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BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Landasan konseptual 

1. Definisi perjanjian kerja 

Pemberi kerja (pengusaha), dan penerima kerja 

(pekerja/karyawan) merupakan dua hal yang tidak terpisahkan. 

Kedua pelaku usaha ini akan membuat suatu perjanjian 

sebagaimana diatur secara khusus dalam Undang-Undang No. 13 

Tahun 2003 Tentang Undang-Undang Ketenagakerjaan. Undang-

Undang ini merupakan implementasi dari Undang-Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia Tahun 1945 khususnya Pasal 27 ayat (2) 

disebutkan bahwa  

“Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan 

perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja”.  

Pengaturan lain juga ditemukan dalam Pasal 28D ayat (2) Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.1 

Arbeidsoverenkoms merupakan bahasa belanda yang artinya 

perjanjian. Pasal 1061a KUHPerdata memberikan pengertian 

sebagai berikut: 

“Perjanjian kerja adalah suatu perjanjian di mana pihak kesatu 

(pekerja), mengikatkan dirinya untuk di bawah perintah pihak yang 

                                                           
1 Elza Syarief, Ampuan Situmeang dan Sugiyarto. PEMENUHAN HAK UPAH TENAGAKERJA 
DALAM RANGKA MENDUKUNG INVESTASI DI KOTA BATAM. (Batam : Badan Penerbit 
Fakultas Hukum Universitas Internasional Batam,2015), hlm. 4. 
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lain, si majikan untuk suatu waktu tertentu melakukan pekerjaan 

dengan menerima upah” 

Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang 

Ketenagakerjaan, Pasal 1 angka 14 memberikan pengertian yakni : 

“Perjanjian kerja adalah suatu perjanjian antara pekerjaan buruh 

dan pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat-syarat 

kerja hak dan kewajian kedua belah pihak.” 

Selain pengertian normatif seperti tersebut diatas, Iman 

Soepomo juga berpendapat bahwa yang dimaksud dengan 

perjanjian kerja ialah dimana terjadi suatu kesepakatan dimana 

pihak pertama (tenaga kerja) mengikatkan diri kepada pihak kedua 

(pemberi kerja), pihak pertama melaksanakan pekerjaan dan 

mendapatkan imbalan atas pekerjaannya dari pihak kedua yang 

berupa gaji, Pihak kedua atau pemberi kerja mengikatkan diri untuk 

memberikan pekerjaan dan membayar imbalan berupa upah kepada 

pihak pertama atau pekerja. Berdasarkan pengertian diatas tampak 

bahwa ciri-ciri utama dari perjanjian kerja adalah yaitu pelaksanaan 

atas perintah dari pihak lain, atas perintah ini menunjukkan bahwa 

hubungan antara pekerja dan pemberi kerja adalah hubungan 

bawahan dan atasan. 
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2. Unsur-unsur dalam kesepakatan pekerjaan 

Pekerjaan 

Objek kesepakatan merupakan suatu hal yang akan 

diperjanjikan atau disepakati yang kemudian disebut sebagai 

pekerjaan. Pekerjaan merupakan suatu kegiatan yang harus 

dilaksanakan oleh diri sendiri kecuali mendapatkan perintah lain 

atau kewenangan dari atasan untuk diserahkan kepada orang lain. 

Pengertian tersebut dibunyikan dalam KUHPerdata pasal 1603a 

yang berbunyi :  

“Buruh wajib melakukan sendiri pekerjaannya; hanya dengan 

seizin majikan ia dapat menyuruh orang ketiga menggantikannya” 

Jenis pekerjaan yang dilaksanakan oleh pekerja merupakan 

hal yang berkaitan dengan keahliannya, maka menurut hukum yang 

berlaku, kesepakatan kerja akan putus demi hukum jika pekerja 

yang terikat dalam kesepakatan kerja meninggal dunia. Atas 

pekerjaan tersebut, seorang pekerja mendapatkan upah dari 

pemberi kerja. Segala unsur pekerjaan yang telah atau akan 

disepakati wajib  mengikuti ketentuan Undang-Undang 

Ketenagakerjaan dan peraturan lainnya yang berlaku di Indonesia.  

Unsur pekerjaan yang terkandung di dalam di dalam 

kesepakatan kerja selain untuk melindungi hak karyawan atau 

pekerja, juga bisa sebagai perlindungan terhadap pemberi kerja. 

Hak tersebut bisa dilihat dari pengaturan tentang mangkir, PHK, 

dan lain sebagainya. 
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Adanya Unsur Perintah 

Pelaksanaan dari pekerjaan yang diserahkan oleh pemberi 

kerja  kepada pekerja sebagaimana yang telah diperjanjikan harus 

dilaksanakan oleh pekerja yang bersangkutan.  

Dari pelaksanaan pekerjaan tersebut, terlihat ada perbedaan 

di antara hubungan kerja yang berbeda. Contohnya seperti 

hubungan kerja antara doktor/pengacara yang tidak tunduk pada 

perintah pasien/klien. 

