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ABSTRACT 

 

THE SUPERVISION OF FOREIGN MANPOWER BY THE 

DEPARTMENT OF LABOR BANDAR LAMPUNG 

 

 

By 

Saputri Ratu Penghuni 
 

According to the regulations of the Minister of Manpower and Transmigration 

No. PER / 02 / MEN / III / 2008 concerning the procedures for the use of foreign 

workers in Chapter VIII Article 22 Paragraph (1) that the expatriate employement 

permits (IMTA) is given by the director of foreign labor of controll and use and in 

paragraph (2) the expatriate employement permits (IMTA) that the extension 

permits is granted by the Director or Governor or Regent / Mayor, through the 

Department of labor.  

 

The problems of this research are formulated as follows: 1) How is the 

implementation of supervision of foreign workers by the Department of Labor in 

Bandar Lampung? 2) What are the inhibiting and supporting factors of the 

Implementation of foreign workers supervision in Bandar Lampung? 

 

The approaches used in this research are normative and empirical approaches. The 

data sources consist of primary, secondary, and tertiary data. The data was then 

analyzed using qualitative descriptive way.  

 

Based on the results of the research and discussion, the implementation of foreign 

workers supervision conducted by the Department of Labor in Bandar Lampung 

on companies employ foreign workers through the expatriate employement 

permits (IMTA) at the Department of Labor in Bandar Lampung. The inhibiting 

factors in the issuance of the expatriate employement permits (IMTA) at the 

Department of Labor in Bandar Lampung, included: 1) the companies which 

employed foreign workers were ignorant to extent the renewal of the expatriate 

employement permits (IMTA), 2) lack of coordination between the immigration 

office that issued a residence permits and the Department of Manpower Bandar 

Lampung as agencies that issue the expatriate employement permits 3) Lack of 

supervision and control by the Department of Labor in Bandar Lampung towards 

the foreign workers in the city of Bandar Lampung, 4) Less socialization of the 

program due to the unavailability of the budget from the Ministry of Manpower.  

 

Keywords: implementation, supervision, foreign workers. 

 



 

 

 

ABSTRAK 

PELAKSANAAN PENGAWASAN TENAGA KERJA ASING  

OLEH DINAS TENAGA KERJA  

KOTA BANDAR LAMPUNG 

 

Oleh 

Saputri Ratu Penghuni 

 

Menurut peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER/02/MEN/ 

III/2008 tentang tata cara penggunaan tenaga kerja asing dalam Bab VIII pasal 22 

Ayat (1) izin memperkerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) diberikan oleh 

direktur pengendalian pengunaan tenaga kerja asing dan dalam ayat (2) izin 

memperkerjakan tenaga kerja asing (IMTA) dalam hal perpanjangan diberikan 

oleh Direktur atau Gubernur atau Bupati/Walikota, melalui Dinas Tenaga Kerja. 

 

Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut : 1) Bagaimanakah 

pelaksanaan pengawasan Tenaga Kerja Asing oleh Dinas Tenaga Kerja Kota 

Bandar Lampung? 2) Apakah faktor penghambat dan pendukung dalam 

Pelaksanaan Pengawasan Tenaga Kerja Asing di Kota Bandar Lampung ?  

 

Pendekatan masalah dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif dan 

pendekatan empiris. Sumber data dari penelitian ini adalah data primer, data 

sekunder, dan data tersier. Analisis data dilakukan dengan cara deskriptif 

kualitatif. 

 
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan proses pelaksanaan pengawasan 

ketenagakerjaan yang dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja Kota Bandar Lampung 

terhadap perusahaan yang menggunakan tenaga kerja asing melalui pemberian 

izin memperkerjakan Tenaga kerja Asing (IMTA) pada Dinas Tenaga Kerja Kota 

Bandar Lampung. Faktor –faktor penghgambat dalam pemberian izin 

memperkerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) pada Dinas Tenaga Kerja Kota 

Bandar Lampung antara lain: 1) Pihak pengguna TKA lalai,dengan sengaja tidak 

mengurus perpanjangan Izin Memperkerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA), 2) 

Kurangnya kordinasi antara kantor imigrasi yang menerbitkan izin tinggal dengan 

Disnakertrans Provinsi Lampung atau Kemenakertrans sebagai instansi yang 

mengeluarkan izin memperkerjakan Tenaga Kerja Asing, 3) Lemahnya 

pengawasan dan pengendalian oleh Dinas Tenaga Kerja Kota Bandar Lampung 

terhadap TKA yang ada di Kota Bandar Lampung, 4) Belum optimalnya program 

sosialisasi yang disebabkan tidak tersedianya anggaran dari Kemenakertrans. 

 

Kata kunci: pelaksanaan, pengawasan, tenaga kerja asing 
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DAFTAR PUSTAKA  

 

LAMPIRAN 



 

 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang 

 

Pembangunan nasional merupakan pembangunan manusia Indonesia seutuhnya 

dan pembangunan masyarakatnya. Dalam rangka pelaksanaan pembangunan 

nasional tersebut, tenaga kerja merupakan salah satu unsur penunjang yang 

mempunyai peran yang sangat penting bagi keberhasilan pembangunan. Dalam 

hal ini kebijaksanaan ketenagakerjaan dalam program pembangunan selalu 

diusahakan pada terciptanya kesempatan kerja sebanyak mungkin diberbagi 

bidang usaha dengan peningkatan mutu dan peningkatan perlindungan terhadap 

tenaga kerja yang bersifat menyeluruh pada semua sektor. 

 

Tantangan pembangunan nasional berkaitan dengan ketenagakerjaan bertambah 

dengan hadirnya perdangangan bebas dan globalisasi industry, kehadiran pekerja 

asing adalah suatu kebutuhan serta tantangan yang tidak dapat dihindari
1
. 

Kehadiran mereka merupakan suatu kebutuhan karena Indonesia masih 

membutuhkan tenaga-tenaga ahli asing dalam pengembangan sumber daya 

manusia diberbagai sektor ekonomi di Indonesia. Masalah ketenagakerjaan di 

masa datang akan terus berkembang semakin kompleks sehingga memerlukan 

                                                           
1
 Dr. Agusmidah, S.H.,M.Hum, Tenaga Kerja Asing, Hukum Perburuhan, S2 Ilmu Hukum PPS-

USU,2007. 



2 

penanganan yang lebih serius. Pada masa perkembangan tersebut pergeseran nilai 

dan tata kehidupan akan banyak terjadi. Pergeseran dimaksud tidak jarang 

melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku.  

 

Menghadapi pergeseran nilai dan tata kehidupan para pelaku industri dan 

perdagangan, pengawasan ketenagakerjaan dituntut untuk mampu mengambil 

langkah-langkah antisipatif serta mampu menampung segala perkembangan yang 

terjadi. Oleh karena itu penyempurnaan terhadap sistem pengawasan 

ketenagakerjaaan harus terus dilakukan agar peraturan perundang-undangan dapat 

dilaksanakan secara efektif oleh para pelaku industri dan perdagangan. Dengan 

demikian pengawasan ketenagakerjaan sebagai suatu sistem mengemban misi dan 

fungsi agar peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan dapat 

ditegakkan. Penerapan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan juga 

dimaksudkan untuk menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban bagi 

pengusaha dan pekerja / buruh sehinggakelangsungan usaha dan ketenangan kerja 

dalam rangka meningkatkan produktivitas kerja dan kesejahteraan tenaga kerja 

dapat terjamin.
2
 

 

Pembangunan ketenagakerjaan harus diatur sedemikian rupa sehingga terpenuhi 

hak-hak dan perlindungan yang mendasar bagi tenaga kerja dan pekerja / buruh 

serta pada saat yang bersamaan dapat mewujudkan kondisi yang kondusif bagi 

pengembangan dunia usaha. Pembangunan ketenagakerjaan mempunyai banyak 

dimensi dan keterkaitan. Keterkaitan itu tidak hanya dengan kepentingan tenaga 

kerja selama, sebelum, dan sesudah masa kerja tetapi juga keterkaitan dengan 

                                                           
2
 Penjelasan atas UU No. 21 Thn 2003 tentang Pengesahan Konvensi ILO No. 81 tentang 

Pengawasan Ketenagakerjaan Dalam Industri dan Perdagangan.  
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kepentingan pengusaha, pemerintah, dan masyarakat. Untuk itu diperlukan 

pengaturan yang menyeluruh dan konprehensif, antara lain mencakup 

pengembangan sumber daya manusia, peningkatan produktivitas dan daya saing 

tenaga kerja Indonesia, upaya perluasan kesempatan kerja, pelayanan penempatan 

tenaga kerja, dan pembinaan hubungan industrial.  

 

Pembinaan hubungan industrial sebagai bagian dari pembangunan 

ketenagakerjaan harus diarahkan untuk terus mewujudkan hubungan industrial 

yang harmonis, dinamis dan berkeadilan. Untuk itu, pengakuan dan penghargaan 

terhadap hak asasi manusia sebagaimana yang dituangkan dalam TAP MPR No. 

XVII/MPR/1998 harus diwujudkan. Dalam bidang ketenagakerjaan ketetapan 

MPR ini merupakan tonggak utama dalam menegakkan demokrasi di tempat 

kerja.  

 

Penegakan demokrasi di tempat kerja diharapkan dapat mendorong partisipasi 

yang optimal dari seluruh tenaga kerja dan pekerja / buruh Indonesia untuk 

membangun Negara Indonesia yang dicita citakan. Beberapa peraturan 

perundang-undangan tentang ketenagakerjaan yang ada saat ini, belum 

memberikan gambaran secara jelas mengenai pengawasan ketenagakerjaan 

terhadap tenaga kerja asing yang bekerja di wilayah Indonesia, di bidang 

ketenagakerjaan internasional, pembahasan mengenai pengawasan 

ketenagakerjaan masih dalam sektor perindustrian dan perdagangan sebagaimana 

terdapat dalam konferensi ketenagakerjaan Internasional ketiga puluh tanggal 11 

Juli 1994 di Jenewa, Swiss, telah menyetujui ILO convention ILO No. 81 

concerning labour inspection in industry and commerce (Konvensi ILO Nomor 



4 

81 mengenai Pengawasan Ketenagakerjaan dalam Industri dan Perdagangan). 

Negara Kesatuan Republik Indonesia perlu meratifikasi ILO Convention No. 81 

Concerning Labour Inspection in Industry and Commerce (Konvensi ILO Nomor 

81 mengenai Pengawasan Ketenagakerjaan Dalam Industri dan Perdagangan) 

sehingga pengawasan ketenagakerjaan dapat dilaksanakan secara lebih efektif 

sesuai standar ILO
3
. Pokok-pokok pikiran yang mendorong lahirnya konvensi ini :  

1. Konvensi ILO Nomor 81 Tahun 1947 mengenai Pengawasan Ketenaga-

kerjaan dalam Industri dan Perdagangan meminta semua negara anggota ILO 

untuk melaksanakan sistempengawasan ketenagakerjaan di tempat kerja.  

