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BAB I 

PENDAHULUAN 
  

A. Latar belakang masalah 

Indonesia merupakan negara yang memiliki nama julukan negara 

kepulauan yang memiliki luas wilayah sekitar 5180053 km2 yang terdiri 

dari wilayah perdaratan sekitar 1922570 km² dan wilayah perairan sekitar 

3257483 km2, dimana wilayah perairan mengambil 63% dari luas 

keseluruhan Indonesia. Hal tersebut menyebabkan perairan Indonesia 

menjadi salah satu penghubung transportasi perairan di dunia dan 

terdapat sebanyak 90% dari jalur perdagangan dunia diangkut dengan 

transportasi laut dan 40% dari jalur perdagangan tersebut melalui jalur 

perairan Indonesia.
1

 Selain merupakan negara yang memiliki 

penghubung transportasi perairan di dunia, Indonesia juga merupakan 

Negara yang terletak di posisi strategis. Indonesia dihimpit oleh dua 

benua dan berada ditengah dua samudra, oleh sebab itu, Indonesia 

merupakan salah satu jalur perdagangan di dunia dan mempunyai potensi 

perkembangan yang sangat tinggi. 

Selain memiliki posisi negara yang strategis, indonesia juga adalah 

negara dengan sumber kekayaan alam yang melimpah. Beberapa jumber 

sumber daya alam milik indonesia yaitu berupa tambang emas, tambang 

batu bara, cadangan gas alam, kekayaan bawah laut yang melimpah, 

tanah yang subur, hasil tanaman, nikel, tembaga, dan lain sebagainya.   
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Dengan adanya sumber daya alam yang melimpah, indonesia 

mempunyai peluang pengembangan yang sangat tinggi baik dari segi 

infrastruktur maupun pengembangan dari segi ekonomi, dan hal tersebut 

juga menjadi daya tarik pengusaha indonesia ataupun pengusaha luar 

negeri untuk berinvestasi di Indonesia. Salah satu contoh perusahaan 

yang berinvestasi di Indonesia karena sumber daya alam indonesia yaitu 

PT. Freeport Indonesia. PT. Freeport Indonesia merupakan perusahaan 

asing yang terdiri pada tahun 1967, beroperasi di wilayah dataran tinggi 

Tembagapura Provinsi Papua, Indonesia. Perusahaan tersebut bergerak di 

bidang pertambangan dengan melakukan kegiatan penambangan, proses, 

dan eksplorasi terhadap biji yang mengandung perak, emas, dan tembaga. 

Wilayah negara yang luas dan strategis serta kaya dengan sumber 

kekayaan alam menghasilkan banyak potensi bagi Indonesia. Namun hal 

tersebut juga menyebabkan banyak daerah yang masih belum terurus dan 

membutuhkan banyak dana guna pembangunan infrastruktur dan 

pembangunan lainnya. Akan tetapi, Indonesia belum memiliki dana yang 

cukup untuk mendanai pembangunan-pembangunan pada wilayah 

Indonesia yang begitu luas jika hanya mengandalkan dana dari kas 

negara Indonesia. Dengan demikian, pembangunan tidak bisa bertumpu 

pada investasi dari dalam negeri saja namun juga harus mencari investasi 

dari luar negeri. Oleh karena itu, pemerintah semakin menyadari 

pentingnya investasi luar negeri untuk pembangunan negara dan 

kemajuan ekonomi Indonesia. Selain untuk memanfaatkan wilayah yang   
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luas dan menambah penghasilan negera, investasi asing ini juga bisa 

mendatangkan banyak dampak positif bagi Indonesia. 

Dampak positif dari investasi luar negari sangat banyak, misalnya  

membuka lapangan kerja bagi warga negara indonesia, menurunkan 

tingkat kemiskinan dan kejahatan, Meningkatkan angka ekspor yang 

masih rendah, dan pastinya akan meningkatkan perekonomian Indonesia. 

Dengan tujuan meningkatkan perekonomi di Indonesia, pemerintah 

selalu berupaya untuk mencari investor asing untuk menanam modal di 

Indonesia.  Berbagai cara telah dilakukan oleh pemerintah Indonesia,  

dimulai dari pembangunan infrastruktur, memberikan kemudahan 

pengurusan perizinan perusahaan, menjalin hubungan baik dengan 

negara lain supaya semakin banyak pelaku asing yang menanamkan 

modal di Indonesia. 

Investor asing yang telah atau akan menanamkan modal dengan 

cara mendirikan perusahaan, pabrik, ataupun melakukan investasi dalam 

bentuk jasa di Indonesia diharapkan mampu menyerap tenaga kerja lokal 

secara maksimal serta diharapkan dapat mengedukasi pekerja lokal 

mengenai kualitas dan kuantitas produk, teknologi produksi, wawasan 

international, teknis menjalin hubungan kerja sama dengan perusahaan 

asing, dan prinsip kerja yang baik yang mampu menjadi suatu panduan 

dalam pelaksanaan kerja sehari-hari sehingga mencapai tujuan usaha.  

Namun dengan bertambahnya investor asing tentu punya 

konsekuensi lain, salah satunya berupa bertambahnya jumlah Tenaga 

kerja asing. Investor asing sering mendatangkan tenaga kerja asing tentu   
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ada penyebabnya. Penyebabnya bisa berupa bidang usaha yang 

akan dilakukan di indonesia membutuhkan keahlian khusus sehingga 

memerlukan tenaga kerja asing yang ahli di bidang tersebut, bidang 

usaha yang tergolong baru di indonesia sehingga membutuhkan tenaga 

kerja asing ahli untuk membimbing dan mengajari tenaga kerja indonesia, 

bidang usaha yang dilakukan membutuhkan teknologi canggih dan alasan 

lainnya. 

