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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

Pada bab ini menjelaskan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan 

penelitian, manfaat penelitian, kerangka teori, kerangka konsep, dan sistematika 

penulisan. 

 

I.1. Latar Belakang  

     Meningkatnya pembangunan nasional yang bertitik tolak pada bidang 

ekonomi yang mengelola kekuatan potensi ekonomi menjadi kekuatan 

ekonomi riil. Dengan memanfaatkan sarana permodalan yang ada sebagai 

sarana pendukung utama dalam pembangunan tersebut maka membutuhkan 

penyediaan dana yang cukup besar. Peran pengusaha dalam negeri dan 

pengusaha luar negeri atau penanaman modal asing (PMA) dalam 

pembangunan nasional sangat dibutuhkan, oleh sebab itu pemerintah 

mengundang investor luar negeri guna menanamkan modalnya di Indonesia 

yaitu dengan investasi dan membuka lapangan pekerjaan.  

Dalam kaitannya dengan penanaman modal asing sudah pasti 

disertai dengan kedatangan orang asing ke negara Indonesia, baik sebagai 

investor yang akan berinvestasi maupun sebagai tenagakerja profesional yang 

akan bekerja di Indonesia ataupun sebagai wakil dari investor dalam 

mengelola perusahaan yang didirikan oleh investor tersebut dengan menjadi 

komisaris atau direksi dari perusahan penanaman modal asing dimaksud.  

Tidak bisa dipungkiri bahwa dengan adanya penanama modal asing 

maka perpindahan orang asing untuk masuk dan bekerja di Indonesia akan 

terbuka lebar, sehingga perlu melihat dan memahami aturan hukum yang 

berkaitan dengan ketenagakerjaan khususnya tenaga kerja asing, baik dari sisi 

pembentukan maupun pelaksanaan regulasi dan kebijakan yang telah dibuat 

oleh pemerintah. Hal ini tidak bisa dilepaskan dari pengaruh atau faktor 

internal dan faktor eksternal dalam penggunaan tenaga kerja asing di 

Indonesia. 
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Disamping hal yang telah disebutkan diatas disisi lain, Indonesia dan 

negara ASEAN lainnya telah menyepakati kawasan perdagangan bebas 

ASEAN (ASEAN Free Trade Area), Masyarakat Ekonomi ASEAN (ASEAN 

Economic Community) yang telah mulai belaku sejak Januari 2016 dan 

persetujuan kerjasama liberalisasi dalam perdagangan jasa ASEAN (ASEAN 

Framework Agreement on Service) yang dituangkan dalam Mutual 

Recognition Arrangement. Masyarakat Ekonomi ASEAN menghendaki 

peredaran barang, jasa, modal, dan investasi bergerak bebas melewati batas 

negara anggota Masyarakat Ekonomi ASEAN, termasuk didalamnya tenaga 

kerja. Berdasarkan Mutual Recognition Arrangement ada delapan sektor yang 

dibuka untuk Tenaga Kerja Asing (TKA) dari negara anggota ASEAN, yaitu 

teknik keinsinyuran, keperawatan, arsitektur, survey, kedokteran, kedokteran 

gigi, akuntansi, profesi pariwisata. 

Berbagai perjanjian internasional tersebut dapat mengakibatka 

terjadinya globalisasi tenaga kerja yang membuka peluang bagi tenaga kerja 

asing dengan mudah masuk dan bekerja di Indonesia baik secara legal 

maupun ilegal. Apabila masuknya tenaga kerja asing ini tidak terkendali 

maka akan mengurangi kesempatan kerja bagi tenaga kerja Indonesia. 

Kondisi ini dikhawatirkan oleh beberapa pihak karena dapat menyebabkan 

meningkatnya jumlah tenaga kerja asing di Indonesia secara signifikan. Atas 

dasar itu keberadaan tenaga kerja asing dikhawatirkan akan memperparah 

masalah ketenagakerjaan di Indonesia karena tenaga kerja Indonesia hanya 

menjadi “penonton” pembangunan dan menjadi pengangguran di negeri 

sendiri. 

Kita sering mendengar pemberitaan media masa bahwa cukup 

banyak tenaga kerja asing bekerja di Indonesia dengan atau tanpa mempunyai 

izin mempekerjakan tenaga kerja asing. Kondisi ini tetap saja menimbulkan 

kekhawatiran bagi pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam 

menjalankan tanggung jawab konstitusional negara dibidang ketenagakerjaan, 

baik dari aspek peran negara maupun kewenangan pemerintah dalam 

menyingkapi keberadaan tenaga kerja asing sehingga terjadi keseimbangan 
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antara perlindungan hukum bagi tenaga kerja Indonesia dengan kepastian 

hukum bagi tenaga kerja asing. 