2. Agar sistem Pengawasan Ketenagakerjaan dalam Industri dan Perdagangan 

mempunyai pengaturanyang sesuai dengan standar Internasional sehingga 

dirasa perlu untuk mengesahkan Konvensi ILO Nomor 81. Alasan Indonesia 

mengesahkan konvensi ini :  

a. Pengawasan ketenagakerjaan merupakan suatu sistem yang sangat penting 

dalam penegakan atau penerapan peraturan perundang-undangan 

ketenagakerjaan. Penegakan atau penerapan peraturan perundang-

undangan merupakan upaya untuk menjaga keseimbangan antara hak dan 

kewajiban bagi pengusaha dan pekerja/ buruh. Keseimbangan tersebut 

diperlukan untuk menjaga kelangsungan usaha dan ketenangan kerja yang 

pada akhirnya akan meningkatkan produktivitas kerja dan kesejahteraan 

tenaga kerja.  

                                                           
3
 UU Ketenagakerjaan lengkap, Sinar grafika, hlm 70 
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b. Agar peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan dapat 

dilaksanakan dengan baik maka diperlukan pengawasan ketenagakerjaan 

yang independen dan kebijakan yang sentralistik.  

c. Selama ini pengawasan ketenagakerjaan diatur dalam Undang-Undang 

Nomor 3 Tahun 1951 tentang Pernyataan Berlakunya Undang-undang 

Pengawasan Perburuhan Tahun 1948 Nomor 23 dari Republik Indonesia 

untuk seluruh Indonesia dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 

tentang Keselamatan Kerja. Kedua Undang-Undang tersebut secara 

eksplisit belum mengatur mengenaikemandirian profesi Pengawas 

Ketenagakerjaan serta supervisi tingkat pusat sebagaimana dinyatakan 

dalam ketentuan Pasal 4 dan Pasal 6 Konvensi ILO Nomor 81. Dengan 

meratifikasi Konvensi ILO Nomor 81 memperkuat pengaturan 

pengawasan ketenagakerjaan yang diamanatkan oleh Undang-Undang 

Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.  

 

Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai bagian dari masyarakat dunia dan 

sebagai anggota ILO mempunyai kewajiban moral untuk melaksanakan ketentuan 

yang bersifat Internasional termasuk standar ketenagakerjaan Internasional. 

Memasuki era liberalisasi pasar kerja babas, mobilitas tenaga kerja antar 

negaracenderung meningkat ditandai dengan adanya "request" dan "offer" dari 

negara anggota WTO kepada Indonesia yang meminta Indonesia, membuka 

kesempatan terhadap tenaga kerja profesional asing untuk dapat bekerja di 

Indonesia.  
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Kebijakan ketenagakerjaan termasuk kebijakan penggunaan Tenaga Kerja Asing 

(TKA) dalam menyikapi pada perubahan multi dimensional tersebut harus tetap 

mengarah pada prinsip selektivitas dan satu pintu (one gate policy), sehingga 

kepentingan perlindungan kesempatan kerja bagi tenaga kerja Indonesia dapat 

terlaksana tanpa mengurangi prinsip globalisasi dan pelaksanaan otonomi daerah. 

Dengan bergulirnya otonomi daerah, banyak daerah Kabupaten yang peraturan 

daerahnya (perda) yang mengatur ketenagakerjaan khususnya penggunaan TKA 

tidak sejalan dengan peraturan perundangan-undangan yang lebih tinggi. Kondisi 

demikian tidak menguntungkan bagi kepentingan iklim investasi keamanan pasar 

kerja dan keamanan negara dalam negeri. Fungsi lembaga keimigrasian dalam hal 

pengawasan terhadap keberadaan orang asing khususnya tenaga kerja asing 

menjadi sangat penting.
4
 

 

Menurut Peraturan Menteri TenagaKerja Nomor 3 Tahun 1990, yang berwenang 

melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan tentang pemberian izin 

mempekerjakan tenaga kerja warga negara asing pendatang adalah Pegawai 

Pengawas Ketenagakerjaan Departemen Tenaga Kerja, sebagaimana tercantum 

dalam Pasal 21 peraturan ini.
5
 

 

Perundang-undangan untuk melindungiburuh / tenaga kerja hanya akan 

mempunyai arti, bila pelaksanaannyadiawasi oleh suatu ahli, yang harus 

mengunjungi tempat kerja pada waktu-waktu tertentu, untuk dapat menjalankan 

tiga tugas yang pokok, yaitu :  

                                                           
4
 Robin, Margareth, Email: library@lib.unair.ac.id, “pengawasan bagi tenaga kerja asing di 

indonesia  
5
 A.R. Budiono, SH., M.H. 1999, “Hukum Perburuhan di Indonesia”, Jakarta, PT. Raja Grafindo 

Persada, Juli 1995, hlm. 276  
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1. Melihat dengan jalan memeriksa dan menyelidiki sendiri apakah ketentuan-

ketentuan dalam perundang-undangan dilaksanakan dan jika tidak demikian  

halnya,mengambil tindakan-tindakan yang wajar untuk menjamin 

pelaksanaannya itu.  

2. Membantu baik buruh maupun pimpinan perusahaan dengan jalan memberi 

penjelasan-penjelasan teknis dan nasehat yang mereka perlukan agar mereka 

menyelami apakah yang dimintakan oleh peraturan dan bagaimanakah 

melaksanakannya.  

3. Menyelidiki keadaan perburuhan dan mengumpulkan bahan yang diperlukan 

untuk penyusunan perundang-undangan perburuhan dan penetapan 

kebijaksanaan Pemerintah.
6
 

 

Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2008 tentang 

Tata Cara Penggunaan Tenagakerja Asing, Bab I Ketentuan Umum, Pasal 1 angka 

(4), menyebutkan bahwa Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing merupakan 

persyaratan untuk mendapatkan izin kerja (IKTA). Rencana Penggunaan Tenaga 

Kerja Asing yang selanjutnya disingkat RPTKA, adalah rencana penggunaan 

TKA pada jabatan tertentu yang dibuat oleh pemberi kerja TKA untuk jangka 

waktu tertentu yang disahkan oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk. 

 

Kehadiran tenaga kerja asing (TKA) juga merupakan tantangan tersendiri karena 

kehadiran mereka menjadikan peluang kerja menjadi semakin kompetitif. 

Diperlukan kerja keras serta kebijakan pemerintah yang dapat memberikan 

                                                           
6
 Prof. Iman, SH., 1968, “Pengantar Hukum Perburuhan”, Jakarta, Djambatan, Agustus 1974, hlm. 

54-56  
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kesempatan bagi pekerja dalam negeri untuk bersaing dengan pekerja asing di 

Indonesia.
7
 

 

Perkembangannya tenaga kerja asing mengalami perubahan sesuai zamannya. Hal 

ini dapat ditinjau dari aspek hukum ketenagakerjaan pada dasarnya adalah untuk 

menjamin dan memberi kesempatan kerja yang layak bagi warga Negara 

Indonesia di berbagai sektor usaha. Pekerja asing yang bekerja terikat dan tunduk 

terhadap segala ketentuan ketenagakerjaan di Indonesia. Pemerintah juga 

memberlakukan ketentuan-ketentuan khusus bagi pekerja asing baik pada proses 

awal penggunaan tenaga kerja asing, penempatan tenaga kerja asing atau hak dan 

kewajiban tertentu yang berbeda dengan pekerja lokal.  

 

Tenaga kerja asing yang bekerja harus melalui mekanisme dan prosedur yang 

ketat dimulai dengan seleksi dan prosedur pelaksnaan hingga pengawasan.
8
 

Masalah tenaga kerja asing untuk pertama kali diatur dalam Undang- Undang 

Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1958 Tentang Penempatan Tenaga Kerja 

Asing di Indonesia mengalami perubahan dengan berlakunya Undang- Undang 

Republik Indonesia Nomor. 13 Tahun 2003 Tentang Tenaga Kerja. 

 

Berdasarkan Bab VIII Pasal 42 sampai Pasal 49 Undang- Undang Nomor. 13 

Tahun 2003 Tentang Tenaga Kerja menjadi dasar dalam hal penempatan di 

Indonesia saat ini ditambah berbagai peraturan pelaksana. Pasal 42 ayat 4 

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 menyatakan bahwa 

tenaga kerja asing dapat dipekerjakan di Indonesia hanya dalam hubungan kerja 

untuk jabatan tertentu dan waktu tertentu. Hal tersebut berarti bahwa keberadaan 

                                                           
7
 Ibid. 

8
 Thoga M. Sitorus, Membatasi Penggunaan Tenaga Kerja Asing, 
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tenaga kerja asing di Indonesia hanya dapat untuk sementara saja dan untuk posisi 

tertentu saja.  

 

Pengaturan ketenagakerjaan Indonesia memberi ketentuan dasar dalam 

penempatan tenaga kerja asing (TKA) di Indonesia, beberapa yang penting 

adalah
9
: 

1. Setiap pemberi kerja yang mempekerjakan tenaga kerja asing wajib memiliki 

izin tertulis dari Menteri atau pejabat yang ditunjuk, kecuali bagi perwakilan 

Negara asing yang mempergunakan tenaga kerja asing sebagai pegawai 

diplomatik dan konsuler tidak wajib memiliki izin. 

2. Pemberi kerja orang perseorangan dilarang memperkerjakan tenaga kerja 

asing. 

3. Tenaga kerja asing dapat dipekerjakan di Indonesia hanya dalam hubungan 

kerja untuk jabatan tertentu dan waktu tertentu. 

4. Pemberi kerja yang menggunakan tenaga kerja asing harus memiliki rencana 

penggunaan tenaga kerja asing yang disahkan oleh Menteri. 

 

Untuk mendapatakan izin penggunaan tenaga kerja asing (TKA), perusahaan 

pengguna harus membuat lebih dulu membuat Rencana Pengunaan Tenaga Kerja 

Asing (RPTKA), hal ini diatur dalam Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi Nomor 220 Tahun 2003 tentang Tata Cara Pengesahan Rencana 

Pengunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA). Rencana Pengunaan Tenaga Kerja 

Asing (RPTKA) menjadi dasar untuk memperoleh izin menggunakan tenaga kerja 

asing (TKA), izin memperkerjakan tenaga kerja asing (IMTA) diatur dalam 

                                                           
9
 Ibid,  
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Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 20 Tahun 2004 

tentang tata cara izin memperkerjakan tenaga kerja asing (IMTA) dan disesuaikan 

lagi dengan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor. PER-

02/MEN/III/2008 tentang tata cara pengunaan tenaga kerja asing. 

 

Menurut peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 

PER/02/MEN/III/2008 tentang tata cara penggunaan tenaga kerja asing dalam Bab 

VIII pasal 22 Ayat (1) izin memperkerjakan tenaga kerja asing (IMTA) diberikan 

oleh direktur pengendalian pengunaan tenaga kerja asing dan dalam ayat (2) izin 

memperkerjakan tenaga kerja asing (IMTA) dalam hal perpanjangan diberikan 

oleh Direktur atau Gubernur atau Bupati/Walikota,
10

 melalui Dinas Tenaga Kerja. 

 

Tenaga Kerja Asing (TKA) yang bekerja di Provinsi Lampung banyak yang 

tinggal di Kota Bandar Lampung dan yang menggunakan tenaga kerja asing 

tersebut tentunya sudah memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh pemerintah, 

sehingga dapat bekerja diperusahaan yang mengajukan izin penggunaan tenaga 

kerja asing di Indonesia khususnya di kota Bandar Lampung. Izin 

memperkerjakan tenaga kerja asing (IMTA) dalam hal perpanjangan diberikan 

oleh direktur atau gubernur atau bupati/walikota,
11

 melalui dinas tenaga kerja, 

maka dalam hal ini dinas tenaga kerja Kota Bandar Lampung mempunyai tugas 

dalam hal perpanjangan dan tentunya tentang pengawasan tenaga kerja asing yang 

bekerja selama ini di Kota Bandar Lampung. 