 

Adanya Upah 

Upah bagi sebagian besar pekerja merupakan tujuan utama 

dari pelaksanaan pekerjaan. Dikarenakan membutuhkan upah 

tersebut, maka mereka mencari kerja dan mengikatkan diri pada 

suatu kesepakatan pekerjaan. Pelaksanaan pekerjaan dan pemberian 

upah juga berupa sejenis hubungan timbal balik, pekerja 

melaksanakan pekerjaan yang diberikan dan pemberi kerja 

memberikan upah yang telah diperjanjikan. Sehingga unsur upah 

merupakan unsur penting yang menyebabkan terjadinya suatu 

hubungan kerja. maka suatu hubungan tersebut bukan merupakan 

hubungan kerja. Upah akan diberikan dalam bentuk uang tunai, 

transfer rekening bank, cek tunai atau cara pembayaran lainnya 

sesuai dengan kesepakatan. Dalam penentuan upah tersebut, dapat 

dilihat adanya syarat sebagai berikut: 
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1. Adanya suatu persetujuan yang menjadi landasam penentuan 

upah. 

2. Berdasarkan peraturan yang berlaku di Indonesia atau 

domisili para pihak. 

3. Pembayaran berdasarkan suatu kesepakatan antara pekerja 

dan pemberi kerja yang mengikat para pihak. 

4. Tunjangan kepada pekerja berupa tunjangan pribadi pekerja 

maupun tunjangan keluarga pekerja termasuk di dalam Upah. 

  

3. Syarat sahnya perjanjian 

Di dalam Pasal 1320 KUHPerdata terdapat syarat-syarat 

sahnya suatu perjanjian sebagai berikut, 

“Untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat: 

1. sepakat mereka yang mengikatkan dirinya 

2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan 

3. suatu hal tertentu 

4. suatu sebab yang halal” 

Adanya kesepakatan dan kecapakan ialah persyaratan 

subjektif. Jika syarat subjektif tidak tercapai dalam suatu perjanjian 

maka perjanjian tersebut dapat dibatal atasan putusan hakim. 

Permintaan pembatalan dapat diajukan oleh pihak dalam perjanjian 

itu sendiri. 

Jika seseorang di bawah pengampuan maka pembatalan 

dimintakan oleh pengampunya. Jika seseorang menyatakan sepakat 
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secara tidak sukarela, maka ia dengan sendirinya dapat mengajukan 

pembatalan perjanjian. Adapun jangka waktu untuk meminta 

pembatalan yaitu selama 5 tahun, hal tersebut diatur di dalam 

KUHPerdata Pasal 1454. 

Syarat suatu hal tertentu dan sebab yang halal merupakan 

persyaratan objektif. Jika syarat objektif tidak tercapai dalam suatu 

perjanjian maka perjanjian tersebut dapat dinyatakan batal demi 

hukum (null and void). Maksudnya, perjanjian atau kesepakatam 

tersebut dianggap tidak pernah ada dan tidak pernah terjadi. Maka, 

maksud dari pengadaan kesepakatan oleh para pihak juga gagal dan 

tidak ada landasan atau pegangan bagi para pihak untuk menuntut 

satu sama lain di pengadilan. 

 

Kesepakatan 

Suatu kesepakatan dapat dilahirkan dari berbagai macam 

metode, baik dengan cara pernyataan sepakat secara tegas yang 

tertuang dalam perjanjian tertulis, akta otentik, media elektronik 

berupa email dan bentuk lainnya ataupun kesepakatan tidak tegas 

yang dilahirkan melalui pembicaraan atau secara lisan, dan 

kesepakatan lisan merupakan kesepakatan yang sering dijumpai di 

kalangan masyarakat. Meskipun kesepakatan secara lisan tidak 

mempunyai bentuk tertulis dan tidak ada bukti tertulis, namun 

sesungguhnya perjanjian lisan tersebut sudah sering terjadi di 

kehidupan sehari-hari dan meskipun tanpa perjanjian tertulis 
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tersebut, perjanjian lisan juga dilaksanakan dengan baik oleh para 

pihak. Contoh dari pelaksanaan perjanjian lisan sehari-hari yaitu 

seorang pembeli membeli barang di suatu toko, meskipun tidak ada 

perjanjian tertulis, namun perjanjian telah dilaksanakan, dimana 

penjual memberikan barang dan pembeli memberikan uang dan 

kesepakatan berhasil dilaksanakan. Kesepakatan lisan juga dapat 

terjadi dari jasa, misalnya salon, tamu ke salon untuk mendapatkan 

perawatan rambut, pihak salon memberikan jasa yang diperlukan 

oleh tamu dan tamu membayarkan upah atau biaya atas jasa yang 

diterimanya kepada salon. Maka, kesepakatan sudah terjadi dan 

telah selesai dilaksanakan. Jadi didalam kehidupan sehari-hari, 

sering terjadi kesepakatan lisan dan terkadang masyarakat juga 

tidak tau bahwa dirinya sebenarnya sudah membuat suatu 

kesepakatan. 

Adapun pasal yang mengatur lebih jelas mengenai syarat 

sahnya perjanjian “sepakat mereka yang mengikatkan dirinya” 

adalah pada Pasal 1321 sampai dengan Pasal 1328 KUHPerdata. 