Keberadaan tenaga kerja asing ini umumnya lebih dikaitkan dengan 

dampaknya yaitu mengurangi kesempatan kerja di negara tujuan (country of 

destination), faktor budaya yang mungkin tidak sesuai dengan norma, 

dampak hukum berupa pelanggaran keimigrasian, serta tidak jarang terjadi 

diskriminasi antara tenaga kerja lokal dengan tenaga kerja asing. 

Ombudsman Republik Indonesia pernah melakukan investigasi dan 

menemukan permasalahan dalam penempatan dan pengawasan Tenaga Kerja 

Asing (TKA) di Indonesia. Temuan tersebut berdasarkan investigasi 

Ombudsman di tujuh Provinsi, yaitu DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten, 

Sulawesi Tenggara, Papua Barat, Sumatera Utara dan juga Kepulauan Riau. 

Investigasi itu berlangsung pada Juni-Desember 2017. Komisioner 

Ombudsman, Laode Ida menjelaskan investigasi itu menemukan pada aspek 

penempatan tenaga kerja asing, belum dilakukan integrasi data antara 

pemerintah pusat dan daerah. Data yang dimaksud Ombudsman meliputi 

jumlah Tenaga Kerja Asing, persebaran dan alur keluar-masuknya para 

pekerja asing itu. Disamping itu, Ombudsman juga menemukan bahwa 

banyak Tenaga Kerja Asing justru bekerja di level terbawah yaitu buruh 

kasar. 

Pada pertengahan bulan Juli tahun 2017 isu “serbuan” Tenaga Kerja 

Asing (TKA) kembali menjadi polemik di masyarakat, Berbagai tokoh 

masyarakat sering menyoroti terkait isu tersebut. Termutakhir, seperti 

disampaikan Kepala Staf Kepresidenan Jenderal (Purn) Moeldoko mengaku 

menemukan ada ribuan tenaga kerja asal China di Morowali Sulawesi 

Tengah. Sontak hal tersebut menjadi perhatian serius dari berbagai kalangan. 

Sejak tahun 2015 banyak laporan tentang buruh China yang masuk dalam 

jumlah besar pada sejumlah proyek dengan dana investasi dari China. Para 

pengusaha China masuk membawa dana investasi, tapi sekaligus membawa 

pekerja mereka untuk mengerjakan pekerjaan pada proyek investasi tersebut, 

pekerja asal China ini tidak hanya pekerja profesional melainkan juga pekerja 

kasar yang bekerja pada level paling bawah atau sering disebut buruh kasar.  
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Meskipun jumlah tenaga kerja asing ilegal asal China tidak dapat 

diketahui secara pasti, namun penemuan tenaga kerja asing asal China tanpa 

dokumen resmi di sejumlah daerah misalnya Bogor-Jawa Barat, Konawe-

Sulewesi Tenggara, dan daerah lainnya mengindikasikan keberadaan tenaga 

kerja asing ilegal asal Tiongkok telah menyebar ke berbagai daerah di 

Indonesia. 

Persoalan tenaga kerja asing tidak sekadar warga negara asing yang 

bekerja secara illegal di Indonesia. Migrasi besar-besaran tenaga kerja dari 

Tiongkok misalnya telah menimbulkan kekhawatiran sebagian kalangan, 

apalagi sudah ada insiden pekerja ilegal asal Tiongkok bekerja pada proyek 

investasi yang memasuki kawasan bandara Halim Perdasakusuma bebebrapa 

waktu yang lalu sehingga menimbulkan polemik. 

Tingginya intensitas penggunaan tenaga kerja asing dalam proyek 

investasi Negara China dibandingkan negara lain seiring dengan 

meningkatnya investasi negara China dalam kurun waktu 2010-2017, Negeri 

Tirai Bambu merupakan salah satu dari 10 investor terbesar yang masuk ke 

Indonesia. Peningkatan nilai investasi China yang relatif lebih cepat 

dibanding negara lain membawa konsekuensi tingginya tenaga kerja asing 

dari negeri tersebut yang masuk ke Indonesia.  