 

                                                           
10

 Peraturan Menteri Tenga Kerja Asing dan Transmigrasi No. PER-02/MEN/III/2008 Tentang 

Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing. 
11

 Peraturan Menteri Tenga Kerja Asing dan Transmigrasi No. PER-02/MEN/III/2008 Tentang 

Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing. 
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Berdasarkan latar belakang tersebut, untuk mengetahui lebih jauh mengenai 

bagaimana Pelaksanaan Pengawasan Dinas Tenaga Kerja Asing oleh Dinas 

Tenaga Kerja Kota Bandar Lampung, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian 

dengan judul “Pelaksanaan Pengawasan Tenaga Kerja Asing oleh Dinas Tenaga 

Kerja Kota Bandar Lampung”. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

 

Dari uraian latar belakang yang dikemukakan diatas, maka rumusan masalah 

dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut : 

1. Bagaimanakah pelaksanaan pengawasan Tenaga Kerja Asing oleh Dinas 

Tenaga Kerja Kota Bandar Lampung? 

2. Apakah faktor penghambat dan pendukung dalam Pelaksanaan Pengawasan 

Tenaga Kerja Asing di Kota Bandar Lampung ?  

 

1.3  Ruang Lingkup Penelitian 

 

Ruang lingkup pembahasan dalam penelitian ini untuk mengetahui pelaksanaan 

pengawasan Tenaga Kerja Asing oleh Dinas Tenaga Kerja Kota Bandar Lampung. 

 

1.4 Tujuan Dan Kegunaan Penelitian 

 

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka yang menjadi tujuan penelitian ini 

yaitu sebagai berikut : 
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1. Tujuan Penelitian 

a. Untuk mengetahui dan pelaksanaan pengawasan Dinas Tenaga Kerja Kota 

Bandar Lampung terhadap Penggunaan Tenaga Kerja Asing. 

b. Untuk mengetahui Kebijakan Dinas Tenaga Kerja Terhadap Penggunaan 

Tenaga Kerja Asing di kota Bandar Lampung. 

 

2. Kegunaan Penelitian 

a. Kegunaan teoritis 

Berguna untuk mengembangkan kemampuan berkarya ilmiah dan daya 

nalar dengan acuan yang disesuaikan dengan disiplin ilmu yang telah 

dipelajari yaitu ilmu hukum pada umumnya dan hukum administrasi 

Negara pada khususnya. 

b. Kegunaan praktis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi penulis dalam 

memperluas pengetahuan dibidang ilmu hukum dan mengembangkan ilmu 

hukum khususnya hukum administrasi negara,serta diharapakan berguna 

bagi para mahasiswa,dosen,dan masyarakat umum untuk menambah 

pengetahuan mengenai bagaimana pelaksanaan pengawasan dinas tenaga 

kerja asing dikota Bandar lampung terhadap penggunaan tenaga kerja 

asing dikota Bandar lampung. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

2.1 Pengertian Pengawasan 

 

Pengawasan adalah unsur penting dalam penggunaan tenaga kerja, baik tenaga 

kerja asing maupun tenaga kerja lokal sebagai upaya penegakan hukum 

ketenagakerjaan secara menyeluruh, baik terhadap instansi ketengakerjaan selaku 

penyelenggara pengawasan dan perusahaan yang menyertai tenaga kerjanya 

dimulai dari awal penggunann tenaga kerja tersebut. Pengawasan ketenagakerjaan 

dilakukan untuk mengawasi ditaatinya peraturan perundang-undangan 

ketenagakerjaan, yang secara operasional dilakukan oleh pengawai pengawas 

ketenagakerjaan Berdasarkan Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. 

Per.03/Men/1984 tentang Pengawasan Ketenagakerjaan Terpadu, pelaksanaan 

pengawasan bertujuan:  

1) Mengawasi pelaksanaan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan 

2) Memberi penerangan teknis serta nasehat kepada pengusaha atau pengurus 

dan atau tenaga kerja tentang hal-hal yang dapat menjamin pelaksanaan 

efektif daripada Peraturan Perundang-undangan Ketenagakerjaan tentang 

hubungan kerja dan keadaan ketenagakerjaan dalam arti yang luas. 
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3) Mengumpulkan bahan-bahan keterangan guna pembentukan dan 

penyempurnaan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan yang baru. 

 

Peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan pada dasarnya mengatur berbagai 

norma yang mencakup norma pelatihan, norama penempatan, norma kerja, norma 

keselamatan dan kesehatan kerja, dan norma hubungan kerja. Sementara itu dari 

seluruh norma ketenagakerjaan tersebut diberlakukan bagi objek pengawasan 

ketenagakerjaan yang meliputi antara lain perusaan, pekerja, mesin, peralatan, 

pesawat, bahan instalasi dan lingkungan kerja. 

 

Penggunaan istilah hukum ketenagakerjaan mesih sering diperdebatkan dengan 

istilah lain yang juga tetap dipertahankan yaitu hukum perburuhan dan hukum 

tenagakerja. Dalam penggunaan istilah diatas masing-masing memiliki alas an 

pembenarannya. Pihak yang menggunakan istilah ketenagakerjaan mendasarkan 

pada ketentuan pasal 1 angka 1 undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang 

ketenaga kerjaan sebagai suatu peraturan yang baru, cakupan pengertian dalam 

ketentuan ini meliputi hal-hal yang relevan dengan pengaturan yang hendak 

dibahas yakni segala hal yang berkaitan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, 

salama dan sesudah masa kerja. Sedangkan hukum perburuhan merupakan istilah 

lama yang digunakan sebelum keluarnya Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003. 

Dalam konteks hukum positif Indonesia istilah hukum ketenaga kerjaan 

sebenarnya lebih tepat digunakan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan 

yang mengatur.
12

 

 

                                                           
12

 Mr. Molenaar dalam Imam Soepomo, Pengantar Hukum Perburuhan, Bandung: Djambatan, 

1983 
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2.1.1 Dasar Hukum Pengawasan 

1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1951 Tentang Pengawasan Perburuhan Dan 

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2003 Tentang Pengesahan Konvensi ILO 

Nomor 81 Tahun 1947 Mengenai Pengawasan Ketenagakerjaan Dalam 

Industri Dan Perdagangan (Di Undangkan Pada Tanggal 25 Juli 2003) 

3. Fungsi Sistem Pengawasan Ketenagakerjaan (Pasal 3 Konvensi Nomor 81 

Tahun 1947) 

4. Menjamin penegakan ketentuan hukum mengenai kondisi kerja dan 

perlindungan pekerja saat melaksanakan pekerjaannya, seperti ketentuan yang 

berkaitan dengan jam kerja, pengupahan, keselamatan, kesehatan dan 

kesejahteraan, penggunaan pekerja / buruh anak dan orang muda serta 

masalah - masalah lain yang terkait, sepanjang ketentuan tersebut dapat 

ditegakkan oleh pengawas ketenagakerjaan. 

5. Memberikan keterangan teknis dan nasehat kepada pengusaha dan pekerja / 

buruh mengenai cara yang paling efektif untuk mentaati ketentuan hukum. 

6. Memberitahukan kepada pihak yang berwenang mengenai terjadinya 

penyimpangan atau penyalahgunaan yang secara khusus tidak diatur dalam 

ketentuan hukum yang berlaku. 

7. Tugas lain yang dapat menjadi tanggung jawab pengawas ketenagakerjaan 

tidak boleh menghalangi pelaksanaan tugas pokok pengawas atau mengurangi 

kewenangannya dan ketidak berpihakannya yang diperlukan bagi pengawas 

dalam berhubungan dengan pengusaha dan pekerja / buruh Pengendalian 

Pengawasan 



16 

8. Sejauh praktek-praktek administrasi anggota memungkinkan, pengawasan 

ketenagakerjaan harus berada di bawah pengawasan dan kendali pemerintah 

pusat. (pasal 4 konvensi Nomor 81 Tahun 1947) 

9. Tujuan Pengawasan Ketenagakerjaan (Pasal 1 (1) UU Nomor 3 Tahun1951) 

10. Mengawasi berlakunya undang - undang dan peraturan - peraturan 

perburuhan pada khususnya; 

11. Mengumpulkan bahan - bahan keterangan tentang soal - soal hubungan kerja 

dan keadaan perburuhan dalam arti yang seluas - luasnya guna membuat 

undang-undang dan peraturan - peraturan perburuhan; 

12. Menjalankan pekerjaan lain - lainnya yang diserahkan kepadanya dengan 

undang - undang atau peraturan - peraturan lainnya. 

13. Pelaporan 

14. Menteri yang diserahi urusan perburuhan mengadakan laporan tahunan 

tentang pekerjaan pengawasan perburuhan.(Pasal 1 (2) UU Nomor 3 Tahun 

1951) 

15. Kantor pengawasan pusat harus menerbitkan laporan umum tahunan 

mengenai pengawasan yang berada di bawah wewenangnya. Salinan laporan 

tahunan harus disampaikan kepada direktur jenderal kantor perburuhan 

internasional dalam waktu yang sesuai setelah penerbitan laporan itu dan 

selambat - lambatnya dalam jangka waktu tiga bulan. (Pasal 20 konvensi 

Nomor 81 Tahun 1947) 

16. Undang – Undanga Nomor 13 Tahun 2003 

17. Pengawasan ketenagakerjaan dilakukan oleh pegawai pengawas 

ketenagakerjaan yang mempunyai kompetensi dan independen guna 
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menjamin pelaksanaan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan. 

(pasal 176) 

18. Pegawai pengawas ditetapkan oleh menteri atau pejabat yang ditunjuk. (pasal 

177) 

19. Pengawasan ketenagakerjaan dilaksanakan oleh unit kerja tersendiri pada 

instansi yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang 

ketenagakerjaan pada pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah 

kabupaten / kota. (pasal 178) 

20. Unit kerja pengawasan ketenagakerjaan pada pemerintah provinsi dan 

pemerintah kabupaten / kota wajib menyampaikan laporan pelaksanaan 

pengawasan ketenagakerjaan kepada menteri (pasal 179) 

21. Hak dan Wewenang Pegawai Pengawas (Pasal 2 (2) Dan 3 UU Nomor 3 

Tahun 1951) 

 

2.1.2 Tujuan Dan Manfaat Pengawasan 

Kegiatan pengawasan merupakan tujuan yang sangat besar bagi perusahaan serta 

mempunyai manfaat bagi keberlangsungan kegiatan perusahaan. Oleh karena 

sebagai bagian yang berperan dalam mengaktifkan bagian pengawasan dalam 

kegiatan operasionalnya maka seluruh tujuan dari pengawasan yang ditetapakan 

dapat mencapai sasaran. 

 

Adanya suatu tujuan pengawasan dapat dilihat dari definisi yang dikemukan 

sukarna (1992, hal 112) tujuan pengawasasan itu adalah : 

1) Untuk mengetahui jalannya pekerjaan apakah lancar atau tidak. 
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2) Untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan yang dibuat oleh pegawai dan 

mengusahakan pencegahan agar supaya tidak terulang lagi kesalahan yang 

sama atau timbulnya kesalahan-kesalahan yang baru. 

