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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang Masalah 

 Di dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 45) 

tercantum bahwa Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya 

dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran 

rakyat. Sehingga, dalam rangka mewujudkan amanat UU 45 tersebut, 

pembangunan nasional harus berwujud rangkaian upaya pembangunan yang 

berkesinambungan meliputi seluruh aspek kehidupan dimulai dari pembangunan 

masyarakat, bangsa dan negara Indonesia. Rangkaian upaya pembangunan 

tersebut diwujudkan dalam kegiatan pembangunan yang diarahkan kepada tujuan 

untuk meningkatkan derajat kesejahteraan masyarakat dari generasi ke generasi, 

pembangunan yang menuju manusia Indonesia seutuhnya.
1
 

 Demi mempercepat pembangunan ekonomi nasional dan mewujudkan 

kedaulatan politik dan ekonomi Indonesia, maka pemerintah mengusahakan  

peningkatan penanaman modal untuk mengolah potensi ekonomi menjadi 

kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan modal yang berasal, baik dari dalam 

negeri maupun dari luar negeri. Keikutsertaan Indonesia dalam berbagai 

kerjasama internasional merupakan strategi pembangunan untuk menghadapi 

perubahan global yang menuntut iklim penanaman modal yang kondusif, promotif, 
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memberikan kepastian hukum, keadilan, dan efisien dengan tetap memperhatikan 

kepentingan ekonomi nasional. 

 Indonesia telah menjadi bagian dari World Trade Oragnization (WTO), 

dimana salah satu resolusinya mengatur mengenai perdagangan jasa yakni 

General Agreements on Trade in Services (GATS), mewajibkan setiap negara 

anggota  membuka akses bagi Tenaga Kerja Asing (TKA) untuk bekerja di 

Indonesia. Association of Southeast Nations (ASEAN) Summit ke-13 pada tanggal 

20 November 2007 di Singapura menghasilkan ASEAN Agreement on The 

Movement of  Natural Person yang menyatakan bahwa pembebasan arus masuk 

bagi tenaga kerja asing yang terampil merupakan salah satu kunci utama dalam 

pembentukan pasar tunggal dan basis produksi di negara-negara ASEAN. Pasar 

tunggal ASEAN memfasilitasi pergerakan tenaga terampil sebagai bagian dari 

masuknya perdangangan jasa maupun barang serta investasi ke negara tujuan 

berdasarkan perundang-undangan yang berlaku di negara tersebut.
2
  

 Keberadaan Tenaga Kerja Asing (TKA) di Indonesia seharusnya menjadi 

faktor pendukung bagi laju pembangunan sehingga pemerintah Indonesia harus 

mencari terobosan dan pemecahan masalah yang timbul sebagai akibat 

keberadaan TKA. Pemecahan yang tidak lagi bersifat normatif tetapi ke arah 

terobosan (breakthrough) yang dituangkan dalam bentuk  regulasi yang tepat, 

sehingga terobosan yang dilakukan dapat berdaya guna dan berhasil guna.
3
 

 Kebijakan pembangunan di bidang Ketenagakerjaan mengacu kepada 

amanat Pasal 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 (UU No.13/Tahun 2003) 
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tercantum bahwa pembangunan ketenagakerjaan berlandaskan Pancasila dan 

UUD 45. Pada bagian penjelasan pasal tersebut disebutkan bahwa pembangunan 

ketenagakerjaan dilaksanakan dalam rangka pembangunan seutuhnya. Oleh sebab 

itu, sebagai bagian dari pembangunan nasional yang berkesinambungan, 

pembangunan ketenagakerjaan dilaksanakan untuk mewujudkan manusia dan 

masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil makmur merata, baik secara materiil 

maupun spiritual. 

 Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 (UU 

No.25/Tahun2007) Tentang Penanaman Modal tercantum bahwa perusahaan 

penanaman modal berhak menggunakan tenaga ahli warga negara asing untuk 

jabatan dan keahlian tertentu sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. 