Perdebatan semakin memanas setelah pemerintah mengeluarkan 

Peratura Presiden Nomor 20 tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Keja 

Asing. Pihak yang kontra menganggap kebijakan tersebut menjadi karpet 

merah masuknya Tenaga Kerja Asing ke Indonesia dan persyaratan masuknya 

tenaga kerja asing ke Indonesia menjadi semakin dipermudah. Sebagian pihak 

menganggap masuknya Tenaga Kerja Asing ke Indonesia berbahaya bagi 

kondisi ketenagakerjaan tanah air. 

Di Indonesia sendiri untuk tenaga kerja yang profesional (expert) 

juga masih perlu didatangkan dari negara lain. Tenaga kerja asing yang 

profesional tersebut diharapkan membawa manfaat bagi Indonesia yaitu 

adanya alih teknologi dan alih keahlian kepada tenaga kerja Indonesia 

pendamping. Kegiatan mendatangkan tenaga kerja asing juga harus 

dilaksanakan dengan selektif, hati-hati, dan diawasi secara ketat. Kegiatan 
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pemerintah mengawasi penggunaan tenaga kerja asing pada hakikatnya 

merupakan pelaksanaan amanat pasal 27 ayat (2) UUD 1945 mengenai hak 

warga negara untuk memperoleh pekerjaan. Agar hak tersebut dapat berjalan, 

penggunaan tenaga kerja asing harus diatur sedemikian rupa, sehingga 

lapangan kerja yang tersedia dapat dimanfaatkan oleh tenaga kerja Indonesia 

secara maksimal. 

Permasalahan penempatan tenaga kerja asing bersumber pada 

konsep, tujuan penggunaan, dan ruang lingkup pengaturannya. Pelaksanaan 

pengajuan izin untuk mempekerjakan tenaga kerja asing tetap berdasarkan 

Undang-undang nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan 

Keputusan Menteri Tenaga Kerja nomor 35 tahun 2015 tentang Tata Cara 

Penggunaan Tenaga Kerja Asing, yang kemudian dicabut dengan Peraturan 

Menteri Tenaga Kerja nomor 10 tahun 2018 tentang Tata Cara Penggunaan 

Tenaga Kerja Asing, karena Menteri Dalam Negeri tidak berwenang untuk 

memberi izin mempekerjakan Tenaga Kerja Asing. Kewenangan pemerintah 

daerah terkait tenaga kerja asing hanya bagaimana penempatan dan 

pendayagunaan Tenaga Kerja Asing, perizinan, dan pengawasan. Perizinan 

dalam hal ini adalah bila memperpanjang izin penggunaan tenaga kerja asing, 

serta memeriksa kelengkapan perizinan. 

Konsep atau pengertian tenaga kerja asing adalah warga negara asing 

pemegang visa kerja dengan maksud bekerja di wilayah Indonesia (pasal 1 

angka 13 Undang-undang nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan) 

sedangkan menurut Budiono (1995: 259), pengertian tenaga kerja asing 

adalah setiap orang bukan warga negar Indonesia yang mampu melakukan 

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

jasa atau barang untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Pengertian tenaga 

kerja asing tersebut menunjukan bahwa kendatipun orang tersebut bukan 

warga negara Indonesia dan berada di Indonesia, tetapi tidak bermaksud 

untuk bekerja di wilayah Indonesia, maka dia bukanlah tenaga kerja asing. 

Beberapa prinsip penempatan atau penggunaan tenaga kerja asing tersebut 

telah diatur dalam Undang-undang nomor 13 tahun 2003. 
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Baru-baru ini pemerintah telah mengeluarkan Perautran Presiden 

nomor 20 tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing, yang 

kemudian di ikuti dengan Peraturan Menteri Ketanagakerjaan nomor 10 tahun 

2018 tentang Tatacara Penggunaan Tenaga Kerja Asing, yang mana dalam 

dua peraturan baru ini mempermudah serta mengurangi perizinan yang 

selama ini ada dan telah diatur dalam Undang-undang nomor 13 tahun 2003 

tentang Ketenagakerjaan, yaitu Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing 

(IMTA) yang wajib dimiliki oleh setiap tenaga kerja asing yang akan bekerja 

di Indonesia, akan tetapi dalam Peraturan Presiden nomor 20 tahun 2018 dan 

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan nomor 10 tahun 2018 tersebut tidak ada 

lagi kewajiban harus memiliki IMTA bagi tenaga kerja asing yang akan 

bekerja di Indonesia. Hal ini menimbulkan perdebatan dan silang pendapat 

diantara ahli hukum Tata Negara, karena dianggap dua peraturan yang baru 

ini bertentangan dengan Undang-undang yan telah ada selama ini 

sebagaimana asas Lex Superiory Derogat Lex Infiriory perturan yang lebih 

tinggi mengalahkan peratutan yang lebih rendah. 