3) Untuk mengetahui apakah penggunaan budget yang telah ditetapkan dalam 

planning terarah kepada sasarannya dan sesuai dengan yang telah ditentukan 

untuk mengetahui apakah pelaksanaan biaya sesuai dengan program (fase 

atau tingkat pelaksanaan) seperti yang telah ditentukan dalam planning atau 

tidak. 

4) Untuk mengetahui hasil pekerjaan dengan dibandingkan dengan yang telah 

ditetapkan dalam rencana (standard) dan sebagai tambahan. 

5) Untuk mengetahui apakah pelaksanaan kerja sesuai dengan prosedur dan 

kebijaksanaan yang telah ditentukan . 

 

2.1.3 Pelaksanaan Pengawasan Ketenagakerjaan 

 

Salah satu unsur yang harus ikut berperan di dalam meningkatkan kesejahteraan, 

keselamatan dan kesehatan tenaga kerja adalah unsur pengawasan 

ketenagakerjaan. Sebagai penegak hukum di bidang ketenagakerjaan unsur 

pengawasan ini harus bertindak sebagai pendeteksi dini dilapangan, sehingga 

diharapkan segala gejolak yang akan timbul dapat dideteksi secara awal yang pada 

gilirannya dapat memberikan atau dapat diciptakan suasana yang aman, stabil dan 

mantap dibidang ketenagakerjaan yang dengan demikian dapat memberikan andil 

dalam pembangunan nasional,sehingga pertumbuhan ekonomi dalam PELITA 

dapat berkembang sesuai dengan yang diharapkan. 
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Kebijaksanaan pengawasan ketenagakerjaan secara operasional ditetap sebagai 

berikut: 

1. Pengawasan Ketenagakerjaan diarahkan kepada usaha preventif dan edukatif, 

namun demikian tindakan represif baik yang yustisial maupun non yustisial 

akan dilaksanakan secara tegas terhadap perusahaan-perusahaan yang secara 

sengaja melanggar ataupun telah berkali-kali diperingatkan akan tetapi tidak 

melaksanakan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan. 

2. Unit dan aparat pengawasan diharapkan lebih peka dan cepat bertindak 

terhadap masalah-masalah yang timbul dan mungkin timbul dilapangan, 

sehingga masalah tidak meluas atau dapat diselesaikan dengan tuntas (tidak 

berlarut-larut). 

3. Aparat pengawasan dalam melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan 

diharuskan turun langsung ke lapangan untuk melihat permasalahan secara 

langsung, sehingga dapat di jamin objektifitasnya. 

4. Pemanfaatan aparat pengawas secara optimal sehingga dapat menjangkau 

obyek pengawasan seluas mungkin khususnya pada sektor-sektor yang di 

anggap rawan dan strategis. 

 

Ruang lingkup tugas-tugas pengawasan ketenagakerjaan ini adalah: 

1. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan peraturan 

perundang-undangan mengenai norma perlindungan tenaga kerja. 

2. Melaksanakan pembinaan dalam usaha penyempurnaan norma kerja dan 

pengawasannya. 

3. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan yang menyangkut perlindungan 

tenaga kerja wanita, anak dan orang muda. 
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4. Melaksanakan usaha-usaha pembentukan, penerapan dan pengawasan norma 

dibidang kecelakaan kerja. 

 

Hal ini sesuai dengan pasal 16 UU NO 14 Tahun 1967 yang berbunyi: 

“Guna menjamin pelaksanaan pengaturan ketenagakerjaan serta peraturan-

peraturan pelaksanaan diadakan suatu sistem pengawasan tenaga kerja” 

Sedangkan fungsi pengawasan ketenagakerjaan ini adalah : 

1. Mengawasi pelaksanaan Undang-undang atau ketentuan-ketentuan hukum 

dibidang perburuhan atau ketenagakerjaan. 

2. Memberi penerangan teknis serta nasehat kepada pengusaha dan tenaga kerja 

tentang hal-hal yang dapat menjamin pelaksanaan efektif dari peraturan-

peraturan ketenagakerjaan. 

3. Melaporkan kepada yang berwenang kecurangan dan penyelewengan dalam 

bidang ketenagakerjaan yang tidak jelas di atur dalam peraturan perundang-

undangan. 

 

Adapun yang melaksanakan tugas-tugas serta fungsi pengawasan dibidang 

ketenagakerjaan ini disebut “pengawai pengawas” yaitu pengawas teknis 

berkeahlian khusus dari Departemen Tenaga Kerja ditunjuk oleh Menteri Tenaga 

Kerja (pasal 1 UU NO.1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja.) 

 

Pengawai-pengawai pengawas serta pengawai-pengawai pembangunan yang 

mengikutinya dalam melakukan kewajibannya berhak memasuki semua tempat–

tempat dimana dijalankan atau biasa dijalankan pekerjaan atau dapat disangka 

bahwa disitu jalankan pekerjaan dan juga segala rumah yang disewakan atau 

dipergunakan oleh majikan/pengusaha atau wakilnya untuk perumahan atau 
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perawatan tenaga kerja. Jika pegawai-pegawai tersebut ditolak untuk memasuki 

tempat-tempat termaksud diatas maka mereka dapat meminta bantuan kepada 

polisi. 

 

Pengusaha atau pengurus-pengurus perusahaan serta semua tenaga kerja yang 

bekerja pada perusahaan itu wajib memberi semua keterangan–keterangan yang 

sejelas–jelasnya dan yang sebenarnya yang diminta oleh pengawai pengawas baik 

dengan lisan maupun dengan tertulis mengenai hubungan-hubungan kerja dan 

keadaan ketenagakerjaan pada umumnya di dalam perusahaan itu pada waktu itu 

dan pada waktu yang lampau. 

 

Pengawai–pegawai pengawas di dalam menjalankan tugasnya diwajibkan 

berhubungan dengan organisasi serikat pekerja atau tenaga kerja yang 

bersangkutan. Atas permintaan pengawai tersebut maka pengusaha (pimpinan 

perusahaan) atau wakilnya wajib menunjuk seorang pengantar untuk memberi 

keteragan–keterangan pada waktu diadakan pemeriksaan. Pengawai–pengawai 

pengawas serta pegawai–pengawai pembantu tersebut maka pengusaha (pimpinan 

perusahaan) atau wakilnya wajib menunjuk seorang pengantar untuk memberi 

keterangan–keterangan pada waktu diadakan pemeriksaan. 

 

Pegawai–pegawai pengawas serta pegawai–pengawai pembantu tersebut diluar 

jabatannya wajib merahasiakan segala keterangan tentang rahasia– rahasia di 

dalam suatu tempat perusahaan yang diketahuinya berhubung dengan jabatannya. 

Terhadap pengawai pengawas atau pengawai pembantu yang dengan sengaja 

membuka rahasia yang dipercayakan kepadanya dikenakan sanksi hukuman 



22 

berupa hukuman penjara selama-lamanya 6 (enam) bulan dengan tidak atau 

dipecat dari hak memangku jabatannya.
13

 

 

2.1.4 Landasan Pelaksanaan  

Untuk mencapai sasaran pengawasan yang diinginkan maka pelaksanaannya 

dilandasi oleh : 

1. Landasan Hukum yaitu : 

a. Undang – undang NO. 14 Tahun 1969 tentang pokok – pokok mengenai 

tenaga kerja khususnya pasal 16. 

b. Undang – undang NO. 3 Tahun 1951 tentang pengawasan perburuhan. 

c. Undang – undang NO. 1 Tahun 1970 tentang keselamatan kerja. 

d. Peraturan Menteri Tenaga Kerja NO. 3 Tahun 1984 tentang pengawasan 

ketenagakerjaan terpadu. 

e. Keputusan Menteri Tenaga Kerja NO. 199 Tahun 1983 tentang organisasi 

dan pembagian tugas departemen tenaga kerja. 

f. Berbagai peraturan perundang–undangan lainnya serta konvensi ILO yang 

mengatur pengawasan perburuhan atau ketenagakerjaa 

2. Landasan Operasional  

a. Garis–garis besar halauan negara 1983 -1988  

b. Kebijaksanaan menteri tenaga kerja 

3. Landasan Sikap Mental  

Pegawai pengawas sebagai aparat pegawai negeri sipil selalu tunduk dan 

berpegang pada Undang–undang NO. 8 Tahun 1974 yaitu Undang–undang 

tentang Pokok – pokok Pengawaian 

                                                           
13

 Sendjun H. Manulang, Pokok-pokok hukum ketenagakerjaan di Indonesia, Jakarta : Rineka 

cipta, 1987, hlm.124-126. 
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2.1.5 Pengawasan Pelaksanaan 

Ada 3 (tiga) macam kegiatan yang bersifat pemeriksaan dalam melaksanakan 

pengawasan ini yaitu : 

1. Pemeriksaan pertama yaitu pemeriksaan yang dilakukan oleh pegawai 

pegawas umum yang mencakup dua aspek yaitu norma kerja dan norma 

keselamatan kerja 

2. Pemeriksaan ulang 

3. Pemeriksaan khusus yaitu apabila ada hal – hal tertentu misalnya pengaduan 

atau atas perintah atasan untuk sesuatu hal di suatu perusahaan. 

 

Sesuai dengan maksud diadakan pengawasan ketenaga kerjaan maka tugas utama 

dari pegawai pengawas adalah : 

1. Mengawasi berlakunya undang–undang dan peraturan–peraturan 

ketenagakerjaan 

2. Mengumpulkan bahan–bahan keterangan tentang soal–soal hubungan kerja 

dan keadaan ketenagakerjaan dalam arti yang seluas–luasnya guna membuat 

Undang–undang dan peraturan dan peraturan–peraturan ketenagakerjaan  

3. Menjalankan pekerjaan lainnya yang diserahkan kepada Undang-Undang dan 

peraturan–peraturan lainnya Dengan demikian dapat dikatakan bahwa 

pengawas ketenagakerjaan adalah pengawai Negeri Sipil pada Departemen 

Tenaga Kerja yang berdasarkan Undang–undang ditugaskan secara penuh oleh 

pejabat yang berwenang untuk melakukan pengawasan terhadap ditaatinya 

peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan. 
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Pelaksanaan adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi pedoman dan dasar 

rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak 

Istilah ini dapat diterapkan pada pemerintahan, organisasi dan kelompok sektor 

swasta, serta individu. Kebijakan berbeda dengan peraturan dan hukum. Jika 

hukum dapat memaksakan atau melarang suatu perilaku (misalnya suatu hukum 

yang mengharuskan pembayaran pajak penghasilan), kebijakan hanya menjadi 

pedoman tindakan yang paling mungkin memperoleh hasil yang diinginkan. 

