorat
Jenderal Imigrasi menyelenggarakan pelayanan Eazy Passport. pelaksanaan Eazy
passport pada tanggal 20 maret 2021 dan 27 maret 2021 dilaksanakan di
perumahan PIK Mediterania Boulevard Cluster Florence, Penjaringan, Jakarta
Utara dengan jumlah pemohon yang terlayani sebanyak 159 orang.
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RAPAT PENGUATAN
PEMBANGUNAN ZONA

Menindaklanjuti Penandatanganan komitmen bersama dan
Pakta Integritas yang dilaksanakan pada tanggal 18 Maret 2021
maka Kepala Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Jakarta Utara
melakukan Rapat penguatan pembangunan Zona Integritas
dan WBK/WBBM guna memberikan arahan kepada seluruh
pejabat dan pegawai Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Jakarta Utara
terkait hal-hal yang perlu dilakukan dan ditingkatkan dalam
rangka pembangunan Zona Integritas dan
WBK/WBBM.Disamping itu Kepala Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI
Jakarta Utara mengingatkan untuk meningkatkan komitmen
dan integritas dalam melaksanakan tugas-tugas kedepannya.
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6 AREA PERUBAHAN
PADA KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI JAKARTA
UTARA

AREA 1| MANAJEMEN PERUBAHAN

Pimpinan Sebagai Role Model
Dalam teori kepemimpinan, secara sederhana
arti dari kata role model adalah teladan.
Menurut Wikipedia, role model adalah “person
who serve as an example, whose behavior is
emulated by others" atau seseorang yang
memberikan teladan dan berperilaku yang bisa
diikuti oleh orang lain.
Para pemimpin wajib menjadi role model,
setidaknya dalam hal akhlak, cara berfikir, cara
berperilaku dan bertindak, kejujuran, dan
ketegasannya. Pada -prinsipnya pemimpin harus
menjadi sosok manusia yang luar biasa
(extraordinary person), harus lebih banyak
berkarya daripada banyak berbicara.

AREA 2| PENATAAN TATA LAKSANA
Penataan tatalaksana bertujuan untuk
meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem,
proses, dan prosedur kerja yang jelas, efektif,
efisien, dan terukur pada Zona Integritas Menuju
WBK/WBBM. Target yang ingin dicapai Kantor
Imigrasi Kelas I TPI Jakarta Utara pada
Masing-masing program ini adalah:
1. Meningkatnya penggunaan teknologi
informasi dalam proses penyelenggaraan
manajemen pemerintahan di Zona Integritas
menuju WBK/WBBM:
2. Meningkatnya efisiensi dan efektivitas proses
manajemen pemerintahan di Zona Integritas
menuju WBK/WBBM:
3, Meningkatnya kinerja di Zona Integritas
menuju WBK/WBBM.
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AREA 3| PENATAAN SISTEM
MANAJEMEN SDM
Penataan sistem manajemen SDM bertujuan
meningkatkan profesionalisme SDM pada
kantor Imigrasi kelas I TPI Jakarta Utara.
A. Target yang ingin dicapai melalui program
tersebut yaitu:
1. Meningkatnya ketaatan terhadap
pengelolaan SDM
2. Meningkatnya transparansi dan
akuntabilitas pengelolaan SDM
3. Meningkatnya disiplin SDM
4. Meningkatnya efektifitas manajemen
SDM
5. Meningkatnya profesionalisme
manajemen SDM di lingkungan kantor
Imigrasi kelas I TPI Jakarta Utara
B. Indikator yang perlu dilakukan untuk
menerapkan penataan manajemen SDM,
yaitu:
1. Perencanaan kebutuhan petugas
imigrasi sesuai dengan kebutuhan organisasi
kantor Imigrasi kelas I TPI Jakarta Utara.
2. Pengembangan petugas imigrasi
berbasis kompetensi.
3. Penetapan kinerja individu.
4. Penegakan aturan disiplin/kode
etik/kode perilaku pegawai.
5. Sistem informasi kepegawaian.
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AREA 4| PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja bertujuan untuk meningkatkan
akuntabilitas kinerja Kementerian Hukum dan HAM.