Perusahaan Penanaman Modal Asing ( perusahaan PMA) dalam berinvestasi 

cenderung lebih memilih untuk membawa mesin-mesin, peralatan dan tenaga 

kerja dari negara asalnya. Hal ini disebabkan oleh faktor penguasaan teknis yang 

lebih mendalam terhadap mesin-mesin dan perlatan yang telah dipakai di negara 

asal mereka. 
4
 

 Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, Thomas Lembong, 

berpendapat bahwa peningkatan realisasi investasi yang signifikan menjadi 

penyebab meningkatnya penggunaan TKA oleh investor yang ingin 

merealisasikan investasinya di Indonesia. Semua negara berkembang yang 

berhasil menjadi negara maju, berawal dari investasi asing yang membawa 
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teknologi internasional, jaringan pemasaran internasional (untuk meningkatkan 

ekspor) dan TKA yang berperan dalam alih pengetahuan dan alih teknologi.
5
  

   Seiring realisasi Penanaman Modal Luar Negeri (PMLN) yang meningkat 

maka peningkatan jumlah TKA yang datang ke Indonesia meningkat pula. Jumlah 

TKA tahun 2014 sebanyak 68.762 orang, tahun 2015 sebanyak 69.025 orang dan 

data terkahir yakni hingga bulan Juni 2016 sebanyak 43.816 orang. Dari total 

jumlah TKA yang masuk ke Indonesia, TKA asal Tiongkok mencapai 22%.
6
 Data 

di atas menunjukkan persentase TKA asal Tiongkok menduduki jumlah terbesar 

oleh karena jumlah PMLN dari negara Tiongkok, Hongkong dan Taiwan 

menduduki presentase yang paling tinggi yakni sebesar 50,9%, sehingga tidak 

heran apabila jumlah TKA dari negara tersebut terbanyak dibandingkan TKA dari 

negara lainnya.
7
  

  Akan tetapi, selain dari sisi manfaat, ternyata kehadiran TKA di Indonesia 

membawa permasalahan sosial tersendiri. Banyak pihak berpendapat bahwa 

kehadiran TKA di Indonesia telah merebut kesempatan kerja tenaga kerja lokal 

(TKL), menimbulkan perselisihan dengan penduduk lokal dan ledakan jumlah 

imigran. Permasalahan tersebut apabila tidak diperhatikan oleh pemerintah maka 

menimbukan berbagai masalah sosial di masyarakat. Berbagai permasalahan yang 

paling sering terjadi adalah penyalahgunaan izin tinggal (izin keimigrasian), 

jabatan dan tempat kerja TKA yang tidak sesuai dengan Rencana Penggunaan 

Tenaga Kerja Asing (RPTKA) dan Izin Menggunakan Tenaga Kerja Asing 
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(IMTA) yang dikeluarkan oleh Kementerian Ketenagakerjaan, adanya 

perselisihan antara tenaga kerja asing dengan perusahaan tempat mereka bekerja, 

perselisihan TKA dengan tenaga kerja lokal (TKL) bahkan dengan masyarakat 

sekitar tempat TKA bekerja. 8  Penelitian dari Rahmawati dan Astariyani 

menyimpulkan bahwa pemberi kerja TKA wajib mengikuti aturan terkait 

penggunaan TKA. Jika tidak dilakukan, berarti pemberi kerja telah 

mempekerjakan TKA ilegal karena telah menggunakan TKA tidak sesuai dengan 

ketentuan hukum yang berlaku dan hal tersebut adalah melanggar ketentuan 

hukum.
9
  

 Salah satu contoh kasus TKA ilegal adalah kasus yang terjadi di Proyek 

Pembangunan Kereta Cepat Jakarta-Bandung yang masuk dalam katagori proyek 

prioritas nasional, ternyata didapati penggunaan TKA ilegal. Tim Pengawas 

Orang Asing (TIM PORA) Jawa Barat pada tanggal 19 Januari 2017 meringkus 

TKA ilegal asal negara Tiongkok. Temuan itu terungkap ketika mereka 

melakukan inspeksi mendadak (sidak) proyek pembangunan kereta cepat Jakarta-

Bandung di Cakalong Wetan, Kabupaten Bandung Barat. Seorang TKA asal 

Tiongkok, dua orang TKA asal Switzerland dan Jerman ditangkap dan disita 

paspornya karena menyalah-gunakan visa kunjungan wisata untuk bekerja di 

proyek tersebut. Ketiga TKA ilegal yang ditangkap ketahuan bekerja di PT. 