 

Kebijakan atau kajian kebijakan dapat pula merujuk pada proses pembuatan 

keputusan-keputusan penting organisasi, termasuk identifikasi berbagai alternatif 

seperti prioritas program atau pengeluaran, dan pemilihannya berdasarkan 

dampaknya. Kebijakan juga dapat diartikan sebagai mekanisme politis, 

manajemen, finansial, atau administratif untuk mencapai suatu tujuan eksplisit.
14

 

 

2.2 Pengawasan Ketenagakerjaan  

 

Salah satu unsur yang harus ikut berperan di dalam meningkatkan kesejahteraan, 

keselamatan dan kesehatan tenaga kerja adalah unsur pengawasan 

ketenagakerjaan. Sebagai penegak hukum di bidang ketenagakerjaan unsur 

pengawasan ini harus bertindak sebagai pendeteksi dini dilapangan, sehingga 

diharapkan segala gejolak yang akan timbul dapat dideteksi secara awal yang pada 

gilirannya dapat memberikan atau dapat diciptakan suasana yang aman, stabil dan 

mantap dibidang ketenagakerjaan yang dengan demikian dapat memberikan andil 

dalam pembangunan nasional,sehingga pertumbuhan ekonomi dalam PELITA 

dapat berkembang sesuai dengan yang diharapkan. 

                                                           
14

 Ibid, hlm 128. 
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Kebijaksanaan pengawasan ketenagakerjaan secara operasional ditetap sebagai 

berikut: 

1. Pengawasan Ketenagakerjaan diarahkan kepada usaha preventif dan edukatif, 

namun demikian tindakan represif baik yang yustisial maupun non yustisial 

akan dilaksanakan secara tegas terhadap perusahaan-perusahaan yang secara 

sengaja melanggar ataupun telah berkali-kali diperingatkan akan tetapi tidak 

melaksanakan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan. 

2. Unit dan aparat pengawasan diharapkan lebih peka dan cepat bertindak 

terhadap masalah-masalah yang timbul dan mungkin timbul dilapangan, 

sehingga masalah tidak meluas atau dapat diselesaikan dengan tuntas (tidak 

berlarut-larut). 

3. Aparat pengawasan dalam melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan 

diharuskan turun langsung ke lapangan untuk melihat permasalahan secara 

langsung, sehingga dapat di jamin objektifitasnya. 

4. Pemanfaatan aparat pengawas secara optimal sehingga dapat menjangkau 

obyek pengawasan seluas mungkin khususnya pada sektor-sektor yang di 

anggap rawan dan strategis. 

 

Adapun ruang lingkup tugas-tugas pengawasan ketenagakerjaan ini adalah: 

1. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan peraturan 

perundang-undangan mengenai norma perlindungan tenaga kerja. 

2. Melaksanakan pembinaan dalam usaha penyempurnaan norma kerja dan 

pengawasannya. 

3. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan yang menyangkut perlindungan 

tenaga kerja wanita, anak dan orang muda. 
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4. Melaksanakan usaha-usaha pembentukan, penerapan dan pengawasan norma 

dibidang kecelakaan kerja. 

 

Hal ini sesuai dengan pasal 16 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 

Tahun 1967 yang berbunyi: 

“Guna menjamin pelaksanaan pengaturan ketenagakerjaan serta peraturan-

peraturan pelaksanaan diadakan suatu sistem pengawasan tenaga kerja” 

 

Sedangkan fungsi pengawasan ketenagakerjaan ini adalah : 

1. Mengawasi pelaksanaan Undang-undang atau ketentuan-ketentuan hukum 

dibidang perburuhan atau ketenagakerjaan. 

2. Memberi penerangan teknis serta nasehat kepada pengusaha dan tenaga kerja 

tentang hal-hal yang dapat menjamin pelaksanaan efektif dari peraturan-

peraturan ketenagakerjaan. 

3. Melaporkan kepada yang berwenang kecurangan dan penyelewengan dalam 

bidang ketenagakerjaan yang tidak jelas di atur dalam peraturan perundang-

undangan. 

 

Adapun yang melaksanakan tugas-tugas serta fungsi pengawasan dibidang 

ketenagakerjaan ini disebut “pengawai pengawas” yaitu pengawas teknis 

berkeahlian khusus dari Departemen Tenaga Kerja ditunjuk oleh Menteri Tenaga 

Kerja (pasal 1 UU NO.1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja.) Pegawai-

pegawai pengawas serta pegawai-pegawai pembangunan yang mengikutinya 

dalam melakukan kewajibannya berhak memasuki semua tempat–tempat dimana 

dijalankan atau biasa dijalankan pekerjaan atau dapat disangka bahwa disitu 
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jalankan pekerjaan dan juga segala rumah yang disewakan atau dipergunakan oleh 

majikan/pengusaha atau wakilnya untuk perumahan atau perawatan tenaga kerja. 

 

Jika pegawai-pegawai tersebut ditolak untuk memasuki tempat-tempat termaksud 

diatas maka mereka dapat meminta bantuan kepada polisi. Pengusaha atau 

pengurus-pengurus perusahaan serta semua tenaga kerja yang bekerja pada 

perusahaan itu wajib memberi semua keterangan–keterangan yang sejelas–

jelasnya dan yang sebenarnya yang diminta oleh pengawai pengawas baik dengan 

lisan maupun dengan tertulis mengenai hubungan-hubungan kerja dan keadaan 

ketenagakerjaan pada umumnya di dalam perusahaan itu pada waktu itu dan pada 

waktu yang lampau. Pengawai–pegawai pengawas di dalam menjalankan 

tugasnya diwajibkan berhubungan dengan organisasi serikat pekerja atau tenaga 

kerja yang bersangkutan. Atas permintaan pengawai tersebut maka pengusaha 

(pimpinan perusahaan) atau wakilnya wajib menunjuk seorang pengantar untuk 

memberi keteragan–keterangan pada waktu diadakan pemeriksaan. 

 

Pegawai–pegawai pengawas serta pegawai–pengawai pembantu tersebut maka 

pengusaha (pimpinan perusahaan) atau wakilnya wajib menunjuk seorang 

pengantar untuk memberi keterangan–keterangan pada waktu diadakan 

pemeriksaan. Pegawai–pegawai pengawas serta pegawai–pengawai pembantu 

tersebut diluar jabatannya wajib merahasiakan segala keterangan tentang rahasia– 

rahasia di dalam suatu tempat perusahaan yang diketahuinya berhubung dengan 

jabatannya. Terhadap pengawai pengawas atau pengawai pembantu yang dengan 

sengaja membuka rahasia yang dipercayakan kepadanya dikenakan sanksi 
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hukuman berupa hukuman penjara selama-lamanya 6 (enam) bulan dengan tidak 

atau dipecat dari hak memangku jabatannya
15

. 

 

Ada 3 (tiga) macam kegiatan yang bersifat pemeriksaan dalam melaksanakan 

pengawasan ini yaitu : 

1. Pemeriksaan pertama yaitu pemeriksaan yang dilakukan oleh pegawai 

pegawas umum yang mencakup dua aspek yaitu norma kerja dan norma 

keselamatan kerja 

2. Pemeriksaan ulang 

3. Pemeriksaan khusus yaitu apabila ada hal – hal tertentu misalnya pengaduan 

atau atas perintah atasan untuk sesuatu hal di suatu perusahaan. 

 

Sesuai dengan maksud diadakan pengawasan ketenaga kerjaan maka tugas utama 

dari pegawai pengawas adalah : 

1. Mengawasi berlakunya undang–undang dan peraturan–peraturan 

ketenagakerjaan 

2. Mengumpulkan bahan–bahan keterangan tentang soal–soal hubungan kerja 

dan keadaan ketenagakerjaan dalam arti yang seluas–luasnya guna membuat 

Undang–undang dan peraturan dan peraturan–peraturan ketenagakerjaan  

3. Menjalankan pekerjaan lainnya yang diserahkan kepada Undang-Undang dan 

peraturan–peraturan lainnya Dengan demikian dapat dikatakan bahwa 

pengawas ketenagakerjaan adalah pengawai Negeri Sipil pada Departemen 

Tenaga Kerja yang berdasarkan Undang–undang ditugaskan secara penuh oleh 

                                                           
15

 Sendjun H. Manulang, Pokok-pokok hukum ketenagakerjaan di Indonesia, Jakarta : Rineka 

cipta, 1987, hlm.124-126. 
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pejabat yang berwenang untuk melakukan pengawasan terhadap ditaatinya 

peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan. 

 

Kebijakan atau kajian kebijakan dapat pula merujuk pada proses pembuatan 

keputusan-keputusan penting organisasi, termasuk identifikasi berbagai alternatif 

seperti prioritas program atau pengeluaran, dan pemilihannya berdasarkan 

dampaknya. Kebijakan juga dapat diartikan sebagai mekanisme politis, 

manajemen, finansial, atau administratif untuk mencapai suatu tujuan eksplisit
16

. 

 

Pengawasan ketenagakerjaan seharusnya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan 

dalam Pasal 134 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan 

yang menyebutkan bahwa “Dalam mewujudkan pelaksanaan hak dan kewajiban 

pekerja/buruh dan pengusaha, pemerintah wajib melaksanakan pengawasan dan 

penegakan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan”.
17

 Upaya persiapan 

yang harus segera dibenahi adalah kualitas dan kuantitas tenaga pengawas 

ketenagakerjaan untuk melakukan pengawasan terhadap penerapan Undang-

Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan tersebut. 

 

Dari sisi kualitas, dengan adanya perubahan sistem pemerintahan yang awalnya 

sentaralistik menjadi desentralistik mengakibatkan kewenangan pemerintahan saat 

ini lebih banyak bertumpu pada pemerintahan kabupaten/kota. Namun, Dinas 

Tenaga Kerja (Disnaker) yang seharusnya menjadi pelindung bagi pekerja bisa 

dikatakan belum dapat menjalankan fungsi sebagaimana mestinya dan mengetahui 

permasalahan tenaga kerja secara mendalam karena seringkali latar belakang 

pendidikan dan pengalaman kerja pengawas ketenagakerjaan tersebut tidak 

                                                           
16

 Ibid, hlm 128. 
17

 Asri Wijaya, Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi, Sinar Grafika, Jakarta, 2009 
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mendukung. Hal ini diakibatkan pelaksanaan mutasi pegawai yang seringkali 

kurang memperhatikan latar belakang pendidikan seseorang saat akan melakukan 

mutasi.  

 

Dari sisi kuantitas, berdasarkan data yang didapat dari Kementerian Tenaga Kerja 

dan Transmigrasi (Kemenakertrans), jumlah pengawas ketenagakerjaan pada 

tahun 2013 tercatat sekitar kurang lebih 2.400 orang di Indonesia, dan para 

pengawas itu harus mengawasi sekitar 216.000 perusahaan di Indonesia. Sebaran 

pengawas ketenagakerjaan itupun hingga saat ini baru menjangkau kurang lebih 

300 kabupaten/kota dari kurang lebih sebanyak 500 jumlah kabupaten/kota yang 

ada. Hal ini sangat kurang ideal mengingat disparitas yang terlalu jauh antara 

jumlah penegak hukum dengan jumlah perusahaan yang harus diawasi. 

 

Dengan jumlah yang tidak berimbang antara tenaga pengawas dan jumlah 

perusahaan, hal ini jelas mengakibatkan pengawasan ketenagakerjaan menjadi 

tidak efektif karena kuantitas SDM pengawas ketenagakerjaan yang belum sesuai 

dengan kebutuhan dilapangan. Untuk mengatasi hal ini sudah seharusnya 

Pemerintah segera melakukan pendidikan dan pelatihan secara berkesinambungan 

serta menginventarisasi kebutuhan jumlah pegawai pengawas ketenagakerjaan, 

baik di tingkat provinsi maupun di tingkat kabupaten/kota. 