kapasitas

dan

Target yang ingin dicapai melalui program ini adalah : meningkatnya kinerja
instansi pemerintah dan meningkatnya akuntabilitas instansi pemerintah.
Atas dasar tersebut, maka untuk mengukur pencapaian program ini
digunakan indikator-indikator :
a. Keterlibatan Pimpinan
1) Pimpinan harus terlibat secara langsung pada saat penyusunan
perencanaan: 2) Pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan
penetapan kinerja 3) Pimpinan harus selalu memantau pencapaian kinerja
secara berkala.
b. Pengelolaan akuntabilitas kinerja
1) membuat dokumen perencanaan kerja jangka pendek (renja tahunan),
rencana strategis (renstra) lima tahun memiliki dokumen perencanaan kerja
jangka pendek (renja) tahunan, rencana strategis (renstra) serta penetapan
kinerja (perjanjian kinerja). 2) dokumen perencanaan harus berorientasi
kepada hasil. 3) indikator kinerja utama (IKU) pada satuan kerja. 4) indikator
kinerja utama telah dilaksanakan dengan prinsip SMART (Spesific,
Measurable, Achivable, Relevant, Timely/Continuity). 5) laporan kinerja
disusun tepat waktu menyusun LKIP secara tepat waktu. 6) pelaporan
kinerja harus memberikan informasi tentang kinerja laporan (LKIP) telah
memberikan informasi tentang kinerja. Kegiatan tersebut dilengkapi dengan
data dukung: dokumen LKIP.
Area 5| penguatan pengawasan
Prinsip dasar pengendalian gratifikasi, Yaitu tidak menerima, tidak memberi
dan menolak pemberian gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan
berlawanan dengan tugas | kewajibannya. Pada Kantor Imigrasi kelas | TPI
Jakarta Utara telah dibentuk Satuan Tugas Penyelenggara Sistem
Pengendalian Intern monitoring dan evaluasi penyelenggaraan Sistem
Pengendalian Intern Pemerin Imigrasi kelas I TPI Jakarta Utara.
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AREA 6| PENINGKATAN KUALITAS
PELAYANAN PUBLIK
Peningkatan kualitas pelayanan publik
merupakan
suatu
upaya
untuk
meningkatkan kualitas dan inovasi
pelayanan publik pada masing-masing
instansi pemerintah secara berkala
sesuai kebutuhan dan harapan
masyarakat.
Disamping
itu,
peningkatan kualitas pelayanan publik
dilakukan
untuk
membangun
kepercayaan masyarakat terhadap
penyelenggara
pelayanan
publik
dalam
rangka
peningkatan
kesejahteraan masyarakat dengan
menjadikan
keluhan
masyarakat
sebagai sarana untuk melakukan
perbaikan pelayanan publik.

Target yang ingin dicapai melalui program peningkatan kualitas
pelayanan publik ini adalah:
a. Meningkatnya kualitas pelayanan publik (lebih cepat, lebih murah,
lebih aman, dan lebih mudah dijangkau) pada instansi pemerintah,
b. Meningkatnya jumlah unit pelayanan yang memperoleh standardisasi
pelayanan internasional pada instansi pemerintah,
C.
Meningkatnya
indeks
kepuasan
masyarakat
terhadap
penyelenggaraan pelayanan publik oleh masing-masing instansi
pemerintah.
Atas dasar hal tersebut, maka terdapat beberapa indikator yang perlu
dilakukan untuk menerapkan peningkatan kualitas pelayanan publik,
yaitu:
a. Standar Pelayanan Pengukuran indikator ini dilakukan dengan
mengacu pada kondisi yang seharusnya dilakukan:
b. Budaya Pelayanan Prima Pengukuran indikator ini dilakukan dengan
mengacu pada kondisi yang seharusnya dilakukan,
C. Penilaian Kepuasan Terhadap Pelayanan Pengukuran IndikatorIndikato ini dilakukan Jengan mengacu pada kondisi yang seharusnya
dilakukan.
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Monitoring dan Evaluasi
Pelaksanaan Anggaran Triwulan I
kantor Imigrasi Kelas I TPI Jakarta Utara

Kepala kantor Imigrasi kelas I TPI Jakarta
BERITA IMIGRASI DI
SOSIAL MEDIA:

Utara melaksanakan rapat monitoring dan

@kanim_jakut

yang dihadiri oleh pejabat struktural terkait

evaluasi pelaksanaan anggaran Triwulan I
perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi
anggaran dan program kerja pada triwulan
tahun 2021.
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APEL SORE
KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI JAKARTA UTARA

Apel sore merupakan kegiatan rutin yang
dilakukan untuk mengakhiri minggu yang
dilakukan setiap hari Jumat. Apel sore dapat
menjadi sarana dalam membangun komitmen
dan pembentukan karakter pegawai disamping
itu kegiatan ini juga sebagai sarana pimpinan
dalam melakukan evaluasi kerja kepada pegawai
setiap minggunya.
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KEGIATAN
VAKSINASI
KANTOR IMIGRASI KELAS 1 TPI JAKARTA UTARA

Vaksinas tahap 2

Dalam rangka mendukung program pemerintah
dalam rangka memutus mata rantai penyebaran
covid-19 maka seluruh pejabat, pegawai, dan

I M I G R A S I PPNPN pada kantor Imigrasi kelas 1 TPI Jakarta
SEHAT!

Utara melaksanakan vaksinasi tahap 2 TPI pada
tanggal 16-17 maret 2021 dan pada tanggal 30-31
maret di Kementerian Hukum dan HAM DKI
Jakarta
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