Adapun sahnya suatu kesepakatan, maka kesepakatan harus 

berdasarkan Pasal 1321 KUHPerdata yang menyebutkan bahwa : 

“Tiada sepakat yang sah apabila sepakat itu diberikan karena 

kekhilafan, atau diperolehnya dengan paksaan atau penipuan”. 
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Kecakapan 

Setiap orang adalah cakap untuk membuat perikatan-

perikatan, jika ia oleh undang-undang tidak dinyatakan tak cakap. 

Artinya, bahwa hanya orang yang cakap menurut undang-undang 

saja yang dapat membuat perikatan-perikatan. Adapun orang-orang 

yang tidak cakap sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1330 

KUHPerdata adalah orang-orang yang belum dewasa. Berdasarkan 

Pasal 330 KUHPerdata menyebutkan bahwa  

“Belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 

dua puluh satu tahun, dan tidak lebih dahulu telah kawin”.  

Orang yang belum dewasa ini berada di bawah kekuasaan orang tua 

atau wali, sehingga setiap perbuatan hukum yang berhubungan 

dengan orang yang belum dewasa dilaksanakan oleh orang tua atau 

wali. 

 

Hal tertentu 

Suatu hal tertentu yang menjadi objek dalam suatu perjanjian 

adalah prestasi yang perlu dipenuhi. Prestasi dapat berupa 3 hal 

sebagimana disebutkan pada Pasal 1234 KUHPerdata yang 

berbunyi sebagai berikut : 

“Tiap-tiap perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, untuk 

berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu”. 
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Sebab yang halal 

Penjelasan tentang sebab yang halal dapat dilihat dari  

KUHPerdata, pasal 1335 KUHPerdata berbunyi: 

“Suatu perjanjian tanpa sebab, atau yang telah dibuat karena 

sesuatu sebab yang palsu atau terlarang, tidak mempunyai 

kekuatan.” 

Pasal 1336 BW menyebutkan bahwa: 

“Jika tidak dinyatakan sesuatu sebab, tetapi ada suatu sebab yang 

halal, ataupun jika ada suatu sebab lain, daripada yang 

dinyatakan, perjanjiannya namun demikian adalah sah”.  

Pasal 1337 KUHPerdata berbunyi: 

“Suatu sebab adalah terlarang, apabila dilarang oleh udang-

undang, atau apabila berlawanan dengan kesusilaan baik atau 

ketertiban umum” 

 

4. Asas-Asas Perjanjian 

Didalam KUHPerdata telah ada penjelasan asas-asas 

perjanjian, asas-asas yang terdapat dalam suatu perjanjian sebagai 

berikut antara Asas kebebasan berkontrak (freedom of contract), 

Asas ini menjelaskan setiap pihak mempunyai untuk membuat atau 

tidak membuat, mengadakan, menentukan isi dan melaksanakan 

suatu perjanjian baik dalam bentuk tertulis maupun lisan, Asas 

konsesualisme yang menjelaskan dasar dari lahirnya perjanjian 

yaitu ketika saat pertama tercapai kata sepakat, Asas kepastian 
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hukum, perjanjian dibuat berdasarkan hukum dan berlaku sebagai 

hukum bagi para pihak, asas itikad baik yaitu kesepakatan lahir atas 

suatu itikad baik, asas kepribadian yang artinya perjanjian hanya 

mengikat para pihak yang terikat dalam kesepakatan tersebut, Asas 

Persamaan hukum bahwa para pihak mempunyai posisi yang sama 

di mata hukum, Asas perlindungan yang mempunyai pengertian 

bahwa para pihak harus dilindungi oleh hukum.2  

 

5. Definisi Izin Kerja Tenaga Kerja Asing 

Izin kerja tenaga kerja asing merupakan persyaratan yang 

wajib dipenuhi oleh calon tenaga kerja asing atau tenaga kerja 

asing di indonesia. Perizinan yang wajib dimiliki yaitu ITAS. 

Pengertian ITAS menurut Peraturan Menteri Ketenagakerjaan 

Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2018 pasal 1 poin 14 yaitu 

“Izin Tinggal Terbatas yang selanjutnya disebut Itas adalah izin 

yang diberikan kepada orang asing untuk tinggal dan berada di 

Wilayah Indonesia untuk jangka waktu tertentu untuk bekerja”. 

Kemudian menteri ketenagakerjaan akan terbitkan KITAS, Kartu 

izin tinggal terbatas yang merupakan hardcopy ITAS dalam bentuk 

kartu. 