 

2.3 Penegak Hukum Pengawas Ketenagakerjaan 

 

Pengawasan ketenagakerjaan seharusnya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan 

dalam Pasal 134 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan 

yang menyebutkan bahwa “Dalam mewujudkan pelaksanaan hak dan kewajiban 
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pekerja/buruh dan pengusaha, pemerintah wajib melaksanakan pengawasan dan 

penegakan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan”.
18

 Upaya persiapan 

yang harus segera dibenahi adalah kualitas dan kuantitas tenaga pengawas 

ketenagakerjaan untuk melakukan pengawasan terhadap penerapan Undang-

Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan tersebut. 

 

Dari sisi kualitas, dengan adanya perubahan sistem pemerintahan yang awalnya 

sentaralistik menjadi desentralistik mengakibatkan kewenangan pemerintahan saat 

ini lebih banyak bertumpu pada pemerintahan kabupaten/kota. Namun, Dinas 

Tenaga Kerja (Disnaker) yang seharusnya menjadi pelindung bagi pekerja bisa 

dikatakan belum dapat menjalankan fungsi sebagaimana mestinya dan mengetahui 

permasalahan tenaga kerja secara mendalam karena seringkali latar belakang 

pendidikan dan pengalaman kerja pengawas ketenagakerjaan tersebut tidak 

mendukung. Hal ini diakibatkan pelaksanaan mutasi pegawai yang seringkali 

kurang memperhatikan latar belakang pendidikan seseorang saat akan melakukan 

mutasi.  

 

Dari sisi kuantitas, berdasarkan data yang didapat dari Kementerian Tenaga Kerja 

dan Transmigrasi (Kemenakertrans), jumlah pengawas ketenagakerjaan pada 

tahun 2013 tercatat sekitar kurang lebih 2.400 orang di Indonesia, dan para 

pengawas itu harus mengawasi sekitar 216.000 perusahaan di Indonesia. Sebaran 

pengawas ketenagakerjaan itupun hingga saat ini baru menjangkau kurang lebih 

300 kabupaten/kota dari kurang lebih sebanyak 500 jumlah kabupaten/kota yang 
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 Asri Wijaya, Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi, Sinar Grafika, Jakarta, 2009 
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ada. Hal ini sangat kurang ideal mengingat disparitas yang terlalu jauh antara 

jumlah penegak hukum dengan jumlah perusahaan yang harus diawasi. 

 

Dengan jumlah yang tidak berimbang antara tenaga pengawas dan jumlah 

perusahaan, hal ini jelas mengakibatkan pengawasan ketenagakerjaan menjadi 

tidak efektif karena kuantitas SDM pengawas ketenagakerjaan yang belum sesuai 

dengan kebutuhan dilapangan. Untuk mengatasi hal ini sudah seharusnya 

Pemerintah segera melakukan pendidikan dan pelatihan secara berkesinambungan 

serta menginventarisasi kebutuhan jumlah pegawai pengawas ketenagakerjaan, 

baik di tingkat provinsi maupun di tingkat kabupaten/kota. 

 

2.3.1. Dasar Hukum Ketenagakerjaan 

Ketegasan penggunaan istilah buruh atau pekerja akan menentukan posisi buruh 

dalam hubungan hukumnya dengan majikan dan pemerintah. Posisi buruh 

terhadap majikan sangatlah lemah, oleh karena itu peran pemerintah melalui 

fungsi peraturannya sangat diharapkan untuk melindungi buruh. Berdasarkan 

Pasal 1 angka 2 undang-undang nomor 13 tahun 2003 yaitu Tenaga kerja adalah 

setiap orang laki-laki atau perempuan yang sedang dalam dan/atau akan 

melakukan pekerjaan, baik di dalam maupun diluar hubungan kerja, guna 

menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan, sedangkan dalam 

Pasal 1 ayat 3 undang-undang Nomor 13 tahun 2003 menyebutkan bahwa 

pemberi kerja adalah orang atau perseorangan, pengusaha, badan hukum atau 

badan-badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja dengan membayar upah 

atau imbalan dalam bentuk lain. 
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2.3.2. Aspek Hukum Ketenagakerjaan 

Aspek hukum ketenagakerjaan di Indonesian terbagi menjadi 3 yaitu : 

1. Aspek sebelum hubungan kerja . 

a. Penempatan Kerja dalam Negeri 

b. Penempatan kerja di luar Negeri 

c. Laporan lowongan Pekerjaan 

d. Laporan ketenagakerjaan di perusahaan 

e. pelatihan kerja 

2. Aspek Hukum dalam Hubungan Kerja 

a. Perjanjian Kerja 

b. Perlindungan Norma Kerja 

c. Pengawasan Perburuhan 

d. Hubungan Industrial 

e. Keselamatan dan Kesehatan Kerja 

f. Perlindungan Upah 

g. Jamsostek 

h. Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan. 

3. Aspek Hukum setelah Hubungan Ketenagakerjaan 

a. Pemutusan hubungan kerja 

b. Hak-hak tenaga kerja yang di PHK 

c. Jamsostek khusunya untuk program kematian dan hari tua. 

 

Dalam hal ini setiap orang yang mampu bekerja disebut sebagai tenaga kerja. Ada 

banyak pendapat mengenai usia dari para tenaga kerja ini, ada yang menyebutkan 

di atas 17 tahun ada pula yang menyebutkan di atas 20 tahun, bahkan ada yang 
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menyebutkan di atas 7 tahun karena anak-anak jalanan sudah termasuk tenaga 

kerja. Pengertian Hukum Ketenagakerjaan sangat tergantung pada hukum positif 

masing-masing negara. Oleh sebab itu tidak mengherankan kalau definisi hukum 

ketenagakerjaan yang dikemukakan oleh para ahli hukum juga berlainan, juga 

yang menyangkut keluasannya. Sebelum lebih jauh membahas pengertian hukum 

ketenaga kerjaan, sebaiknya ada beberapa istilah yang perlu di ketahui, antara 

lain: 

 

1. Penduduk  

Semua orang yang berdomisili di wilayah geografis Republik Indonesia selama 

enam bulan atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 6 bulan 

tetapi bertujuan untuk menetap. 

 

2. Tenaga kerja  

penduduk yang ada dalam batas usia kerja dan mampu melakukan pekerjaan guna 

menghasilkan barang dan jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun 

masyarakat.  

 

3. Angkatan kerja  

penduduk usia kerja yang bekerja, atau punya pekerjaan namun sementara tidak 

bekerja, dan penganggur, yakni penduduk usia kerja (15 tahun dan lebih) yang 

bekerja atau mempunyai pekerjaan, namun sementara tidak bekerja dan 

pengangguran. 
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4. Bukan angkatan kerja  

Penduduk dalam usia kerja yang tidak bekerja, tidak mempunyai pekerjaan. dan 

tidak sedang mencari pekerjaan (pelajar, mahasiswa, ibu-ibu rumah tangga) serta 

menerima pendapatan, tetapi bukan merupakan imbalan langsung atas suatu 

kegiatan produktif (pensiunan, veteran perang, dan penderita cacat yang menerima 

santunan). 

 

5. Kesempatan kerja  

Suatu keadaan yang menggambarkan tersedianya lapangan kerja bagi para pencari 

kerja. 

 

6. Usia Kerja   

Indonesia menggunakan batas bawah usia kerja (economically active population) 

15 tahun (meskipun dalam survei dikumpulkan informasi mulai dari usia 10 

tahun) dan tanpa batas atas usia kerja. Di negara lain, penentuan batas bawah dan 

batas atas usia kerja bervariasi sesuai dengan kebutuhan/situasinya. Beberapa 

contoh: 

Batas bawah 

Mesir (6 tahun), Brazil (10 tahun), Swedia, USA (16 tahun), Kanada (14 dan 15 

tahun), India (5 dan 15 tahun), Venezuela (10 dan 15 tahun). 

 

Batas atas 

Denmark, Swedia, Norwegia, Finlandia (74 tahun), Mesir, Malaysia, Mexico (65 

tahun), banyak negara seperti Indonesia tidak ada batas atas. 
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7. Bekerja  

Kegiatan ekonomi yang dilakukan seseorang dengan maksud memperoleh atau 

membantu memperoleh pendapatan atau keuntungan paling sedikit 1 (satu) jam 

secara tidak terputus selama seminggu yang lalu. Kegiatan bekerja ini mencakup, 

baik yang sedang bekerja maupun yang punya pekerjaan tetapi dalam seminggu 

yang lalu sementara tidak bekerja, misalnya karena cuti, sakit dan sejenisnya. 

Konsep bekerja satu jam selama seminggu yang lalu juga digunakan oleh banyak 

negara antara lain Pakistan, Filipina, Bulgaria, Hungaria, Polandia, Romania, 

Federasi Rusia, dan lainnya. 

 

8. Pengangguran  

Mereka yang sedang mencari pekerjaan, atau mereka yang mempersiapkan usaha, 

atau mereka yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin 

mendapatkan pekerjaan (sebelumnya dikategorikan sebagai bukan angkatan 

kerja), dan mereka yang sudah punya pekerjaan tetapi belum mulai bekerja 

(sebelumnya dikategorikan sebagai bekerja), dan pada waktu yang bersamaan 

mereka tak bekerja (jobless). Penganggur dengan konsep/definisi tersebut 

biasanya disebut sebagai penganggur terbuka (open unemployment). Secara 

spesifik, penganggur terbuka dalam Sakernas, terdiri atas: 

 

Mereka yang tidak bekerja dan mencari pekerjaan, mereka yang tidak bekerja dan 

mempersiapkan usaha, mereka yang tidak bekerja, dan tidak mencari pekerjaan, 

karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan, dan mereka yang tidak 

bekerja, dan tidak mencari pekerjaan karena sudah diterima bekerja, tetapi belum 

mulai bekerja. 
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9. Setengah Pengangguran  

Penduduk yang bekerja kurang dari jam kerja normal (dalam hal ini 35 jam 

seminggu, tidak termasuk yang sementara tidak bekerja) dikategorikan sebagai 

setengah penganggur. 

 

10. Setengah Penganggur Terpaksa  

Mereka yang bekerja di bawah jam kerja normal (kurang dari 35 jam seminggu), 

dan masih mencari pekerjaan atau masih bersedia menerima pekerjaan. 

 

11. Setengah Penganggur Sukarela  

Mereka yang bekerja di bawah jam kerja normal (kurang dari 35 jam seminggu), 

tetapi tidak mencari pekerjaan atau tidak bersedia menerima pekerjaan lain 

(sebagian pihak menyebutkan sebagai pekerja paruh waktu/part time worker). 

 

12. Jumlah Jam Kerja  

Jumlah jam kerja seluruhnya yang dilakukan oleh seseorang (tidak termasuk jam 

istirahat resmi dan jam kerja yang digunakan untuk hal-hal di luar pekerjaan) 

selama seminggu yang lalu. 

