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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang  

Salah satu ciri negara yang sedang berkembang termasuk Indonesia, 

adalah pertumbuhan penduduk yang pesat. Negara Indonesia mengalami 

pertumbuhan penduduk yang cukup signifikan dari tahun ke tahun. Hal 

tersebut dibuktikan dengan data Badan Pusat Statistik (BPS) yang 

menunjukkan bahwa berdasarkan hasil Survey Penduduk Antar Sensus 

(SUPAS) pada tahun 2010, jumlah penduduk Indonesia mencapai 238 518,8 

ribu jiwa. Jumlah penduduk Indonesia pada tahun 2016 mencapai 258 

705,0ribu jiwa. Jadi dalam kurun waktu enam tahun diantara tahun 2010 

hingga tahun 2016, jumlah penduduk Indonesia mengalami peningkatan 

sekitar 1,36% (persen)1. 

Dari berbagai wilayah yang ada di Indonesia terdapat 3 (tiga)provinsi 

dengan jumlah penduduk terpadat, yakni Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa 

Tengah dan Provinsi Jawa Timur. Penduduk Provinsi Jawa Tengah 

berdasarkan hasil sensus penduduk pada tahun 2010 mencapai 32 443,9ribu 

jiwa yang kemudian mengalami peningkatan berdasarkan hasil Survey 

Penduduk Antar Sensus (SUPAS) pada tahun 2016 menjadi 34 019,1 ribu 

                                                             
1Badan Pusat Statistik, 2017, Statistik Indonesia 2017Statistical Yearbook of Indonesia 2017, 
Jakarta: Badan Pusat Statistik, hal 83. 
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jiwa2. Jumlah penduduk yang besar tersebut, akan membawa dampak pada 

rendahnya kualitas hidup manusia dan akan menimbulkan permasalahan 

yang saling terkait mulai dari kebutuhan sandang, pangan, papan, kesehatan, 

pendidikan sampai permasalahan tenaga kerja. 

Berdasarkan konsidi tersebut, Pemerintah Indonesia berkewajiban untuk 

memberikan penghidupan yang layak bagi masyarakatnya sebagaimana 

yang diamanatkan pada Pasal 27 ayat (2) Amandemen Undang-Undang 

Dasar 1945 (untuk selanjutnya disebut Amandemen UUD 1945) yang 

menyatakan bahwa: Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan 

penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Dalam rangka meningkatkan 

kualitas kehidupan masyarakatnya, pemerintah perlu memberi fasilitas 

melalui berbagai program, seperti wajib belajar 12 tahun, layanan kesehatan, 

perluasan lapangan perkerjaan dan sebagainya. Ketersediaan lapangan 

pekerjaan pada kenyataannya belum sepenuhnya menjadi perhatian dari 

pemerintah, karena ketersediaan lapangan pekerjaan di Indonesia belum 

sebanding dengan laju pertumbuhan penduduk.Hal ini mengakibatkan 

jumlah pengangguran semakin meningkat yang berdampak pada 

kemiskinan. 

Oleh sebab itu, salah satu upaya pemerintah untuk mengurangi jumlah 

pengangguran adalah dengan cara memperluas kesempatan kerja bagi 

masyarakatnya. Perluasan kesempatan kerja tersebut dilakukan salah 

satunya dengan adanya program dari pemerintah pusat yaitu Antar Kerja 
                                                             
2Ibid. 
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Antar Negara (untuk selanjutnya disebut AKAN). AKAN adalah 

pelaksanaan dari perluasan dan penempatan tenaga kerja dengan cara 

pengiriman tenaga kerja Indonesia ke luar negeri3. Tenaga kerja yang 

berasal dari Indonesia ini untuk selanjutnya disebut Tenaga Kerja Indonesia 

(TKI). Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang 

Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri 

(untuk selanjutnya disebut UU No. 39/2004) menyebutkan bahwa TKI 

adalah setiap warga negara Indonesia yang memenuhi syarat untuk bekerja 

di luar negeri dalam hubungan kerja untuk jangka waktu tertentu dengan 

menerima upah. 

Sulitnya mendapat pekerjaan di Indonesia dikarenakan terbatasnya 

lapangan pekerjaan di dalam negeri mendorong seseorang untuk menjadi 

TKI yang mengadu nasib di luar negeri. Hal ini dilakukan semata-mata demi 

memperbaiki taraf hidup dan untuk memenuhi segala kebutuhan 

keluarganya. Selain itu iming-iming pendapatan atau gaji yang besar juga 

merupakan faktor seseorang lebih tertarik untuk bekerja diluar negeri. 