Bhumiadya Indonesia.
10

 Sementara itu di Riau, Dinas Tenaga Kerja Provinsi Riau 
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menangkap 98 orang TKA ilegal asal Tiongkok pada razia di proyek pembangkit 

listrik tenaga uap Tenayan Raya, Kota Pekanbaru pada 17 Januari 2017. Kepala 

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau Rasyidin Siregar melalui cek 

rutin menemukan 98 orang TKA tidak memiliki izin bekerja. TKA ilegal 

menyalahgunakan visa kunjungan wisata untuk bekerja di PLTU Tenayan Raya. 

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau akan berkordinasi dengan 

Kantor Imigrasi Pekan Baru untuk melaukan penindakan hukum yakni deportasi 

TKA ilegal di PLTU Tenayan Raya.
11

 

 Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri melakukan inspeksi mendadak ke 

PT. Huaxing yang berlokasi di Jalan Naragong Kilomenter 20, Cileungsi, 

Kabupaten Bogor, Jawa Barat pada hari Rabu, 28 Desember 2016. Hanif 

mendapati 38 orang TKA asal Tiongkok yang semuanya telah memenuhi 

persyaratan perizinan bekerja. Namun, terdapat 18 orang diantaranya ternyata 

melanggar ketentuan yakni bekerja tidak sesuai dengan jabatannya di perusahaan 

peleburan baja tersebut. Misalnya, di IMTA tertera sebagai teknisi listrik, akan 

tetapi kenyataannya bekerja sebagai tenaga pemasaran. Selain itu terjadi pula 

pelanggaran lokasi bekerja, misalnya izinnya di Tangerang, tapi bekerja di Bogor. 

Dari hasil pemeriksaan akan ditentukan sanksi yang sesuai dengan pelanggaran. 

Pembinaan, denda atau deportasi akan dilakukan sesuai peraturan dan 

perundangan yang berlaku.
12

 

 Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat, Susi 

Susilawati menjelaskan di Kabupaten Bogor paling banyak ditemukan 
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 www.kompas.com, 98 TKA Ilegal Asal China Diamankan di Proyek PLTU Pekan Baru, diakses 

pada 19 Maret 2017. 
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 www.m.tempo.com, Sidak, Menaker Hanif Dhakiri Bentak Tenaga Kerja Asal China, diakses 

pada 19 Maret 2017. 
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pelanggaran keimigrasian, mulai dari pekerja Tiongkok yang menanam Cabai, 

menyalahi izin kerja, kejahatan cyber dan warga negara Maroko yang melakukan 

praktek prostitusi di wilayah Puncak. Selain Bogor, wilayah Bekasi dan Depok  

juga tergolong rawan kejadian TKA melanggar aturan keimigrasian. Susi 

menjelaskan pengawasan terhadap orang asing sangat penting, mengingat 

kebijakan pemerintah yang memberlakukan bebas visa bagi wisatawan asing 

untuk mendorong sektor pariwisata. Kerjasama seluruh stakeholder yakni 

Kementerian Kementerian Hukum dan HAM, Dirjen Imigrasi, Dinas Tenaga 

Kerja dan Transmigrasi Daerah, Kepolisian, TNI dan masyarakat merupakan 

pihak yang terkait harus ikut berperan dalam hal pengawasan lalu lintas orang 

asing di daerah masing-masing.
13

 

 Besarnya jumlah TKA ilegal yang terjadi di Indonesia akhir-akhir ini 

sebenarnya merupakan akumulasi bagian dari sebuah peristiwa yang terus-

menerus dan sudah ada kasus perkasus. Sehingga pada akhirnya kasus TKA Ilegal 

asal Tiongkok kembali ramai menjadi perhatian media dan masyarakat. Salah satu 

penyebab permasalahan TKA ilegal diakibatkan oleh kesalahan pada kebijakan 

pemerintah terkait pelaksanaan dan tata cara penggunaan TKA di Indonesia. 

