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Buka di Bantul
SLEMAN—Kantor Imigrasi Kelas I DIY 

bakal membuka Unit Layanan Paspor 
(ULP) di wilayah Bantul akhir bulan ini. 
Layanan ini diberikan untuk menjangkau 
masyarakat di wilayah Bantul, Kulonprogo 
(DIY) serta Magelang, dan Purworejo 
(Jawa Tengah).

Kepala Kantor Imigrasi Kelas I DIY Didik 
Heru mengatakan, kantor baru tersebut 
berlokasi di Jalan Lingkar Barat. “Tidak 
jauh dari Kampus UMY [Universitas 
Muhammadiyah Yogyakarta],” ujarnya 
Sabtu (14/10).

Kantor ULP baru itu diharapkan mam
pu mengurangi antrean pembuatan 
paspor yang kerap bertumpuk di kantor 
imigrasi pusat yang berlokasi di Jalan 
Solo* Maguwoharjo, Sleman.

Ia menjanjikan, kantor barultu akan 
dilengkapi ruang tunggu yang nyaman, 
toilet yang bersih serta tersedia tempat 
penitipan anak. Harapannya, masyarakat 
yang sedang mengurus paspor akan 
terlayani dengan maksimal.

Meski demikian, ULP di Bantul tersebut 
baru sebatas melayani pembuatan paspor 
bagi Warga Negara Indonesia (WNI) saja. 
Sedangkan untuk keperluan administrasi 
bagi Warga Negara Asing (WNA) tetap 
harus dilakukan di Kantor Imigrasi Kelas

I di Maguwoharjo.
Kendati demikian, kata dia, masyarakat 

yang ingin mengurus paspor tetap harus 
mendaftar melalui sistem online baik 
lewat aplikasi Antrian Paspor atau melalui 
situs antrian.imigrasi.go.id.

Nantinya di sistem digital itu akan 
diberikan pilihan lokasi pengurusan 
paspor baik di kantor imigrasi di Sleman 
atau unit layanan di Bantul.

Sebagaimana diketahui, pengajuan pas
por baru membutuhkan waktu paling 
tidak lima hari, sedangkan perpanjangan 
paspor perlu waktu minimal tiga hari. 
Aplikasi online menyediakan jadwal 
kapan pendaftar datang ke kantor imigrasi 
untuk proses verifikasi, setidaknya dua 
pekan setelah pendaftaran.

Sementara itu, Wibisono, salah satu 
warga Bantul mengatakan, kantor layanan 
baru tersebut merupakan suatu inovasi 
yang sangat baik. “Menarik, biar bisa 
m e la y a n i w a rg a  y a n g  m a u  bikin paspor 
dari Bantul, Magelang, Purworejo,” ujarnya.

Lokasi kantor baru itu diangap sangat 
strategis dan memudahkan masyarakat 
yang tinggal di wilayah bagian barat. 
Warga tak perlu lagi jauh-jauh datang 
ke kantor yang ada di Sleman. (Sekar 

Langit Nariswari)