Bertambahnya minat masyarakat Indonesia yang ingin menjadi 

TKI,memunculkan perusahaan-perusahaan di bidang penyaluran jasa tenaga 

kerja untuk dikirimkankeluar negeri. Pasal 10 UU No.39/2004 

menyebutkan, pelaksana penempatan dan pengiriman Tenaga Kerja 

Indonesia (TKI) ke luar negeri dapat dilakukan oleh pemerintah dan swasta. 

                                                             
3Sedjun H. Manulang, 1995, Pokok-Pokok Hukum Ketenagakerjaan, Jakarta: PT. Rineka Cipta, Cet 
2,  hal 34. 
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Pemerintah dalam hal ini adalah departemen tenaga kerja dan transmigrasi 

melalui program penempatan tenaga kerja Indonesia ke luar negeri dalam 

masa kerja tertentu dengan persyaratan administrasi dan teknis yang harus 

dipenuhi. Pihak swasta adalah pelaksana penempatan yang berbentuk badan 

hukum Perseroan Terbatas (PT) yang telah memperoleh izin tertulis berupa 

Surat Izin Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia (untuk selanjutnya 

disebut SIPPTKI) yang dikeluarkan oleh menteri tenaga kerja dan 

transmigrasi. Pasal 1 angka 3 UU No.39/2004 kemudian menjelaskan 

bahwa: “Penempatan TKI adalah kegiatan pelayanan untuk mempertemukan 

TKI sesuai bakat, minat, dan kemampuannya dengan pemberi kerja di luar 

negeri yang meliputi keseluruhan proses perekrutan, pengurusan dokumen, 

pendidikan dan pelatihan, penampungan, persiapan pemberangkatan, 

pemberangkatan sampai ke negara tujuan, dan pemulangan dari negara 

tujuan”. 

TKI yang bekerja di luar negeri biasanya mengirimkan pendapatannya 

ke Indonesia. Pendapatan yang dikirimkan ini disebut remitansi. Menurut 

Connel et.al dalamJurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Volume 8,pengertian 

pengiriman uang yang sekarang dikenal dengan istilah remitansi mulanya 

adalah uang atau barang yang dikirim olek tenaga kerja ke daerah asal 

sementara tenaga kerja masih di negara tujuan.4Remitansi memberikan 

dampak yang cukup besar terhadap pembangunan Indonesia, selain 

                                                             
4Tadjudin Noer Effendi, 2004, Mobilitas Pekerja, Remitan dan Peluang Berusaha di 
Pedesaan. Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Volume 8, Nomor 2, Nop. 2004 (213- 
230 
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meningkatkan pendapatan devisa negara juga dapat mengurangi jumlah 

pengangguran di dalam negeri. Proses pengiriman TKI ke luar negeri pun 

tidak lepas dari peran penting Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja 

Indonesia Swasta (untuk selanjutnya disebut PPTKIS). Peraturan mengenai 

PPTKIS itu sendiri diatur dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi Republik Indonesia Nomor Per.14/MEN/X/2010 tentang 

Pelaksanaan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar 

Negeri (untuk selanjutnya disebut Permenakertrans Per.14/MEN/X/2010).  

Munculnya masalah TKI yang bekerja di luar negeri menambah beban 

Pemerintah Indonesia, seperti ketidakadilan dalam pengiriman tenaga kerja 

olehPPTKIS, penempatan yang tidak sesuai, pengiriman TKI illegal.5 

Pemerintah perlu melakukan pencegahan dengan cara melakukan 

pengawasan mengingat tiga persoalan tersebut agar tidak terjadi pelanggaran 

terhadap mekanisme pengiriman TKI. 

Peraturan mengenai pengawasan PPTKIS diatur dalam Peraturan 

Pemerintah  Nomor 4 Tahun  2015 tentang Pelaksanaan Pengawasan 

terhadapPenyelanggara Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja 

Indonesia diLuar Negeri (untuk selanjutnya disebut PP No. 4/2015). 

Pengawasan terhadap mekanisme pengiriman TKI tersebut dilakukan oleh 

sebuah institusi pemerintah yaitu Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 

(untuk selanjutnya disebut Disnakertrans).  