 

                                                           
2 Rina Shahriyani Shahrullah, Ampuan Situmeang dan Any Lindawaty., ANALISIS PERJANJIAN 
PEMBANGUNAN JEMBATAN BINTAN-DOMPAK ANTARA PT. NINDYA KARYA DENGAN 
PEMERINTAH KEPULAUAN RIAU, (Batam : Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas 
Internasional Batam,2013), hlm. 52-55. 
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6. Persyaratan Dan Proses Pengurusan Izin Kerja Tenaga Kerja 

Asing 

Dalam mengurus izin kerja tenaga kerja asing, tenaga kerja 

asing wajib memiliki beberapa dokumen. Dokumen yang 

dibutuhkan sebagai berikut : 

a. Ijazah, untuk membuktikan bahwa tenaga kerja yang yang 

akan dipekerjakan di indonesia memiliki pendidikan yang 

sesuai dengan kualifikasi jabatan yang akan diduduki oleh 

TKA. 

b. sertifikat kompetensi atau surat keterangan pengalaman kerja 

yang sesuai dengan jenis jabatan yang akan diduduki oleh 

TKA di Indonesia dan memiliki masa kerja paling sedikit 5 

(lima) tahun. 

c. paspor tenaga kerja asing 

d. foto background merah dengan ukuran 4x6  

e. KTP dan Pas foto pendamping tenaga kerja Indonesia karena 

TKA akan membimbing dan mengajari tenaga kerja 

Indonesia pendamping dan TKA wajib mengalihkan 

keahliannya kepada tenaga kerja Indonesia pendampingnya. 

 

Berikut prosedur dan seperangkat izin yang harus dimiliki 

dalam proses pengurusan izin kerja tenaga kerja asing 

a. RPTKA, Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing yang 

selanjutnya disingkat RPTKA menurut Peraturan Menteri 
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Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2018 

pasal 1 poin 4 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.” 

Masa berlaku RPTKA sesuai dengan Perjanjian Kerja TKA. 

Apabila Perjanjian Kerja TKA dengan perusahaan hanya 

enam bulan, RPTKA juga akan berlaku hanya enam bulan. 

Pada dasarnya, masa berlaku RPTKA akan mengikuti 

Perjanjian Kerja antara TKA dengan Perusahaan. Izin 

penggunaan TKA saat ini hanya RPTKA. Sedangkan IMTA 

sudah dihapuskan. Sehingga, pengesahan Izin Kerja hanya 

dengan RPTKA dan Notifikasi. 

b. Notifikasi: Terbitnya Kode Billing Pembayaran DPKK 

Pada proses Notifikasi, kode billing akan diterbitkan dan 

hanya dalam jangka waktu satu hari kerja saja Perusahaan 

harus membayarkan Dana Pengembangan Keahlian dan 

Keterampilan (atau yang biasanya disingkat dengan 

“DPKK”) sebesar 100 USD per bulan. Terintegrasinya sistem 

Kementerian Ketenagakerjaan dan sistem Imigrasi. Proses 

pengajuan Telex diajukan pada fase pengajuan Notifikasi. 

Setelah pembayaran kode billing, maka kode billing untuk 

Penerimaan Negara Bukan Pajak (“PNBP”) Persetujuan 

Telex Vitas dan Izin Tinggal Terbatas akan diterbitkan. Dan 
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Perusahaan diberikan jangka waktu selasa 30 (tiga puluh) 

hari untuk melakukan pembayaran PNBP tersebut. 

c. Terbitnya Telex dan dapat mengambil Visa di KBRI Tujuan 

Apabila telah melakukan pembayaran PNBP Persetujuan 

Telex Vitas dan Izin Tinggal Terbatas, maka Direktorat 

Jenderal Imigrasi akan menerbitkan Persetujuan Telex Vitas, 

kemudian TKA dapat mengambil Visa di KBRI Tujuan. 

d. Sesi Foto dan Biometrik TKA dilakukan di Bandara tertentu 

Kemudian, saat TKA sampai di Indonesia, TKA wajib 

melaporkan tujuan kedatangannya ke Indonesia untuk 

bekerja. Dan Imigrasi akan memproses foto dan pengambilan 

sidik jari TKA tersebut. Dapat menjadi catatan, tidak semua 

bandara di Indonesia menerima kedatangan TKA. Hanya 

bandara berikut yang menjadi jalur masuknya TKA yang 

akan bekerja, yakni: 

 

1. Bandara Internasional Soekarno Hatta (Jakarta) 

2. Bandara Internasional Juanda (Surabaya) 

3. Bandara Internasional Kualanamu (Medan) 

4. Bandara Internasional Ngurah Rai (Bali); 

5. Pelabuhan Batam Centre (Batam). 

 

 

 

Bety Lauren. Standar Dokumen Pengurusan Izin Kerja Tenaga Kerja Asing di PT. King Shining Industry, 2019. 
UIB Repository©2019



22 
 

 

 Universitas Internasional Batam 
 

7. Definisi Pengusaha 

Dalam pasal 1 angka 5 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 

menjelaskan pengertian pengusaha adalah : 

a. “Orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang 

menjalankan suatu perusahaan milik sendiri 

b. Orang perseorangan, atau badan hukum yang secara berdiri 

sendiri menjalankan perusahaan bukan miliknya 

c. Orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang 

berada di Indonesia mewakili perusahaan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a, b yang berkedudukan di luar 

wilayah Indonesia.” 

Selain pengertian pengusaha Undang-Undang No. 13 Tahun 

2003 juga memberikan pengertian  

“pemberi kerja yakni orang perseorangan, pengusaha, badan 

hukum atau badan-badan lainnya yang mempekerjakan tenaga 

kerja dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain 

(Pasal 1 angka 4)”.  