Perautran Presiden nomor 20 tahun 2018 tentang Penggunaan 

Tenaga Kerja Asing dan Peraturan Menteri Ketanagakerjaan nomor 10 tahun 

2018 tentang Tatacara Penggunaan Tenaga Kerja Asing kemudian disusul 

dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia nomor 16 tahun 

2018 tentang Tata Cara Pemberian Visa dan Izin Tinggal Bagi Tenaga Kerja 

Asing yang memberikan kemudahan perizinan bagi tenaga kerja asing yang 

akan bekerja di Indonesia seolah-olah membuka pintu selebar-lebarnya bagi 

tenaga kerja asing yang akan masuk dan bekerja di Indonesia. Bagi sebagian 

pemerhati ketenagakerjaan pemerintah dianggap telah ceroboh dan terlalu 

memihak pemodal asing, tidak memiliki sensitifitas terhadap jumlah 

pengangguran yang saat ini ada di Indonesia. Hal ini wajar saja jika melihat 

data pusat statistik tentang jumlah pengangguran yang ada di Indonesia per-

Februari 2018 sebesar 5,13 % yaitu sekitar 6,87 juta orang seluruh Indonesia. 

Kemudahan prosedur perizinan ini sering dimanfaatkan oleh 

pihak-pihak yang berkepentingan terutama oknum birokrasi dan 

perusahaan dalam pengurusan izin tenaga kerja asing. Secara logis seorang 
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investor akan berusaha untuk mendapatkan perizinan berinvestasi secepat 

mungkin dan semudah mungkin termasuk perizinan tenaga kerja asing 

yang berasal dari satu negara dengan investor yang sering disebut tenaga 

ahli (expert) yang akan menjalankan operasional perusahaan dimana 

investor tadi menanamkan modalnya. Oleh karenanya penggunaan tenaga 

kerja asing semakin besar ketika nilai suatu investasi yang masuk semakin 

besar kepada daerah tersebut, disamping itu tenaga kerja asing juga 

merupakan komponen utama investasi, oleh karenanya memisahkan antara 

investasi dengan tenaga kerja asing adalah suatu hal yang tidak mungkin. 

Dengan demikian maka pemerintah harus memikirkan bagaimana agar 

negara dapat memperoleh manfaat sebesar-besarnya dalam penggunaan 

tenaga kerja asing.  

Sehubungan dengan berbagai permasalahan ketenagakerjaan asing 

tersebut dan dalam rangka menghadapi era globalisasi ketenagakerjaan 

yang memudahkan tenaga kerja asing masuk ke Indonesia, serta 

banyaknya kasus-kasus tenaga kerja asing yang masuk ke pengadilan maka 

perlu dilakukan penelitian aturan hukum ketenagakerjaan asing di 

Indonesia khususnya bagi perusahaan swasta dengan studi kasus putusan 

nomor 1/PDT.SUS-PHI/2016/PN DPS. Hal ini dilakukan untuk 

memastikan aturan hukum ketenagakerjaan asing di era global benar-benar 

memberikan manfaat bagi Indonesia. Untuk kepentingan tersebut maka 

perlu dilakukan penelitian dan penulisan Tesis ini mengenai Penggunaan 

Tenaga Kerja Asing Berdasarkan Undang-undang nomor 13 tahun 2003 

tentang ketenagakerjaan pada Perusahaan Swasta, Studi Kasus Putusan 

nomor 1/PDT.SUS-PHI/2016/PN DPS. 

 

I.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis mengangkat 

beberapa permasalahan sebagai berikut: 

1. Bagaimana pengaturan tentang penggunaan tenaga kerja asing 

berdasarkan Undang-undang nomor 13 tahun 2003 tentang 
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ketenagakerjaan dikaitkan dengan putusan nomor 1/PDT.SUS-

PHI/2016/PN DPS? 

2. Bagaimana implementasi aturan penggunaan tenaga kerja asing pada 

perusahaan swasta dikaitkan dengan Putusan nomor 1/PDT.SUS-

PHI/2016/PN DPS? 