                                                             
5Adrian Sutedi, 2009, Hukum Perburuhan, Jakarta: Sinar Grafika, Cet. 2, hal 236-237. 
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Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah 

(untuk selanjutnya disebut UU No. 23/2014), mengatur mengenaiurusan 

pemerintah yang menjadi kewenangan pemerintah daerah provinsi salah 

satunya adalah di bidang ketenagakerjaan. Selain itu tugas pengawasan 

dalam bidang ketenagakerjaan yang dilakukan oleh pemerintah daerah juga 

diatur di dalam Pasal 78 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang 

Ketenagakerjaan (selanjutnya disebut UU No. 13/2003). Oleh sebab itu, 

pemerintah berkewajiban mengawasi kegiatan yang dilakukan oleh PPTKIS 

mulai dari pra penempatan hingga purna penempatan. Melalui pengawasan 

tersebut, pelanggaran PPTKIS dapat diminimalisir. Hal ini bertujuan 

melindungi TKI. 

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis ingin melakukan penelitian 

tentang “Pelaksanaan Pengawasan Dinas Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah terhadap Pelaksana Penempatan 

Tenaga Kerja Indonesia Swastadalam Penempatan Tenaga Kerja 

Indonesia ke Luar Negeri”. 

B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan uraian pada latar belakang diatas, maka yang menjadi 

permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana pengaturan mengenai pelaksanaan pengawasan Dinas Tenaga 

Kerja dan TransmigrasiProvinsi Jawa Tengah terhadap Pelaksana 

Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta dalam penempatan tenaga 

kerja Indonesia ke luar negeri? 
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2. Bagaimana pelaksanaan pengawasan Dinas Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah terhadap Pelaksana Penempatan 

Tenaga Kerja Indonesia Swasta dalam penempatan tenaga kerja 

Indonesia ke luar negeri? 

3. Bagaimana penerapan sanksi administratif bagi Pelaksana Penempatan 

Tenaga Kerja Indonesia Swasta dalam penempatan tenaga kerja 

Indonesia ke luar negeri yang melakukan pelanggaran? 

C. PembatasanMasalah 

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, penulis akan 

membatasi permasalahan sesuai dengan judul penelitian yang akan diteliti. 

Hal ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang fokus terhadap objek 

penelitian. Untuk perumusan masalah pertama, peneliti akan menganalisa 

pengaturan yang berkaitan dengan pengawasan yang digunakan 

Disnakertrans Provinsi Jawa Tengah sebagai acuan mengawasi PPTKIS 

dalam penempatan TKI ke luar negeri. Perumusan masalah kedua, peneliti 

akan melihat sistem atau mekanisme pengawasan dan pelaksanaan 

pengawasan Disnakertrans Provinsi Jawa Tengah terhadap PPTKIS dalam 

penempatan tenaga kerja Indonesia ke luar negeri. Perumusan masalah 

ketiga, penulis akan meneliti penerapan sanksi administratif saja bagi 

PPTKISmelanggar ketentuan yang ada. 

D. Tujuan Penelitian  

Berdasarkan penelitian di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam 

penulisan ini adalah sebagai berikut: 
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1. Untuk mendapatkan gambaran tentang pengaturan pelaksanaan 

pengawasan Disnakertrans Provinsi Jawa Tengah terhadap PPTKIS 

dalam penempatan tenaga kerja Indonesia ke luar negeri. 

2. Untuk mendapatkan gambaran tentang pelaksanaan pengawasan 

Disnakertrans Provinsi Jawa Tengah terhadap PPTKIS dalam 

penempatan tenaga kerja Indonesia ke luar negeri. 

3. Untuk mendapatkan gambaran tentangpenerapan sanksi administratif 

bagi PPTKIS yang  melakukan pelanggaran. 

E. Manfaat Penelitian 

Hasil dari penelitian hukumini hendaknya dapat memberikan manfaat 

baik dari segi teoritis maupun dari segi praktis. 

1. Manfaat Teoritis  

Penulisan hukum ini hendaknya dapat memberikan manfaat 

pengetahuan dan pengembangan ilmu hukum khususnya di bidang 

Hukum Administrasi Negara dan Hukum Ketenagakerjaan yang 

berkaitan dengan kewajiban pemerintah dalam pengawasan di 

bidang ketenagakerjaan. 