Pengaturan kata pemberi kerja ini lahir karena ada pihak yang 

memberikan pekerjaan tapi tidak terkategorikan sebagai pengusaha 

atau perusahaan. Jadi dengan pengaturan kata pemberi kerja, maka 

pengaturannya akan lebih luas dan tidak hanya mengikat sektor 

formal aja, melainkan sektor informal juga akan terikat dalam 

pengaturan tersebut. 
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Definisi atau penafsiran perusahaan tidak disebutkan dalam 

Kitab Undang – Undang Hukum Dagang (Wetboek van 

Koophandel voor Indonesie) namun, istilah perusahaan telah 

terdapat di dalam KUHD yaitu pada pasal 6 yang mengatur 

mengenai penyelenggaraan pencatatan yang wajib dilakukan setiap 

orang yang menjalankan perusahaan. Pengertian perusahaan dapat 

ditemui dalam Undang – Undang No. 3 Tahun 1982 tentang wajib 

daftar perusahaan pasal 1b yang berbunyi sebagai berikut: 

“Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap 

jenis usaha yang bersifat tetap dan terus menerus dan yang 

didirikan, bekerja serta berkedudukan.dalam wilayah Negara 

Republik Indonesia, untuk tujuan memperoleh keuntungan dan atau 

laba.” 

Pengertian Perusahaan dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 

adalah : 

a. “Setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak yang 

mempekerjakan pekerja dengan tujuan mencari keuntungan 

atau tidak, milik orang perseorangan, persekutuan, atau 

badan hukum, baik milik swasta maupun milik negara yang 

mempekerjakan buruh/pekerja dengan membayar upah atau 

imbalan dalam bentuk apa pun; 

b. Usaha-usaha sosial dan usaha-usaha lain yang mempunyai 

pengurus dan mempekerjakan orang lain dengan membayar 

upah atau imbalan dalam bentuk lain (Pasal 1 angka 6).”  

Bety Lauren. Standar Dokumen Pengurusan Izin Kerja Tenaga Kerja Asing di PT. King Shining Industry, 2019. 
UIB Repository©2019



24 
 

 

 Universitas Internasional Batam 
 

Selain definisi yang tertuang dalam Undang – Undang 

Republik Indonesia tersebut, terdapat beberapa pengertian 

perusahaan menurut para ahli hukum. 

Molengraaff berpendapat bahwa Definisi dari Perusahaan 

yaitu semua tindakan yang dilakukan secara berulang-ulang, 

berinteraksi dengan luar untuk mendapatkan penghasilan, dengan 

metode menjualkan atau memberikan barang atau mengadakan 

kesepakatan perdagangan. 

Polak berpendapat bahwa perusahaan merupakan suatu usaha 

yang melaksanakan pencatatan atau pembukuan yaitu dengan 

menghitung keuntungan atau kerugian perusahaan 

 

8. Definisi Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing 

Denisi Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing menurut Peraturan 

menteri ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 

2018 pasal 1 poin 3 adalah  

“badan hukum atau badan-badan lainnya yang mempekerjakan 

TKA dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain”. 

Pemberi kerja TKA lebih rincinya diatur di dalam pasal 3, 

Peraturan menteri ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 10 

Tahun 2018, yang isinya berupa  

“Pemberi Kerja TKA meliputi: 

a. Instansi pemerintah, perwakilan negara asing, badan-badan 

internasional, dan organisasi internasional, 
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b. Kantor perwakilan dagang asing, kantor perwakilan 

perusahaan asing, dan kantor berita asing yang melakukan 

kegiatan di indonesia, 

c. Perusahaan swasta asing yang terdaftar di instansi yang 

berwenang, 

d. Badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum lndonesia 

dalam bentuk perseroan terbatas atau yayasan; 

e. Lembaga sosial, lembaga keagamaan, dan lembaga 

pendidikan, 

f. Usaha jasa impresariat, atau 

g. Badan usaha sepanjang tidak dilarang undang-undang.” 

 

 

9. Kewajiban Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing 

 Kewajiban pemberi kerja Tenaga Kerja Asing diatur dalam 

Peraturan menteri ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 10 

Tahun 2018 Pasal 4, yang isinya berupa  

1) “Setiap Pemberi Kerja TKA dapat mempekerjakan TKA 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 

2) Setiap Pemberi Kerja TKA mengutamakan penggunaan 

tenaga kerja Indonesia pada semua jenis jabatan yang 

tersedia 
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3) Setiap Pemberi Kerja TKA dilarang mempekerjakan TKA 

pada jabatan-jabatan yang tidak boleh diisi oleh TKA atau 

jabatan yang tertutup bagi TKA 

4) Setiap Pemberi Kerja TKA yang mempekerjakan TKA wajib: 