 Senada dengan itu, Ketua Umum Asosiasi Serikat Pekerja (ASPEK) 

Indonesia, Mirah Sumirat, mengatakan terdapat beberapa kesalahan kebijakan 

pemerintah terkait maraknya penggunaan TKA ilegal: 

 

 

                                                             
13

 www.m.tempo.com, Tim Pengawasan Orang Asing Perlu Diperkuat, diakses pada 19 Maret 

2017.  

http://www.m.tempo.com/


8 

 

1) Penerapan kebijakan yang berkaitan dengan bebas visa terhadap 169 

negara; 

2) Revisi peraturan Menteri Tenaga Kerja yang menghilangkan 

kewajiban TKA untuk berbahasa Indonesia; 

3) Revisi rasio 1 banding 10 untuk jumlah TKA dibanding jumlah 

pekerja lokal di satu bidang usaha.
14

 

Tindakan hukum terhadap perbuatan melanggar hukum oleh TKA sampai saat ini 

hanya terbatas pada tindakan penahanan TKA ilegal di Rumah Detensi Kantor 

Imigrasi atau pendeportasian TKA ilegal ke negara asal. Pada tahun 2016 jumlah 

TKA yang telah dideportasi oleh Direktorat Jendral Imigrasi (DIRJEN IMIGRASI) 

sebanyak 120 orang. TKA dalam proses deportasi 37 orang sehingga total jumlah 

TKA yang mendapat penindakan keimigrasian berupa deportasi adalah 157 

orang.
15

  

 Hasil penelitian terdahulu dan kasus-kasus TKA ilegal yang terus 

bertambah selama dua tahun terakhir di berbagai daerah menunjukkan ternyata 

bahwa penegakan hukum terhadap TKA belum mampu memberikan efek jera 

baik bagi TKA terutama bagi perusahaan pengguna TKA. Sehingga dengan 

demikian, permasalahan TKA ilegal di Indonesia belum menemukan solusi yang 

tepat. Isu hukum bahwa penegakan hukum terhadap TKA yang dilakukan selama 

ini ternyata belum dapat mengatasi permasalahan TKA ilegal menjadi dasar 

permikiran yang akan dibahas di dalam penelitian ini.  

                                                             
14 www.kompas.com, Mengapa TKA China Ilegal Berkali-kali Lolos Masuk Indonesia? diakses 

pada 19 Maret 2017.   
15

 http://www.imigrasimeulaboh.com, Data Resmi TKA 2011-2015, diakses pada 9 April 2017.  
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 Pasal 1 angka (4) UU No.13/Tahun 2003 dicantumkan bahwa perusahaan 

pemberi kerja adalah penjamin TKA selama bekerja di wilayah Republik 

Indonesia. Perusahaan bertanggung-jawab mengurus seluruh permasalah perizinan, 

mulai dari izin sebelum TKA datang ke Indonesia, kemudian selama bekerja dan 

perusahaan berkewajiban untuk memulangkan TKA setelah masa perjanjian kerja 

antara TKA dengan perusahaan berakhir.
16

 

 Di dunia ketenagakerjaan, perbuatan perusahaan yang menimbulkan 

kerugian bagi pekerja/buruh, baik secara materil maupun spiritual adalah 

perbuatan yang tidak dikehendaki oleh masyarakat, seharusnya dapat 

dikatagorikan menjadi suatu tindak pidana. Tujuan penegakan hukum terhadap 

pengusaha tersebut merupakan upaya  menegakkan keadilan dan kesejahteraan 

bagi pekerja/buruh, melindungi hak dan kewajiban pekerja/buruh dari 

kesewenangan pengusaha, menimbulkan efek jera kepada pengusaha dan 

memperbaiki iklim tenaga kerja di Indonesia secara keseluruhan. Untuk itu, upaya 

hukum yang dapat dilakukan adalah menjerat perusahaan dengan perbuatan 

melanggar hukum pidana maupun hukum perdata dengan menjatuhkan sanksi 

pidana, sanksi perdata maupun sanksi admistrasi berdasarkan pasal-pasal dalam 

peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia.
17

 

  Di dalam Pasal 42 sampai dengan Pasal 49 UU No.13/Tahun 2003 secara 

tegas dan jelas diatur penggunaan TKA.
18

 Selain itu, UU No. 13/Tahun 2003 

memungkinkan untuk meminta pertanggung-jawaban hukum, baik secara perdata 

maupun pidana bagi perusahaan yang melakukan tindak pelanggaran penggunaan 
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 Siti Rahmawati, Ni Luh Gede Astariyani, Akibat Hukum……..Op.Cit., hal. 3.  
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 Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia, Himpunan Peraturan 

Perundang-Undangan Ketenagakerjaan, tanpa penerbit, Jakarta, 2013. 