Dengan meningkatnya jumlah investor asing di indonesia sehingga 

jumlah Tenaga kerja asing juga meningkat. Berdasarkan Peraturan 

menteri ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 10 tahun 2018 yang 

dimaksud dengan “tenaga kerja asing adalah warga negara asing 

pemegang visa dengan maksud bekerja di Indonesia”.
2
 Tenaga kerja 

asing yang akan dipekerjakan juga diharuskan mempunyai pendidikan 

sesuai dengan kualifikasi jabatan yang didudukinya, memiliki 

pengalaman kerja sesuai dengan jabatan yang didudukinya minimal lima 

tahun, harus mengalihkan keahliannya kepada tenaga kerja 

pendampingnya atau tenaga kerja Indonesia, dan memiliki izin tinggal 

terbatas.
3
  Oleh karena itu, pengurusan izin bagi tenaga kerja asing adalah 

hal yang wajib dilakukan oleh setiap perusahaan yang berencana 

mendatangkan tenaga kerja asing dan harus dilakukan sesuai dengan 

standar dan ketentuan yang berlaku. 

                                                           
2
 Indonesia, Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 10 tahun 2018,Ps. 1 

ayat (1). 
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 PT. KING SHINING INDUSTRY adalah suatu perusahaan asing 

yang didirikan pada tahun 2018, terletak di kawasan Industri Kota Batam. 

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, PT. KING SHINING 

INDUSTRY menggunakan berbagai macam mesin yang diimpor dari 

luar negeri. Mesin yang digunakan berupa mesin crushing, mesin 

washing, mesin granulator, dan mesin lainnya yang tergolong baru dan 

asing di Indonesia terutama di Kota Batam sehingga membutuhkan 

tenaga kerja ahli yang menjalankan mesin-mesin tersebut. Karena mesin 

yang digunakan tergolong baru dan asing, sehingga akan sangat sulit 

untuk menemukan tenaga kerja yang ahli di mesin tersebut sehingga 

pihak perusahaan harus mendatangkan tenaga kerja asing dan tentunya 

sebelum mendatangkan tenaga kerja asing dari luar negeri, perusahaan 

wajib mengurus izin kerja dan izin tinggal terbatas tenaga kerja asing 

tersebut. 

Berdasarkan penjelasan permasalahan tersebut diatas, dalam 

menulis laporan kerja praktek ini Penulis akan memaparkan Standar 

dokumen dalam pengurusan izin kerja tenaga kerja asing untuk 

menyelesaikan permasalahan pengurusan izin kerja tenaga kerja asing 

yang dihadapi PT. KING SHINING INDUSTRY dengan judul laporan 

kerja praktek adalah : 

“STANDAR DOKUMEN PENGURUSAN IZIN KERJA 

TENAGA KERJA ASING DI PT. KING SHINING” 
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B. Ruang lingkup 

Dalam laporan ini Penulis akan menyajikan prosedur dan standar 

dokumen pengurusan izin kerja Tenaga Kerja Asing di Indonesia di PT. 

KING SHINING INDUSTRY karena setiap warga asing yang bekerja di 

Indonesia wajib memiliki izin kerja sebagaimana yang diatur pada 

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 10 tahun 

2018. 

Ruang lingkup pekerjaan yang akan dilakukan meliputi pengajuan 

RPTKA (Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing), IMTA (Izin 

Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing), mengajukan permohonan 

pembayaran DKP-TKA (Dana kompensasi Penggunaan TKA) dan 

melakukan pembayaran, kemudian dilanjutkan dengan proses pengurusan 

telex visa untuk mengajukan izin kerja dan terakhir yaitu mengajukan 

KITAS (Kartu Izin Tinggal Terbatas) TKA, kemudian membuat suatu 

skema atau penjelasan mengenai prosedur pengurusan izin tenaga kerja 

asing dan membuat standar dokumen dalam pengurusan izin tenaga kerja 

asing. 

 

 

C. Tujuan proyek 

Tujuan yang akan dicapai oleh Penulis dalam penyusunan laporan 

kerja praktek ini berupa mencari tahu bagaimana alur pengurusan izin 

kerja untuk Tenaga kerja asing di PT. KING SHINING INDUSTRY 

dimulai dari tahap pengajuan KITAS hingga keluarnya izin kerja dan  
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kartu izin terbatas TKA beserta standar dokumen yang diperlukan, 

sehingga perusahaan dapat mengurus izin kerja tenaga kerja asing sesuai 

dengan peraturan yang berlaku tanpa melalui jasa perantara pengurusan 

izin maupun perantara swasta lainnya. 

 

 

D. Luaran proyek 

Output yang akan dihasilkan dan dilaksanakan oleh objek Kerja 

Praktek setelah Penulis menyelesaikan pelaksanaan Kerja Praktek yaitu 

Standar dokumen dalam mengurus perizinan kerja TKA yang akan 

bekerja di PT. KING SHINING INDUSTRY serta Skema prosedur 

pengurusan Izin tenaga kerja asing. 

 

 

E. Manfaat Proyek 

Manfaat dari penyusunan laporan kerja praktek tersebut, 

diantaranya berupa : 

1. Pengurusan izin kerja TKA adalah syarat mutlak bagi warga asing 

yang akan bekerja di Indonesia sehingga wajib untuk diuruskan. 

2. Dengan diuruskan izin kerja TKA tersebut, perusahaan dapat 

menghemat biaya untuk pembayaran ke agen jasa pengurusan izin 

ataupun perantara swasta lain. 
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3. Pengurusan izin tenaga kerja asing oleh perusahaan sendiri juga 

dapat menghindari adanya prosedur pengurusan izin kerja yang 

tidak sesuai yang dilakukan oleh agen perantara. 
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