a. Memiliki RPTKA yang disahkan oleh Menteri atau 

pejabat yang ditunjuk, 

b. Membayar DKP-TKA untuk setiap TKA yang 

dipekerjakan sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan, 

c. Mengikutsertakan TKA dalam program asuransi di 

perusahaan asuransi berbadan hukum Indonesia yang 

bekerja kurang dari 6 (enam) bulan, 

d. Mengikutsertakan TKA dalam program Jaminan Sosial 

Nasional yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan, 

e. Menunjuk Tenaga Kerja Pendamping dalam rangka 

alih teknologi dan keahlian TKA, 

f. Melaksanakan pendidikan dan pelatihan bagi Tenaga 

Kerja Pendamping, dan 

g. Memfasilitasi pendidikan dan pelatihan Bahasa 

Indonesia kepada TKA yang dipekerjakannya 

5) Program asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) 

huruf c diatur oleh Dirjen setelah berkoordinasi dengan 

Otoritas Jasa Keuangan 
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6) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf e 

dikecualikan bagi Pemberi Kerja TKA yang mempekerjakan 

TKA untuk Pekerjaan Bersifat Darurat dan Mendesak, 

Pekerjaan Bersifat Sementara, anggota direksi, anggota 

dewan komisaris, anggota pembina, anggota pengurus, dan 

anggota pengawas.” 

 

10. Definisi Tenaga Kerja 

Pengertian tenaga kerja dalan Undang-Undang No. 13 Tahun 

2003 tentang Ketenagakerjaan di jelaskan dalam pasal 1 angka 2 , 

bahwa tenaga kerja adalah  

“Setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna 

menghasilkan barang dan/atau jasa untuk memenuhi kebutuhan 

sendiri maupun masyarakat”.  

Selain pengertian tenaga kerja menurut Undang-Undang, 

adapun kutipan pendapat dari beberapa sarjana terkemuka 

mengenai pengertian tenaga kerja, yaitu : 

Kutipan A.Hamzah (1990) dalam bukunya “Pengantar 

Ekonomi Sumber Daya Manusia” tertulis pendapat dari Payaman J. 

Simanjuntak (1985 : 2)  tentang definisi tenaga kerja atau 

manpower, Menurutnya, Tenaga kerja ialah suatu produk yang 

telah bekerja atau yang sedang mencari suatu pekerjaan atau yang 

sedang melaksanakan suatu pekerjaan ataupun yang sedang 

melakukan suatu pekerjaan lainnya. Menurutnya, tenaga kerja 
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terbagi atas 2 hal yaitu bukan angkatan kerja dan angkatan kerja. 

Yang bukan angkatan kerja termasuk kategori orang yang sedang 

mengurus rumah tangga, kategori yang sedang menjalankan 

pendidikan atau sekolah, serta kategori yang hanya menerima 

pendapatan dari pihak lain, sedangkan angkatan kerja termasuk 

pihak yang sedang dalam suatu karir atau sedang bekerja atau 

pengangguran yang sedang mencari pekerjaan. 

Alam S. berpendapat bahwa definisi tenaga kerja di negara-

negara berkembang berupa Indonesia ialah warga yang telah 

berumur 15 tahun keatas dan definisi tenaga kerja di negara maju 

yaitu warga yang berusia diantara 15 sampai dengan 64 tahun. 

Suparmoko dan Icuk Ranggabawono berpendapat bahwa 

warga yang sudah menginjak usia kerja, yang telah mempunyai 

pekerjaan, yang melaksanakan pekerjaannya, yang sedang mencari 

pekerjaan atau yang sedang melaksanakan pekerjaan lain berupa 

belajar atau sekolah, mengurus rumah tangga dan aktivitas lainnya 

ialah tenaga kerja.  

 

11. Jenis – Jenis Tenaga Kerja Menurut Kewarganegaraan 

Jenis-jenis tenaga kerja berdasarkan kewarganegaraannya 

berdasarkan konvensional terbagi menjadi dua yaitu tenaga kerja 

indonesia dan tenaga kerja asing. Menurut Pasal 1 bagian (1) 

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan 

Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri,  
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“TKI adalah setiap warga negara Indonesia yang memenuhi 

syarat untuk bekerja di luar negeri dalam hubungan kerja untuk 

jangka waktu tertentu dengan menerima upah.”  

Sedangkan pengertian tenaga kerja asing menurut Pasal 1 ayat 1 

Peraturan menteri ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 10 

Tahun 2018,   

“Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disingkat TKA adalah 

warga negara asing pemegang visa dengan maksud bekerja di 

wilayah Indonesia.” 

Secara umum, TKA yang berada di Indonesia dapat 

dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu: TKA legal, yaitu TKA yang 

mempunyai dokumen resmi sebagaimana yang diatur dalam 

peraturan Indonesia dan TKA Ilegal, TKA yang berada di 

Indonesia tanpa pemenuhan kewajiban administrasi atau tanpa 

mempunyai dokumen dan perizinan yang diperlukan. Pasal 1 UU 

No. 6/2011 tentang keimigrasian,  Ayat 13 berbunyi,  

“Dokumen Perjalanan adalah dokumen resmi yang dikeluarkan 

oleh pejabat yang berwenang dari suatu negara, Perserikatan 

Bangsa-Bangsa, atau organisasi internasional lainnya untuk 

melakukan perjalanan antarnegara yang memuat identitas 

pemegangnya”. 