 

13. Pengusaha  

Pengusaha adalah orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang 

menjalankan suatu perusahaan milik sendiri; orang perseorangan, persekutuan, 

atau badan hukum yang secara berdiri sendiri menjalankan perusahaan bukan 

miliknya; orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang berada di 

Indonesia mewakili perusahaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b yang 

berkedudukan di luar wilayah Indonesia. 
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14. Perusahaan  

Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik 

orang perseorangan, milik persekutuan, atau milik badan hukum, baik milik 

swasta maupun milik negara yang mempekerjakan pekerja/buruh dengan 

membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain; usaha-usaha sosial dan usaha-

usaha lain yang mempunyai pengurus dan mempekerjakan orang lain dengan 

membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain. 

 

15. Perencanaan tenaga kerja  

Perencanaan tenaga kerja dalah proses penyusunan rencana ketenagakerjaan 

secara sistematis yang dijadikan dasar dan acuan dalam penyusunan kebijakan, 

strategi, dan pelaksanaan program pembangunan ketenagakerjaan yang 

berkesinambungan. 

 

16. Informasi ketenagakerjaan  

Informasi ketenagakerjaan dalah gabungan, rangkaian, dan analisis data yang 

berbentuk angka yang telah diolah, naskah dan dokumen yang mempunyai arti, 

nilai dan makna tertentu mengenai ketenagakerjaan. 

 

17. Pelatihan kerja  

Pelatihan kerja adalah keseluruhan kegiatan untuk memberi, memperoleh, 

meningkatkan, serta mengembangkan kompetensi kerja, produktivitas, disiplin, 

sikap, dan etos kerja pada tingkat keterampilan dan keahlian tertentu sesuai 

dengan jenjang dan kualifikasi jabatan atau pekerjaan. 
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18. Kompetensi kerja  

Kompetensi kerja adalah kemampuan kerja setiap individu yang mencakup aspek 

pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang sesuai dengan standar yang 

ditetapkan. 

 

19. Pemagangan  

Pemagangan adalah bagian dari sistem pelatihan kerja yang diselenggarakan 

secara terpadu antara pelatihan di lembaga pelatihan dengan bekerja secara 

langsung di bawah bimbingan dan pengawasan instruktur atau pekerja/buruh yang 

lebih berpengalaman, dalam proses produksi barang dan/atau jasa di perusahaan, 

dalam rangka menguasai keterampilan atau keahlian tertentu. 

 

20. Pelayanan penempatan tenaga kerja 

Adalah kegiatan untuk mempertemukan tenaga kerja dengan pemberi kerja, 

sehingga tenaga kerja dapat memperoleh pekerjaan yang sesuai dengan bakat, 

minat, dan kemampuannya, dan pemberi kerja dapat memperoleh tenaga kerja 

yang sesuai dengan kebutuhannya. 

 

2.4 Pengertian Tenaga Kerja Asing  

 

Pengertian tenaga kerja asing sebenarnya dapat ditinjau dari segala segi, dimana 

salah satunya yang menentukan kontribusi terhadap daerah dalam bentuk retribusi 

dan juga menentukan status hukum serta bentuk-bentuk persetujuan dari 

pengenaan retribusi. Tenaga Kerja Asing adalah tiap orang bukan warga negara 

Indonesia yang mampu melakukan pekerjaan, baik di dalam maupun di luar 



40 

hubungan kerja, guna menghasilkan jasa atau barang untuk memenuhi kebutuhan 

masyarakat.  

 

Pengertian tenaga kerja asing ditinjau dari segi undang-undang (Pengertian 

Otentik), yang dimana pada Pasal 1 angka 13 UU No 13 Tahun 2013 tentang 

Ketenagakerjaan di jelaskan bahwa Tenaga kerja asing adalah warga negara asing 

pemegang visa dengan maksud bekerja di wilayah Indonesia. Tujuan penggunaan 

tenaga kerja asing tersebut adalah untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja yang 

terampil dan professional pada bidang tertentu yang belum dapat diduduki oleh 

tenaga kerja lokal serta sebagai tahapan dalam mempercepat proses pembangunan 

nasional maupun daerah dengan jalan mempercepat alih ilmu pengetahuan dan 

teknologi dan meningkatkan investasi asing terhadap kehadiran TKA sebagai 

penunjang pembangunan di Indonesia walaupun pada kenyataannya perusahaan 

perusahaan yang ada di Indonesia baik itu perusahaan-perusahaan swasta 

asingataupun swasta nasional wajib menggunakan tenaga ahli bangsa Indonesia
19

 

 

2.4.1. Dasar Hukum Mengenai Tenaga Kerja Asing 

Penggunaan tenaga kerja asing dalam wilayah republik Indonesia tentunya diatur 

dalam berbagai peraturan perundang-undangan, peraturan-peraturan tersebut yang 

menjadi dasar dalam penggunaan tenaga kerja asing. Berikut adalah peraturan 

yang menjadi landasan dalam penggunaan tenaga kerja asing di Indonesia yang 

menjadi dasar hukum penggunaan tenaga kerja asing:  

1. UU No. 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan khususnya menyangkut BAB 

VIII tentang penggunaan tenaga kerja asing. 
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2. UU No. 20 tahun 1997 tentang penerimaan Negara bukan pajak (PNBP). 

3. Peraturan pemerintah No. 92 tahun 2000 tentang tarif atas jenis penerimaan 

Negara bukan pajak yang berlaku pada departemen tenaga kerja dan 

transmigrasi. 

4. Keputusan presiden No. 75 tahun 1995 tentang penggunaan tenaga kerja 

warga Negara asing pendatang. 

5. Permenakers No. 07/MEN/III/2006 juncto No. 15/MEN/2006 tentang 

penyederhanaan prosedur penerbitan ijin mempekerjakan TKA. 

6. Permenakers No. 02/MEN/XII/2004 tentang pelaksanaan program jaminan 

sosial tenaga kerja bagi tenaga kerja asing. 

7. Permenakertrans No. PER-02/MEN/III/2008 tentang tata cara penggunaan 

tenaga kerja asing.
20

 

 

Untuk mengawasi penggunaan TKA, perusahaan pengguna tenaga kerja asing 

harus membuat lebih dulu rencana penggunaan tenaga kerja asing (RPTKA), yang 

secaara khusus diatur dalam kepmenakertrans No. PER-02/MEN/III/2008 tentang 

tata cara penggunaan tenaga kerja asing dalam Bab II tentang tata cara 

permohonan pengesahan RPTKA. Tujuan pengaturan mengenai Tenaga Kerja 

Asing jika ditinjau dari aspek hukum ketenagakerjaan pada dasarnya adalah untuk 

menjamin dan memberi kesempatan kerja yang layak bagi warga negara Indonesia 

di berbagai lapangan dan tingkatan. Sehingga dalam mempekerjakan Tenaga 

Kerja Asing di Indonesia harus dilakukan melalui mekanisme dan prosedur yang 

ketat dimulai dengan seleksi dan prosedur perizinan hingga pengawasan. 
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 Undang-undang No.13 Tahun 2003, Tentang Hukum Ketenagakerjaan. 
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2.4.2 Hak dan Kewajiban Tenaga kerja  Asing 

Hak-Hak Tenaga Kerja Asing adalah Berbeda dengan Undang-Undang 

Ketenagakerjaan yang menggunakan istilah tenaga kerja asing terhadap warga 

negara asing pemegang visa dengan maksud bekerja di wilayah Negara Kesatuan 

Republik Indoensia (NKRI), dalam Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1995 

tentang Penggunaan Tenaga Kerja Warga Negara Asing Pendatang (TKWNAP), 

menggunakan istilah tenaga warga negara asing pendatang, yaitu tenaga kerja 

warga negara asing yang memiliki visa tingal terbatas atau izin tinggal terbatas 

atau izin tetap untuk maksud bekerja (melakukan pekerjaan) dari dalam wilayah 

Republik Indonesia. 

 

Pada prinsipnya, Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1995 tentang penggunaan 

tenaga kerja warga negara asing pendatang adalah mewajibkan pengutamaan 

penggunaan tenaga kerja Indonesia di bidang dan jenis pekerjaan yang tersedia 

kecuali jika ada bidang dan jenis pekerjaan yang tersedia belum atau tidak 

sepenuhnya diisi oleh tenaga kerja Indonesia, maka penggunaan tenaga kerja 

warga negara asing pendatang diperbolehkan sampai batas waktu tertentu. 

Ketentuan ini mengharapkan agar tenaga kerja Indonesia kelak mampu mengadop 

skill tenaga kerja asing yang bersangkutan dan melaksanakan sendiri tanpa harus 

melibatkan tenaga kerja asing. Dengan demikian penggunaan tenaga kerja asing 

dilaksanakan secara slektif dalam rangka pendayagunaan tenaga kerja Indonesia 

secara optimal. 
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Sejalan dengan perkembangan era globalisasi dan meningkatnya pembangunan di 

segala sektor kehidupan, maka tentunya diperlukan pula kualitas sumber daya 

manusia yang handal dan profesional di bidangnya. Tenaga kerja lokal yang telah 

di didik dan di latih melalui program pelatihan kerja dapat berperan secara total 

dan profesional, akan tetapi ada kalanya suatu perusahaan di Indonesia juga 

membutuhkan tenaga kerja asing untuk melakukan pekerjaan yang sifatnya 

khusus sesuai dengan keahliannya, sehingga tuntutan mempekerjakan tenaga kerja 

asing juga tidak dapat dielakkan. Menyadari akan hal tersebut, pemerintah telah 

memasukkan aturan-aturan dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang 

Ketenagakerjaan (“UU Ketenagakerjaan”) pada Bab VII yang mengatur mengenai 

penggunaan tenaga kerja asing di Indonesia. 

 

Tenaga kerja asing yang berada dan bekerja di Indonesia wajib untuk tunduk dan 

dilindungi dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan
21

. Undang- Undang 

Ketenagakerjaan yang menyangkut perlindungan tenaga kerja asing mengatur 

antara lain: 

1. Izin 

Setiap pemberi kerja yang mempekerjakan tenaga kerja asing wajib memiliki 

izin tertulis dari Menteri atau Pejabat yang ditunjuk.Kewajiban memiliki izin 

sebagaimana dimaksud tersebut, tidak berlaku bagi perwakilan negara asing 

yang mempergunakan tenaga asing sebagai pegawai diplomatik dan konsuler. 

Alasan diperlukannya izin penggunaan tenaga kerja asing agar penggunaan 

tenaga kerja asing dilaksanakan secara selektif dalam rangka pendayagunaan 

tenaga kerja Indonesia secara optimal. 
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2. Jangka Waktu 

Setiap tenaga kerja asing hanya dapat dipekerjakan di Indonesia dalam 

hubungan kerja untuk jabatan tertentu dan waktu tertentu. Tenaga kerja asing 

yang masa kerjanya habis dan tidak dapat diperpanjang dapat digantikan oleh 

tenaga kerja asing lainnya. 

3. Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing 

Pemberi kerja yang menggunakan tenaga kerja asing harus memiliki rencana 

penggunaan tenaga kerja asing yang disahkan oleh Menteri atau Pejabat yang 

ditunjuk. Rencana penggunaan tenaga kerja asing merupakan persyaratan 

untuk mendapatkan izin kerja (IKTA). Rencana penggunaan tenaga asing 

tersebut sekurang-kurangnya memuat keterangan: 

a) Alasan penggunaan tenaga kerja asing; 

b) Jabatan dan/atau kedudukan tenaga kerja asing dalam struktur organisasi 

perusahaan yang bersangkutan; 

c) Jangka waktu penggunaan tenaga kerja asing;  

d) Penunjukan tenaga kerja warga negara Indonesia sebagai pendamping 

tenaga asing yang dipekerjakan. 