10 

 

TKA ilegal. Pasal 187 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 189 ayat (1) UU No. 13/Tahun 

2003 menerapkan sanksi pidana penjara dan sanksi pidana, sanksi administrasi 

dan denda bagi perusahaan pengguna TKA yang melanggar ketentuan-ketentuan  

sebagaimana diatur dalam UU No.13/Tahun 2003. Sedangkan sanksi administrasi 

ditetapkan pada Pasal 190 ayat (1) dan ayat (2) undang-undang dimaksud.  

 Tindak pidana keimigrasian dapat dilakukan oleh peorangan maupun oleh 

korporasi yang memiliki kemampuan untuk memalsukan surat-surat, dokumen-

dokumen, surat perjalanan (passpor), atau benda-benda lain yang ada 

hubungannya dengan tindak pidana keimigrasian atau bahkan memberikan 

keterangan dan informasi palsu kepada petugas imigrasi. 
19

Di dalam Pasal 1 angka 

(18) UU No.6/Tahun 2011 Tentang Keimigrasian tercantum bahwa definisi Visa 

Republik Indonesia (visa) adalah keterangan tertulis yang diberikan oleh pejabat 

yang berwenang di Perwakilan Republik Indonesia atau di tempat lain yang 

diterapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia yang memuat persetujuan bagi 

Orang Asing untuk melakukan perjalanan ke Wilayah Indonesia dan menjadi 

dasar untuk pemberian Izin Tinggal.
20

 Pasal 118,  Pasal 119, Pasal 122 dan Pasal 

124 UU No.6/Tahun 2011 memberikan hukuman pidana penjara dan pidana denda 

bagi perbuatan orang asing maupun perusahaan pengguna TKA sebagai penjamin 

yang melanggar, memalsukan informasi, turut menyuruh, memberikan 

kesempatan kepada orang asing menyalahgunakan atau melakukan kegiatan yang 

tidak sesuai dengan maksud atau tujuan pemberian Izin Tinggal yang diberikan 

kepadanya. 

                                                             
19

 Noldy Mohede, Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Keimigrasian, Jurnal Hukum, 

Vol. 19, No.4, 2011, hal. 44.  
20

 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian, (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2011 Nomor 52). 
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  Peran serta pemerintah daerah (PEMDA) sebagai pengawas, penilai dan 

pemberi perpanjangan izin tinggal dilaksanakan melalui Dinas Ketenagakerjaan di 

tingkat provinsi. Peraturan Daerah (PERDA) harus diterapkan agar dapat 

melaksanakan fungsi pengawasan dan sekaligus perlindungan bagi kepentingan 

pemerintah daerah, perusahaan pengguna TKA maupun TKA bersangkutan. 

PEMDA Gorontalo melalui PERDA Nomor 8 Tahun 2016 (PERDA 

GORONTALO No.8/Tahun 2016) Tentang Retribusi Perpanjangan Izin 

Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing menyatakan Pemanfaatan Penerimaan 

Retribusi Perpanjangan IMTA diutamakan untuk mendanai kegiatan 

pengembangan keahlian dan keterampilan tenaga kerja lokal. Perda dimaksud 

menyatakan bahwa Pengawasan Pelaksanaan Perpanjangan IMTA oleh wajib 

retribusi dilakukan pegawai pengawas ketenagkerjaan sesuai dengan ketentuan 

Peraturan Perundang-undangan.
21

 Dalam PERDA ini ditetapkan juga perihal 

sanksi administrasi dan sanksi pidana. ditetapkan dalam Pasal 14 dan Pasal 18.
22

 

 Tindak pidana ketenagakerjaan adalah pelanggaran terhadap aturan-aturan 

hukum ketenagakerjaan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana.
23 

Perundang-undangan yang ada di Indonesia telah memberikan perangkat hukum 

bagi pemerintah untuk menjerat perusahaan agar mempertanggungjawabkan 

perbuatan pidana ketenagakerjaan. Pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui Dinas 

Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan mengirimkan nota sanksi ke 

perusahaan yang mempekerjakan TKA ilegal. Nota sanksi bagi perusahaan 

                                                             
21

 Pasal 12 s.d. Pasal 13 PERDA GORONTALO No.8/Tahun 2016 (Lembaran Daerah Provinsi 

Gorontalo Tahun  2016  Nomor 8).  
22

Pasal 14 s.d. Pasal 18 PERDA GORONTALO No.8/Tahun 2016.  
23

 http://aritonang.blogspot.co.id, Tindak Pidana Hukum Ketenagakerjaan, diakses pada 6 April 