 

 

  

Bety Lauren. Standar Dokumen Pengurusan Izin Kerja Tenaga Kerja Asing di PT. King Shining Industry, 2019. 
UIB Repository©2019



30 
 

 

 Universitas Internasional Batam 
 

Ayat 14 berbunyi  

“Dokumen Keimigrasian adalah Dokumen Perjalanan Republik 

Indonesia, dan Izin Tinggal yang dikeluarkan oleh Pejabat 

Imigrasi atau pejabat dinas luar negeri.” 

Supaya TKA dapat bebas keluar masuk Indonesia, maka ia 

wajib memenuhi dokumen yang diperlukan, berupa paspor, visa 

kerja atau visa lainnya yang sah, kecuali ditentukan lain 

berdasarkan Undang-Undang ini dan perjanjian internasional. 

Pemberi kerja yang memperkerjakan TKA untuk bekerja di 

Indonesia wajib mengikuti aturan yang telah ditetapkan oleh 

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, 

jika tidak mengikuti atau tidak memenuhi ketentuan, maka pemberi 

kerja dianggap telah memperkerjakan TKA ilegal dan telah 

melanggar hukum serta akan menyebabkan sanksi pidana. Sanksi 

pidana dapat diberikan kepada TKA maupun kepada pemberi kerja 

yang telah mempekerjakan orang asing yang melanggar ketentuan.  

Dengan demikian, pemberi kerja tenaga kerja asing wajib 

mengajukan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) 

supaya dapat memperoleh Izin Memperkerjakan Tenaga Kerja 

Asing (IMTA) serta bersedia untuk membayar retribusi 

sebagaimana yang telah diatur di dalam peraturan Indonesia. Untuk 

memperoleh izin kerja TKA, terdapat serangkaian prosedur yang 

sistematis. Pemberian izin kerja TKA juga dilaksanakan dengan 

sangat ketat, karena dengan kedatangan TKA, akan mengurangi 
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lapangan kerja di Indonesia dan akan mempengaruhi tenaga kerja 

indonesia dikarekana tingkat pengangguran yang masih tingga dan 

lapangan pekerjaan yang masih terbatas. 

Pasal 71 UU Keimigrasian disebutkan  

“bahwa setiap Orang Asing yang berada di Wilayah Indonesia 

wajib: 

a. memberikan segala keterangan yang diperlukan mengenai 

identitas diri dan/atau keluarganya serta melaporkan setiap 

perubahan status sipil, kewarganegaraan, pekerjaan, 

Penjamin, atau perubahan alamatnya kepada Kantor 

Imigrasi setempat, atau 

b. memperlihatkan dan menyerahkan Dokumen Perjalanan atau 

Izin Tinggal yang dimilikinya apabila diminta oleh Pejabat 

Imigrasi yang bertugas dalam rangka pengawasan Ke-

imigrasian.” 

Jika kewajiban tersebut tidak dilaksanakan maka 

berdasarkan pasal 116 akan “dipidana dengan pidana 

kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda 

paling banyak Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).” 
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12. Jabatan dan Sektor Pekerjaan Tenaga Kerja Asing 

Jabatan dan Sektor kerja TKA diatur dalam Pasal 6,  pasal 7 

dan pasal 8 Peraturan menteri ketenagakerjaan Republik Indonesia 

Nomor 10 Tahun 2018. 

Pasal 6 

1) “TKA dapat dipekerjakan oleh Pemberi Kerja TKA dalam 

hubungan kerja untuk waktu tertentu dan jabatan tertentu 

2) Jabatan yang dapat diduduki oleh TKA sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan 

Menteri 

3) Penetapan jabatan yang dapat diduduki oleh TKA 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh 

Menteri setelah mendapat masukan dari 

kementerian/lembaga terkait.” 

Pasal 7 

1) “TKA dilarang menduduki jabatan yang mengurusi 

personalia dan/atau jabatan tertentu 

2) Jabatan yang dilarang diduduki oleh TKA sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan 

Menteri 

3) Penetapan jabatan yang dilarang diduduki oleh TKA 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh 

Menteri setelah mendapat masukan dari 

kementerian/lembaga terkait.” 
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Pasal 8 

1) “Pemberi Kerja TKA dapat mempekerjakan TKA yang 

sedang dipekerjakan Pemberi Kerja TKA yang lain dalam 

jabatan: 

a. direktur atau komisaris yang bukan pemegang saham atau 

b. sektor tertentu meliputi sektor pendidikan dan pelatihan 

vokasi, sektor ekonomi digital, serta sektor migas bagi 

kontraktor kontrak kerja sama 

2) Dalam hal Pemberi Kerja TKA akan mempekerjakan TKA 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), TKA tersebut harus 

mendapatkan persetujuan dari Pemberi Kerja pertama 

3) Masing-masing Pemberi Kerja TKA sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) harus memiliki RPTKA dan membayar DKP-

TKA 

4) TKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipekerjakan 

paling lama sampai dengan berakhirnya masa kerja TKA 

pada Pemberi Kerja TKA pertama.” 
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B. Landasan yuridis 

Tata cara dan peraturan penggunaan tenaga kerja asing diatur 

dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 10 Tahun 2018 

Tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing. Peraturan tersebut 

merupakan peraturan baru yang diterbitkan pada tahun 2018 dengan 

mempertimbang peraturan-peraturan yang sebelumnya berupa “Peraturan 

Menteri Ketenagakerjaan Nomor 16 Tahun 2015 tentang Tata Cara 

Penggunaan Tenaga Kerja Asing sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 35 Tahun 2015 tentang 

Perubahan atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 16 Tahun 

2015 tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing,  Undang-

Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Peraturan 

Presiden Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja 

Asing.” Peraturan tersebut sudah jelas menjelaskan berbagai ketentuan 

umum, pemberi kerja, tenaga kerja asing, jabatan dan sektor serta 

perizinan-perizinan yang diperlukan serta yang lainnya. 