 

I.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah: 

a. Untuk mengetahui pengaturan penggunaan tenaga kerja asing 

berdasarkan Undang-undang nomor 13 tahun 2003 tentang 

ketengakerjaan, dikaitkan dengan Putusan nomor 1/PDT.SUS-

PHI/2016/PN DPS. 

b. Untuk mengetahui bagaimana implementasi aturan penggunaan 

tenaga kerja asing pada perusahaan Swasta dikaitkan dengan Putusan 

nomor 1/PDT.SUS-PHI/2016/PN DPS? 

 

2. Manfaat Penelitian 

a. Untuk menambah bahan kajian dasar tentang hukum ketenagakerjaan 

khususnya tenaga kerja asing. 

b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan menjadi 

referensi bagi Dinas Tenaga Kerja, dunia usaha dan perusahaan yang 

menggunakan tenaga kerja asing, pihak-pihak yang berwenang 

dalam rangka menetapkan kebijaksanaan yang berhubungan dengan 

tenaga kerja asing, serta masyarakat untuk meningkatkan pengertian, 

pemahaman, dan pegetahuan tentang tenaga kerja asing dan 

penggunaan tenaga kerja asing. 

 

I.4. Kerangka Teori 

Pada kerangka teori ini menjelaskan perihal teori-teori, dan 

landasan hukum yang digunakan sebagai rujukan atau referensi dalam 

menjawab tujuan penelitian. Pada penelitian ini penulis menggunakan 2 
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(dua) teori hukum diantaranya: 1) teori keadilan hukum dan 2) teori 

kepastian hukum. 

 

1. Teori Keadilan Hukum 

Keadilan adalah kebijakan utama dalam institusi sosial, 

sebagaimana kebenaran dalam sistem pemikiran. Suatu teori 

betapapun elegan dan betapa ekonomisnya, harus ditolak atau 

direvisi jika ia tidak benar; demikian juga hukum dan institusi, tidak 

peduli betapapun efisien dan rapinya, harus direformasi atau 

dihapuskan jika tidak adil. Setiap orang memiliki kehormatan yang 

berdasar pada keadilan sehingga seluruh masyarakat sekalipun tidak 

bisa membatalkannya.
1
 

Namun dalam keadilan hukum terdapat bentuk subjek 

berdasarkan pada subjek keadilan. Subjek utama keadilan 

adalah struktur dasar masyarakat, atau lebih tepatnya, cara lembaga-

lembaga sosial utama mendistribusikan hak dan kewajiban 

fundamental serta menentukan pembagian keuntungan dari kerjasama 

sosial. Melalui institusi-institusi utama saya memahami konstitusi 

politik dan prinsip ekonomi serta tatanan sosial.  Jadi, perlindungan 

legal atas kebebasan berfikir, pasar kompetitif, kepemilikan privat 

adalah contoh institusi sosial utama.
2
 

2. Teori Kepastian Hukum 

Sudah umum bilamana kepastian sudah menjadi bagian dari 

suatu hukum, hal ini lebih diutamakan untuk norma hukum tertulis. 

Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan jati diri serta 

maknanya, karena tidak lagi dapat digunakan sebagai pedoman 

perilaku setiap orang. Kepastian sendiri hakikatnya merupakan 

tujuan utama  dari hukum. Apabila dilihat secara historis banyak 

                                                           
1. John Rawls, A Theory of Justice Teori Keadilan Dasar-Dasar Filsafat Politik Untuk 

Mewujudkan  Kesejahteraan Sosial Dalam Negara, (Cet. I, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 

2006), hlm. 3. 

2. Ibid, hlm. 7 
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perbincangan yang telah dilakukan mengenai hukum semejak 

Montesquieu memgeluarkan gagasan mengenai pemisahan 

kekuasaan.  

Keteraturan masyarakat berkaitan erat dengan kepastian dalam 

hukum, karena keteraturan merupakan inti dari kepastian itu sendiri. 

Dari keteraturan akan menyebabkan seseorang hidup secara 

berkepastian dalam melakukan kegiatan yang diperlukan dalam 

kehidupan masyarakat. Kepastian hukum merupakan sebuah jaminan 

bahwa hukum tersebut harus dijalankan dengan cara yang baik. 

Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum 

dalam perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang 

dan berwibawa, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis 

yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi 

sebagai suatu peraturan yang harus ditaati.
3
 

 

I.5. Kerangka Konsep 

Konsep adalah suatu bagian yang terpenting dari perumusan 

suatu teori. Peranan konsep pada dasarnya adalah untuk 

menghubungkan dunia teori dan observasi, antara abstraksi dan realitas. 