2017. 

http://aritonang.blogspot.co.id/
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berlaku selama dua minggu bagi perusahaan untuk segera melengkapi dokumen 

tentang TKA yang mereka pekerjakan. Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan 

Kependudukan mengirimkan nota sanksi kepada PT. Jaya Mestika Indonesia yang 

berlokasi di Mojokerto yang terbukti melakukan pelanggaran Undang-Undang 

Ketenagakerjaan yakni mempekerjakan TKA tanpa memiliki IMTA, tidak 

melakukan program alih teknologi dan alih keahlian dari TKA ke TKL, 

mempekerjakan TKA untuk pekerjaan kasar atau tanpa keahlian. Jika PT. Jaya 

Mestika Indonesia selama 14 hari ke depan tidak segera melengkapi dokumen, 

maka akan diberlakukan nota sanksi kedua dan selanjutnya diserahkan ke Polda 

Jatim untuk mendapatkan sanksi pidana. 
24

 

 Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal Pembinaan dan Pengawasan 

Tenaga Kerja Kemenaker, Maruli Apul Hasoloan mengatakan, bila ada unsur 

pidana, sanksi bagi pengguna TKA ilegal yang terbukti bersalah adalah kurungan 

hingga empat tahun dan sanksi denda mencapai Rp. 400.000.00 (empat ratus juta 

rupiah). Jika pelanggaran yang dilakukan tergolong berat, maka perusahaan atau 

pengguna TKA ilegal dapat dikenakan dua sanksi ini sekaligus.
25

  

 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kalimantan Timur 

menegaskan bagi perusahaan pengguna TKA illegal akan dijerat sanksi pidana 

ketenagakerjaan. Pasal 185 ayat (1) juncto Pasal 42 ayat (2) UU No.13/Tahun 

2003 dinyatakan setiap pemberi kerja dilarang mempekerjakan TKA tanpa izin 

tertulis. Jika perusahaan melanggar ketentuan undang-undang ini maka dijerat 

                                                             
24

 http://www.teropongsenayan.com, Pemprov Jatim Kirim Nota Sanksi Perusahaan Pemakai TKA 

Ilegal Cina, diakses pada 6 April 2017. 
25

 https://beritagar.id, Sanksi dan Denda Menyasar 68 Perusahaan Pengguna TKA Ilegal, diakses 

pada 6 April 2017. 

http://www.teropongsenayan.com/
https://beritagar.id/
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hukuman penjara paling sedikit setahun dan maksimal empat tahun dan ditambah 

denda minimal Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah) maksimal Rp.400.000.000 

(empat ratus juta rupiah).
26

 

 Menurut hukum perdata bahwa sebuah korporasi adalah legal person. 

Korporasi dalam hukum perdata merupakan badan hukum, memiliki sifat sebagai 

legal personality.
27

 Dengan demikian, perusahaan sebagai badan hukum dapat 

melakukan perbuatan hukum, memiliki harta kekayaan sendiri, memiliki hak dan 

kewajiban seperti layaknya seorang manusia, oleh karenanya perusahaan dapat 

pula menggugat dan digugat di pengadilan atas namanya sendiri. Perusahaan 

dalam melakukan tindakan hukum tentunya tidak memiliki mens rea dan actus 

reus sebagai persayaratan untuk dapat dimintai pertanggung-jawaban hukum, 

namun perusahaan diwakili oleh organ-organ perusahaan dalam melakukan 

seluruh perbuatan hukumnya. Selanjutnya, Black’s Law Dictionary memberikan 

pengertian pidana korporasi (corporate crime)  adalah perbuatan pidana yang 

dilakukan atas nama perusahaan oleh perwakilan perusahaan. Perusahaan dapat 

dijadikan pelaku pidana, walaupun sebenarnya perusahaan sebagai sebuah entitas 

tidak dapat melakukan perbuatan pidana tanpa perbuatan perwakilan 

perusahaan.
28

 Menurut Jamin Ginting perbuatan hukum atas nama perseoran 

adalah perbuatan hukum, baik yang menyebutkan perseoran sebagai pihak dalam 

                                                             
26

 http://www.jawapos.com, Kasus Pekerja Asing PLTU Perusahaan Wajib Lengkapi Dokumen 