Namun, berdasarkan informasi yang penulis dapati dari hasil 

lapangan, bahwa meskipun sudah ada peraturan dan ketentuan mengenai 

tata cara penggunaan tenaga kerja asing, namun dalam hal praktik masih 

banyak yang menyimpang dari peraturan tersebut dan terdapat 

kesempatan bagi Pemberi kerja TKA dan TKA untuk melakukan 

penyimpangan terhadap peraturan. Meskipun peraturan sudah mengatur 

dengan jelas namun teknis pelaksanaannya masih kurang jelas dan 

banyak yang tidak sesuai dengan alur proses. 
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Oleh karena itu, dengan adanya peraturan yang tepat dan jelas 

masih tidak cukup, seharusnya disertai dengan ketentuan prosedur dan 

teknis yang tepat dan jelas juga, sehingga dapat dilaksanakan oleh 

pelaksananya dan memperkecil atau bahkan menghilangkan kesempatan 

bagi pihak lain untuk mempekerjakan TKA yang syaratnya tidak 

memenuhi, Kedatangan TKA yang tidak memenuhi syarat dan lain 

sebagainya. 

 

 

C. Landasan teori  

Van dunne mengemukakan suatu teori baru yang membahas 

pengertian dari perjanjian. Menurut teori tersebut, yang diartikan dengan 

perjanjian adalah suatu hubungan hukum dilakukan oleh dua pihak atau 

lebih serta menperoleh suatu kesepakatan dan mengakibatkan ikatan 

hukum dan akibat hukum. Di dalam teori Van dunne, bahwa tidak bisa 

hanya berdasarkan perjanjianya saja, melainkan juga harus dilihat 

perbuatan-perbuatan sebelumnya atau yang telah berlalu. 

Jadi sebelum mencapai kesepakatan dalam perjanjian, terdapat 

perbuatan-perbuatan yang sebelumnya telah dilakukan. Dalam hal 

perjanjian kerja, perbuatan yang dapat dilakukan sebelum mencapai 

kesepakatan dapat berupa pembahasan rincian dalam bekerja, hak dan 

kawajiban, jabatan pekerjaan dan jam kerja, lokasi kerja, upah kerja, dan 

lain sebagainya. Pembahasan harus dilakukan terlebih dahulu sebelum 

mencapai kesepakatan, jika setelah tahap pembahasan masih belum 
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menemukan suatu kesepakatan, maka dapat dilakukan negosiasi hingga 

mencapai kesepakatan. Ketika para pihak menyatakan sepakat maka 

sudah timbul suatu akibat hukum, dan para pihak terikat dalam perjanjian 

yang telah disepakati berikut. 

Akibat dari perjanjian yang lahir dari kesepakatan tersebut berupa 

para pihak harus mengikuti dan menjalankan perjanjiannya, jika ada 

salah satu pihak yang lalai atau tidak melaksanakan perjanjian tersebut, 

maka pihak lainnya dapat meminta pertanggungjawaban atau ganti rugi 

jika diperlukan. 

Dalam perjanjian kerja antara pemberi kerja dan tenaga kerja asing, 

jika sudah mencapai kesepakatan ,maka untuk pelaksanaannya mesti 

mendapatkan izin dari lembaga pemerintahan yang akan tenaga kerja 

asing tersebut tempati dan melaksanakan kerjanya dan pemberian izin 

kepada tenaga kerja asing tersebut merupakan tugas dan kewenangan 

pihak pemerintahan, dalam hal ini yaitu lembaga imigrasi dan 

ketenagakerjaan. 

Menurut Bagir Manan, jika ditinjau dari bahasa hukum maka 

wewenang dan kekuasaan (macht) mempunyai pengertian yang berbeda.  

Wewenang juga mencakup hak dan kewajiban, hak mengandung makna 

kekuasaan untuk mengelola dan mengatur sendiri sedangkan kewajiban 

mempunyai pengertian kekuasaan untuk melaksanakan pemerintahan 

dengan suatu tertib ikatan pemerintah mandat secara keseluruhan 

Sedangkan kekuasaan menggambarkan hak untuk berbuat atau tidak 

berbuat sesuatu. 
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Jadi, dalam pemberian izin kerja tenaga kerja asing, pemerintah 

mempunyai kewenangan dimana kewenangan tersebut berupa hak untuk 

memberi izin kerja tenaga kerja asing dan kewajibannya berupa 

memberikan izin kerja sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang 

berlaku. 
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