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I m i g r a t i o n  G o e s  T o  C a m p u s  M e n y a p a  U G M
V

K
antor Imigrasi 

Kelasi Yogyakarta 

memulai roadshow 

Im igration Goes 

To Campus di University Club 
Universitas Gadjah Mada (UGM), 

Selasa(18/4). U G M m enjadi 

kampus pertama yang disambangi 
Kantor Imigrasi Yogyakarta 
dalam rangka mensosialisasikan 

pendaftaran permohonan izin 

tinggal terbatas (ITAS) bagi 

pem ohon yang akan ke luar 

negeri maupun warga negara 

asing yang akan mengunjungi 

Indonesia.

Pelaksanaan perdana 
Im igration Goes To Campus 

ini pun langsung mendapatkan 

animo dan respon positif dari 

m ahasisw a dan akademisi. 
Beragam  kalangan di UGM , 
mulai dari mahasiswa hingga 

para akademisi.

Imigration Goes.To Campus 
di UC UGM secara resmi dibuka 

secara langsung oleh Direktur 

Ketjasama, Alumni dan Urusan 

International UG M  Dr.Anna 

M arie Wattie, M A.
Selanjutnya dilakukan 

pemaparan dari para narasumber 

untuk m engupas tentang tata 

cara permohonan ITAS onlirte 
dan cara pembayaran dengan 

simponi.
Ada tiga narasumber yang 

dihadirkan dalam  acara itu. 
M ereka adalah Kepala Divisi 

Keimigrasian Kanwil Hukum dan 
HAM DIY Yani Firdaus, Kepala 

Kantor Imigrasi Yogyakarta, 
D idik Heru Praseno Adi dan 

Kasi M obilitas M ahasiswa 

Asing Agus Supriyanto.
Kepala Divisi Keimigrasian 

Kanwil Hukum  dan HAM  
DIY Yani Firdaus dalam  
kesem patan itu m enegaskan 

sistem pendaftaran secara online 
bisa memberikan transparansi

para para pem ohon dalam 

pengurusan ITAS. Sistem 

secara online sekaligus juga 
m enutup peluang adanya 

pungutan dalam  pengurusan 

ITAS oleh pemohon.
"Ini adalah  w ujud  

tran sp aran si kam i, dengan  

sistem  online  ini tidak  ada 

uang pengurusan ITAS berputar 

di K an to r Im igrasi karena  
pembayarannya pun simponi 

di bank ," u ja r  dia.
Lewat sistem online itu pula, 

Firdaus m enjam in aktivitas 

pengurusan ITAS akan jauh  

lebih singkat. Sistem online ini 
pun sudah diluncurkan sejak 

Januari lalu. Bahkan, aplikasi 

ITAS secara online sudah dapat 
diakses di smartphone berbasis 

android sehingga semakin 

m em berikan kemudahan 
bagi para pemohon.

Dalam kesempatan itu Firdaus 

juga banyak memberikan ulasan 

mengenai mekanisme serta alur 
pendaftaran ITAS secara online.

Firdaus mempertegas anabila 
sem ua sudah dipenuhi para 

pemohon, baik kesesuaian data 
identitas hingga persyaratan 

administrasi lainnya, m aka

proses pengurusan ITAS akan 

selesai dalam waktu dua hari.
Hanya saja, dia mengakui, 

tidak semua ITAS bisa didapatkan 
secara cepat. A da beberapa 

analisis tambahan yang harus 
dilakukan atas pengajuan 

ITAS yang disodorkan para 

pemohon. Hal itu terutam a ' 

menyangkut apabila pemohon 

m engajukan izin kunjungan 
ke negara-negara yang secara 

politik dan keamanan dianggap 

rawan.
"Apabila tujuannya ke negara 

rawan, sering terjadi perang 

m em ang harus dirapatkan 

dulu. Ini mem ang lebih lama 
pengurusannya. Permohonan 

perpanjangan pun ju g a  lebih 

lama bahkan sampai Imigrasi 

Pusat di Jakarta karena memang 
high security," jelas Firdaus.

Dengan pemberlakukan ITAS 

online atau E-ITAS ini, maka 
diharapkan warga negara asing 

yang akan memasuki Indonesia 

pun m elalukan pengurusan 
m elalui wahana itu. Sudah 
ada 27 bank sim poni yang 
diajak ketjasam a sehingga 

semakin m em udahkan pula 

bagi pemohon untuk pembayaran

administrasi ITAS.

M asa berlaku ITAS ini 

antara enam  bulan hingga 
satu tahun dan berlaku di 

seluruh Indonesia.
Sem entara Kepala Kantor 

Imigrasi Yogyakarta, D idik 

Heru Praseno Adi menegaskan, 
kegiatan Imigration Goes To 

Campus merupakan upaya riil 

m endekatkan diri dengan 

m asyarakat kampus.
"Tujuan kegiatan ini memiliki 

interaktif dua arah, yakni 

antara 'k ita yang melayani 
dan m asyarakat kampus 

yang akan kita layani. Dengan 

sosialisasi ini kami harapkan 

m asyarakat b isa mengetahui 

sekarang m engurus ITAS itu 
jauh  lebih cepat dan mudah," 

papar dia.
Selepas di UGM rencananya 

kegiatan sem pa akan terus 
berlanjut. Kemungkinan dalam 

waktu dekat ini Kantor Imigrasi 

Yogyakarta akan menjangkau 
Universitas M uhammadiyah 

Yogyakarta (UM Y). Di sana 
nantinya akan dihadirkan lebih 

banyak lagi audien, bahkan 
undangan dari kampus-kampus 

di luar UMY. (adv)