Kalau tidak, diakses pada 6 April 2017. 
27

 Sutan Remy Sjahdeini, Pertanggungungjawaban Pidana Korporasi, Grafiti Pers, Jakarta, 2007, 

cet. kedua, hal. 51. 
28

 Terjemahan bebas penulis, Bryan A Garner, Black’s Law Dictionary, Ninth Edition, West 

Publishing Co, St Paul, Minn, 2004, hal. 427. Naskah asli dalam bahasa Inggris adalah Corporate 

Crime committed by a corporation’s representatives acting on it’s behalf. Altough a corporation 

as an entity cannot commit a crime other than through its reprsentatives, it can be named as a 

criminal defendant.  

 

http://www.jawapos.com/
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perbuatan hukum maupun menyebutkan perusahaan sebagai pihak yang 

berkepentingan dalam perbuatan hukum.
29

 Perbuatan hukum sebagaimana 

dimaksud menjadi tanggung-jawab perusahaan karena perbuatan itu dilakukan 

dengan maksud memberikan manfaat, terutama berupa memberikan keuntungan 

finansial atau pun menghindari/ mengurangi kerugian finansial bagi perusahaan 

yang bersangkutan.  

 Doctrine of Delegation atau ajaran pendelegasian merupakan salah satu 

dasar pembenar untuk dapat membebankan pertanggung-jawaban pidana yang 

dilakukan oleh pegawai terhadap perusahaan. Menurut ajaran tersebut, alasan 

untuk dapat membebankan peratnggung-jawaban pidana kepada korporasi adalah 

adanya pendelegasian wewenang dari perusahaan kepada orang lain untuk 

melaksanakan kewenangan yang dimilikinya.
30

 Selain itu, Doctrine of 

Identification mengajarkan bahwa untuk dapat membebankan pertanggung-

jawaban pidana kepada perusahaan, penuntut umum harus mampu 

mengidentifikasikan siapa yang melakukan tindak pidana tersebut. Apabila tindak 

pidana tersebut dilakukan oleh mereka yang merupakan “directing mind” dari 

perusahaan tersebut maka pertanggung-jawaban tindak pidana itu baru dapat 

dibebankan kepada korporasi. 
31

 

 Berdasarkan penjabaran fakta-fakta diatas maka tinjauan yuridis atas 

penggunaan TKA oleh perusahaan PMA di Indonesia  diharapkan dapat menjadi 

solusi  permasalahan hukum yang timbul. Untuk itu, penelitian ini akan 

                                                             
29

 Jamin Ginting, Hukum Perseoran Terbatas (UU No. 40 Tahun 2007), Citra Aditya Bakti, 

Bandung, 2007, cet. pertama, hal. 36. 
30

 Sutan Remy Sjahdeni, Pertanggungjawaban…. Op.Cit, hal.  97. 
31

 Sutan Remy Sjahdeni, Pertanggungjawaban…. Ibid.,  hal. 100.  
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menggunakan metode penelitian normatif dengan cara meneliti bahan hukum 

sekunder yakni peraturan perundang-undangan di Indonesia, teori-teori dan asas 

hukum, hasil-hasil penelitian, dan seterusnya.
32

 Demi mengetahui gambaran 

pelaksanaan penggunaan TKA, mendapatkan gambaran menyeluruh terhadap 

permasalahan hukum penggunaan TKA, serta upaya hukum yang telah 

dilaksanakan bagi perusahaan pengguna TKA ilegal di Indonesia, maka di dalam 

penelitian ini dilakukan juga wawancara dengan Direktur Jenderal Pembinaan dan 

Pengawasan Tenaga Kerja Kemenaker, Dirjen Imigrasi dan perusahaan PMA 

pengguna TKA.
33

 Pada akhirnya, Staffing Policy sebagai salah satu teori 

manajemen sumber daya manusia akan digunakan untuk memberikan 

rekomendasi untuk dapat mengakaji formulasi dan kebijakan yang tepat dalam 

menggunakan TKA di perusahaan PMA. Melalui penelitian ini diharapkan 

memberikan saran dan masukan bagi pemerintah, perusahaan penanaman modal 

asing, akademisi dalam mengkaji penggunaan TKA di Indonesia, sehingga pada 

kebijakan penggunaan TKA di Indonesia yang tepat dapat menjadi bagian dari 

kebijakan insentif  dalam rangka meningkatkan investasi asing di Indonesia. 