Ketentuan sebagaimana tersebut di atas tidak berlaku bagi instansi 

pemerintah, badan-badan internasional dan perwakilan negara asing. 

4. Standar Kompetensi 

Pemberi kerja tenaga asing wajib menaati ketentuan mengenai jabatan dan 

standar kompetensi yang berlaku. Yang dimaksud dengan standar kompetensi 

adalah kualifikasi yang harus dimiliki oleh tenaga kerja asing antara lain 
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pengetahuan, keahlian, ketrampilan di bidang tertentu dan pemahaman 

budaya Indonesia. 

5. Kewajiban Penunjukan Tenaga Kerja Pendamping Tenaga Kerja Asing 

a. Pemberi kerja tenaga kerja wajib: 

1) Menunjuk tenaga kerja warga negara Indonesia sebagai tenaga 

pendamping tenaga kerja asing yang dipekerjakan untuk alih teknologi 

dan alih keahlian dari tenaga kerja asing; 

2) Melaksanakan pendidikan dan pelatihan kerja bagi tenaga kerja 

Indonesia selaku pendamping tenaga kerja asing yang sesuai dengan 

kualifikasi jabatan yang diduduki oleh tenaga kerja asing. 

b.  Ketentuan ini tidak berlaku bagi tenaga kerja asing yang menduduki 

jabatan direksi dan/atau komisaris. 

6. Larangan Menduduki Jabatan Tertentu 

Tenaga kerja asing dilarang menduduki jabatan-jabatan yang mengurusi 

personalia dan/atau jabatan-jabatan tertentu. 

7. Kewajiban Kompensasi 

Pemberi kerja wajib membayar kompensasi atas setiap tenaga kerja asing 

yang dipekerjakannya. Pengecualian atas ketentuan kewajiban membayar 

kompensasi tersebut, yaitu tidak berlaku bagi instansi pemerintah, perwakilan 

negara asing, badan-badan internasional, lembaga sosial, lembaga 

keagamaan, dan jabatan-jabatan tetentu di lembaga pendidikan. 
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8. Kewajiban Memulangkan Tenaga Kerja Asing 

Pemberi kerja yang memperkerjakan tenaga kerja asing wajib memulangkan 

tenaga kerja asing ke negara asalnya setelah hubungan kerjanya berakhir
22

. 

 

2.5 Dasar Hukum  Penggunaan Tenaga Kerja Asing Di Indonesia 

 

Untuk mencapai pelaksanaan pengawasan yang diinginkan maka penggunaan 

pelaksanaan tenaga kerja asing dilandasi oleh dasar hukum yaitu: 

a) Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1969 tentang pokok-

pokok mengenai tenaga kerja khususnya pasal 16. 

b) Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1951 tentang 

Pengawasan Perburuhan. 

c) Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun1970 Tentang 

Keselamatan Kerja. 

d) Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 03 Tahun 1984 Tentang Pengawasan 

Ketenagakerjaan Terpadu. 

e) Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor 199 Tahun 1983 Tentang Organisasi 

dan pembagian tugas departemen tenaga kerja. 

f) Berbagai peraturan perundang-undang lainnya serta konvensi ILO yang 

mengatur pengawasan perburuhan atau ketenagakerjaan. 

 

Disamping landasan hukum ada landasan operasional yang terdiri dari garis-garis 

besar haluan negara 1983-1988 dan kebijaksanaan menteri tenaga kerja. Landasan 

sikap mental yaitu berkaitan dengan pegawai pengawas sebagai aparat pegawai 
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negeri sipil selalu tunduk dan berpegang pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 

1974 yaitu Undang-Undang Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

 

3.1. Pendekatan Masalah 

 

Pendekatan Masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah : 

3.1.1 Pendekatan Normatif  

Pendekatan Normatif yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara mempelajari 

dan menelaah peraturan perundang-undangan yang berlaku dan literatur-literatur 

yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas
23

, yaitu yang berkaitan 

dengan peran Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung untuk menerapkan 

Kebijakan Menteri Tenaga Kerja Terhadap Penggunaan Tenaga Kerja Asing Dan 

Lokal. 

 

3.1.2 Pendekatan Empiris 

Pendekatan Empiris yaitu pendekatan masalah yang dilakukan dengan cara 

menggali informasi dan melakukan penelitian lapangan guna menganalisis lebih 

jauh masalah yang dibahas
24

. 
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3.2 Sumber Data  

 

Sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini berupa data primer dan data 

sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh dari studi lapangan yaitu hasil 

wawancara dengan responden. Sedangkan data skunder adalah data yang 

diperoleh dari studi pustaka. Data skunder mencakup tiga bahan hukum yaitu : 

1. Bahan Hukum Primer 

Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan yang bersifat mengikat berupa 

peraturan perundang-undangan yaitu : 

a. Undang-undang Dasar Tahun 1945  

b. Undang- Undang Nomor. 13 Tahun 2003 Tentang Tenaga Kerja  

c. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 220 Tahun 

2003 tentang Tata Cara Pengesahan Rencana Pengunaan Tenaga Kerja 

Asing (RPTKA)  

d. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 20 Tahun 2004 

tentang tata cara izin memperkerjakan tenaga kerja asing (IMTA) 

e. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 12 Tahun 2015 

f. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 16 Tahun 2015 

2. Bahan Hukum Sekunder 

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang diperoleh dari studi 

kepustakaan, yang terdiri dari buku-buku ilmu pengetahuan hukum, buku-

buku yang berkaitan dengan hukum Tenaga Kerja. 

3. Bahan hukum Tersier 

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang mendukung bahan hukum 

primer dan bahan hukum sekunder dengan memberikan pemahaman dan 
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pengertian atas bahan hukum lainnya. Bahan hukum tersier pada penulisan ini 

yaitu bersumber dari internet dan media cetak maupun media massa. 

 

3.3 Prosedur Pengumpulan Data dan Pengolahan Data  

 

3.3.1 Prosedur Pengumpulan Data  

Untuk melakukan pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini 

dilakukan dengan beberapa cara sebagai berikut :  

1. Studi Kepustakaan 

Studi kepustakaan merupakan usaha mengumpulkan data dengan cara 

membaca dan memepelajari, memcatat dan menyalin bahan-bahan berupa 

buku, Peraturan Perundang-undangan, Laporan hasil penelitian, surat-surat 

keputusan maupun literatur-literatur lainnya yang berhubungan dengan 

permasalahan yang dibahas. 

 

2. Studi Lapangan  

Studi lapangan adalah sebuah studi untuk mendapatkan data primer guna 

melengkapi data sekunder yang dilakukan dengan cara wawancara. 

Wawancara dilakukan dengan kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigran, 

sehingga dapat melengkapi bahan penelitian. 

 

Dalam kaitannya dengan penelitian yang akan dibahas, maka penulis melakukan 

wawancara dengan: 

1. Bapak Junedi Sembiring, S.Sos selaku Kasubag Umum dan Kepagawaian 

yang bekerja di Kantor Dinas Tenaga Kerja Kota Bandar Lampung yang 
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berhubungan dengan pengkoordinasian pelaksanaan urusan umum dan 

kepegawaian. 

2. Bapak Drs. Yudha Sofyan Hasan selaku fungsional pengawas 

ketenagakerjaan di Kantor Dinas Tenaga Kerja Kota Bandar Lampung. 

3. Ibu Lenny Widyawati, SE selaku Kabid PTKPK (Penempatan Tenaga Kerja 

dan Perluasan Kerja) di Kantor Dinas Tenaga Kerja Kota Bandar Lampung. 

 

3.3.2 Prosedur Pengolahan Data 

Data yang sudah terkumpul diolah dengan cara sebagai berikut : 

1. Seleksi Data yaitu penelitian terhadap seluruh data terkumpul untuk 

dilakukan penyelesaian sesuai dengan pokok permasalahan yang akan 

dibahas. 

2. Klasifikasi data yaitu oensistematisasian data sesuai dengan permasalahan 

yang diteliti. 

3. Sistematisasi Data yaitu data yang diklasifikasikan kemudian ditempatkan 

sesuai dengan pokok permasalahan secara sistematis. 

 

3.4 Analisi Data  

 

Keseluruhan data yang sudah dikumpulkan dan telah dilakukan pemerikasaan 

kemudian dilakukan analisis dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif 

yaitu dengan memberikan arti terhadap data yang disajikan dalam bentuk kalimat 

untuk selanjutnya ditarik kesimpulan guna menjawab permasalahan penelitian 

terhadap Pelaksanaan Pengawasan Tenaga Kerja Asing di Kota Bandar Lampung 

oleh Dinas Tenaga Kerja Kota Bandar Lampung. 



 

 

 

BAB V 

PENUTUP 

 

 

5.1. Kesimpulan 

 

Berdasarkan  hasil penelitian dan pembahasan sebagaimana  yang telah diuraikan 

pada Bab sebelumnya,dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 

1. Proses pelaksanaan pengawasan ketenagakerjaan yang dilakukan oleh dinas 

tenaga kerja kota bandar lampung terhadap perusahaan yang menggunakan 

tenaga kerja asing melalui pemberian izin memperkerjakan Tenaga kerja 

Asing (IMTA) pada Dinas Tenaga Kerja Kota Bandar Lampung 

2. Faktor –faktor penghgambat dalam pemberian Izin Memperkerjakan Tenaga 

Kerja Asing (IMTA) pada Dinas Tenaga Kerja Kota Bandar Lampung antara 

lain: 

a. Pihak pengguna TKA lalai,dengan sengaja tidak mengurus perpanjangan 

Izin Memperkerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA). 

b. Kurangnya kordinasi antara kantor imigrasi yang menerbitkan izin tinggal 

dengan Disnakertrans Provinsi Lampung atau Depnakertrans sebagai 

instansi yang mengeluarkan izin memperkerjakan tenaga kerja asing. 

c. Lemahnya pengawasan dan pengendalian oleh Dinas Tenaga Kerja Kota 

Bandar Lampung terhadap TKA yang ada di kota bandar lampung. 
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d. Belum optimalnya program sosialisasi yang disebabkan tidak tersedianya 

anggaran dari depnakertrans. 

 

5.2. Saran 

 

1. Dinas tenaga kerja kota bandar lampung hendaknya meningkatkan 

pengawasan secara intensif, dengan cara melakukan perbaikan sistem 

komputerisasi penerbitan IMTA yang dapat memonitor setiap IMTA yang 

akan habis masa berlakunya. 

2. Apabila terdapat indikasi pengurusan perpanjangan IMTA maka kepala Dinas 

Tenaga Kerja Kota Bandar Lampung harus memberikan peringatan kepada 

perusahaan pengguna TKA. 

3. Tenaga kerja indonesia harus semakin membenahi diri dengan belajar dan 

berlatih, sehingga dapat bersaing dengan tenaga kerja asing di semua bidang 

dan jenis pekerjaan yang tersedia dari pemerintah serta pengusaha dapat 

berkerja sama terutama dalam hal pelaksanaan pengawasan serta perizinan 

penempatan tenaga kerja asing, sehingga tidak menimbulkan kerugian 

finansial bagi negara.  
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