Konsep di artikan sebagai kata yang menyatakan abstraksi yang 

digeneralisasikan dalam hal-hal yang khusus dan di sebut dengan 

definisi.
4
 

Pentingnya definisi adalah untuk menghindarkan perbedaan 

antara penafsiran mendua (dibius) dari suatu istilah yang dipakai. 

Selain itu dipergunakan juga untuk memberikan pegangan pada proses 

penelitian Tesis ini. Dalam penulisan Tesis ini ada beberapa landasan 

konsep yaitu: Tenaga Kerja Asing dan Perusahaan Swasta. 

 

                                                           
3 

Sudikno Mertokusumo, Perkembangan Teori dalam Ilmu Hukum, (PT. Rajagrafindo Persada, 

Jakarta, 2010) hlm.24. 

 
4 
Ronny Hanitijo, Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri, (Ghalia Indonesia,  

Jakarta,    1988), hlm.32 
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1. Tenaga Keja Asing 

Pengertian Tenaga Kerja Asing yang dipakai dalam penelitian ini 

adalah warga negara asing pemegang visa kerja dengan maksud bekerja di 

wilayah Indonesia (pasal 1 angka 13 Undang-undang nomor 13 tahun 2003 

tentang Ketenagakerjaan) yang menjelaskan pengertian tenaga kerja asing 

 adalah setiap orang bukan warga negara Indonesia pemegang visa 

kerja dengan maksud dan tujuan bekerja di wilayah kesatuan republik 

Indonesia, yang mampu melakukan pekerjaan, baik di dalam maupun 

diluar hubungan kerja, guna menghasilkan jasa atau barang untuk 

memenuhi kebutuhan masyarakat. 

 

2. Perusahaan Swasta 

Pengertian Perusahaan Swasta menurut kamus besar bahasa 

Indonesia dan dalam penelitian ini yang digunakan adalah suatu 

perusahaan yang modalnya berasal dari orang-orang atau badan-badan non 

pemerintahan serta tidak ada campur tangan pemerintah.  

Suatu perusahaan swasta atau perusahaan tertutup adalah sebuah 

perusahaan bisnis yang dimiliki oleh organisasi non-pemerintah atau 

sekelompok kecil pemegang saham atau anggota-anggota perusahaan yang 

tidak menawarkan atau memperdagangkan stok (saham) perusahaannya 

kepada masyarakat umum melalui pasar saham, namun saham perusahaan 

ditawarkan, dimiliki dan diperdagangkan atau dibursakan secara swasta.
5 

 

Perusahaan swasta ini umumnya dibagi menjadi tiga macam, yaitu :  

a. Perusahaan swasta nasional, yaitu perusahaan swasta yang 

keseluruhan modalnya milik warga Negara Indonesia ; 

b. Perusahaan swasta-asing, yaitu perusahaan swasta yang keseluruhan 

modalnya milik warga Negara asing ; 

                                                           
5 
C.S.T Kansil dan Christine S.T Kansil, Hukum Perusahaan Indonesia,  (PT. Pradnya Paramita, 

Jakarta, 2001), hlm. 16. 
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https://id.wikipedia.org/wiki/Pasar_saham
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c. Perusahaan swasta campuran (joint-venture), yaitu perusahaan swasta 

yang modalnya dimiliki oleh warga negara Indonesia dan warga negara 

asing. 

 

I.6. Sistematika Penulisan 

Penulisan Tesis ini direncanakan dibuat dalam 5  Bab, yang terdiri 

dari: 

Bab. I   Latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat 

penelitian, kerangka teori dan kerangka konsep, serta sistematika 

penulisan. 

Bab. II Tinjauan umum tentang tenaga kerja asing, pengaturan tenaga kerja 

asing di Indonesia. 

Bab.III Metode Penelitian, berisi tentang metode yang digunakan dalam 

penelitian yaitu Metode pendekatan, metode pengumpulan data, 

metode analisis data. 

Bab.IV  Pengaturan tentang penggunaan tenaga kerja asing berdasarkan 

undang-undang nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan 

dikaitkan dengan putusan nomor 1/PDT.SUS-PHI/2016/PN DPS, 

implementasi aturan penggunaan tenaga kerja asing pada perusahaan 

swasta dikaitkan dengan putusan nomor 1/PDT.SUS-PHI/2016/PN 

DPS. 

Bab. V  Kesimpulan yang di dapat dari hasil pembahasan yang telah di analisa 

untuk menjawab permasalahan-permasalahan yang diajukan serta 

beberapa saran yang direkomendasikan dalam pelaksanaan 

Penggunaan tenaga kerja asing. 
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