1.2. Perumusan Masalahan 

 Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah, maka yang menjadi 

pokok permasalahan dalam penulisan ini adalah sebagai berikut: 

1) Bagaimana pengaturan penggunaan Tenaga Kerja Asing berdasarkan 

peraturan perundang-undangan di Indonesia? 

                                                             
32

 Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, Penelitian Hukum Nomratif, Rajawali Pres, 2015, hal. 13. 
33

 Guritnaningsih A. Santoso & Lucia R.M. Royanto, Teknik Penlusian Laporan Penelitian 

Kualitatif, Lembaga Pengembangan Sarana Pengukuran dan Pendidikan Psikologi (LPSP3), 

Universitas Indonesia, 2009. hal. 4.  
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2) Bagaimana tindakan hukum bagi perusahaan pengguna Tenaga Kerja 

Asing yang tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan 

di Indonesia? 

1.3. Tujuan Penelitian 

 Sesuai dengan pokok permasalahan yang diajukan, maka tujuan penelitian 

ini adalah sebagai berikut: 

1) Untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan penggunaan Tenaga 

Kerja Asing berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia; 

2) Untuk mengetahui dan menganalisis tindakan hukum bagi perusahaan 

pengguna Tenaga Kerja Asing yang tidak memenuhi ketentuan 

peraturan perundang-undangan di Indonesia. 

1.4. Manfaat Penelitian 

 Melalui penelitian ini diharapkan dapat diperoleh kegunaan baik dari segi 

praktis maupun teoritis.  

1) Manfaat dari segi teoritis, hasil penelitian ini diharapkan berguna 

dalam perkembangan ilmu hukum, khususnya Hukum 

Ketenagakerjaan, serta bidang Hukum Bisnis pada umumnya; 

2) Manfaat dari segi praktis, diharapkan hasil penelitian ini dapat 

menggugah kesadaran para pemangku kepentingan, baik pemerintah 

maupun perusahaan, untuk menerapkan penggunaan tenaga kerja 

asing di Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan, 

melindungi dan menjamin kesempatan dan lapangan kerja bagi tenaga 
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kerja lokal dan mendorong pelaksanaan kegiatan transfer of 

knowledge secara baik di lapangan, serta diharapkan dapat 

memberikan masukan yang bermamfaat bagi instansi terkait dalam 

membuat kebijakan di bidang ketenagakerjaan khususnya tenaga kerja 

asing.  

1.5. Sistematika Penulisan 

 Penelitian ini disusun berdasarkan bab per bab, di mana antara bab yang 

satu dengan bab yang lainnya saling berhubungan sesuai dengan pokok 

permasalahan. Dalam penulisannya, penelitian ini dibagi menjadi lima bagian 

dengan sistematika sebagai berikut: 

1) Pendahuluan berisi uraian latar belakang masalah, pokok 

permasalahan, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka 

teoritis, kerangka konseptual, metodologi penelitian, dan sistematika 

penulisan; 

2) Tinjauan Pustaka berisi Hukum Ketenagakerjaan menguraikan teori 

dan konsep-konsep hukum ketenagakerjaan. Hukum dan peraturan 

yang berkaitan dengan penggunaan Tenaga Kerja Asing. Disini akan 

dijelaskan secara umum bagaimana tata cara penggunaan tenaga kerja 

asing; 

3) Metode Penelitian menjelaskan mengenai cara atau prosedur yang 

dipakai, serta menjelaskan langkah- langkah yang dilakukan dalam 

penelitian, pengolahan, dan pembuatan kesimpulan.; 
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4) Pembahasan dan Analisis merupakan analisis terhadap  peraturan 

perundang-undangan di Indonesia, teori-teori,asas hukum dan hasil-

hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penggunaan tenaga 

kerja asing di Indonesia.  

5) Kesimpulan dan Saran merupakan kesimpulan dari materi yang telah 

dibahas, merupakan intisari atau hal-hal yang pokok dan saran-saran 

yang merupakan suatu usulan atau rekomendasi yang tersirat didalam 

kesimpulan sehingga dapat memberikan suatu saran atau masukan 

yang berguna.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