2. Manfaat Praktis 

a) Penulisan hukum ini diharapkan dapat menambah pengetahuan 

penulis dan  memberikan masukan atau saran kepada pemerintah 

akan pentingnya pengawasan terhadap PPTKIS dalam 

penempatan TKI ke luar negeri. 
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b) Guna melengkapi syarat syarat akademis untuk memperoleh 

gelar sarjana dalam Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum dan 

Komunikasi Universitas Katolik Soegijapranata Semarang. 

F. Metode Penelitian 

1. Metode Pendekatan 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif 

hukum. Metode ini lebih menekankan pada aspek pemahaman secara 

mendalam terhadap permasalahan yang diteliti berdasarkan pengamatan 

secara langsung di lapangan.6 Selain itu penulis juga akan menggunakan 

metode yuridis sosiologis. Yuridis sosiologisartinya suatu penelitian 

yang dilakukan terhadap keadaan nyata masyarakat atau lingkungan 

masyarakat dengan maksud dan tujuan untuk menemukan fakta (fact-

finding), yang kemudian menuju pada identifikasi (problem-

identification) dan pada akhirnya menuju kepada penyelesaian masalah 

(problem-solution).7 Metode ini digunakan penulis untuk mengetahui 

pelaksanaan pengawasan Disnakrtrans Provinsi Jawa Tengah terhadap 

PPTKIS dan penerapan sanksi bagi PPTKIS yang melanggar dengan 

menggunakan peraturan perundang-undangan mengenai pengawasan 

terhadap PPTKIS. Peraturan perundang-undangan yang digunakan 

antara lain sebagai berikut: 

a) Amandemen UUD 1945. 

b) UU No. 39 /2004. 
                                                             
6 Petrus Soerjowinoto, et al, 2014, Metode Penulisan Karya Hukum, Fakultas Hukum, Unika 
Soegijapranata, hal 6 
7 Soerjono Soekanto, 1982, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta : UI Press, hal 10. 
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c) UU No. 23 Tahun 2014. 

d) UU No. 13 Tahun 2003. 

e) PP No. 4/2015. 

f) Peraturan Presiden 21 Tahun 2010 tentang Pengawasan 

Ketenagakerjaan (untuk selanjutnya disebut Perpres No. 21/2010). 

g) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia No.22 

Tahun  2014 tentang Pelaksanaan Penempatan dan Perlindungan 

Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri (untuk selanjutnya disebut 

Permenaker No. 22/2014). 

h) Permenakertrans Per.14/MEN/X/2010. 

i) Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik 

Indonesia Nomor : Per 07/MEN/IV/2005  Tentang Standart Tempat 

Penampungan Calon Tenaga Kerja Indonesia Menteri Tenaga Kerja 

Dan Transmigrasi Republik Indonesia (untuk selanjutnya disebut 

Permenakertrans No.Per 07/MEN/IV/2005). 

j) Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik 

Indonesia Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pembentukan 

Perwakilan Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta 

Di Luar Negeri (untuk selanjutnya disebut Permenakertrans No. 

6/2013). 

k) Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik 

Indonesia Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Sanksi Administratif 

Dalam Pelaksanaan Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja 
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Indonesia Di Luar Negeri (untuk selanjutnya disebut 

Permenakertrans No. 17/2012). 

l) Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik 

Indonesia Nomor Per. 23/MEN/IX/2009 Tentang Pendidikan Dan 

Pelatihan Kerja Bagi Calon Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri 

(untuk selanjutnya disebut PermenakertransNo. Per. 

23/MEN/IX/2009). 

m) Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik 

Indonesia Nomor Per 23/MEN/XI/2006 Tentang Rencana Kerja 

Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia, Sarana 

Dan Prasarana Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia 

Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik Indonesia (untuk 

selanjutnya disebut Permenakertrans No.Per 23/MEN/XI/2006). 

2. Spesifikasi Penelitian 

Spesifikasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif 

analitis, yaitu peneliti akan mendeskripsikan hasil penelitian secara detil 

berdasarkan penemuan fakta-fakta dari analisis pelaksanaan pengawasan 

yang dilakukan Disnakertrans Provinsi Jawa Tengah terhadap PPTKIS 

dalam penempatan tenaga kerja Indonesia ke luar negeri. Untuk itu, 

penulis akan menganalisis berdasarkan teori, peraturan perundang-

undangan dan asas hukum ketenagakerjaan. 
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3. Objek Penelitian 

Objek penelitian dalam penulisan ini adalah pelaksanaan pengawasan 

yang dilakukan Disnakertrans Provinsi Jawa Tengah terhadap PPTKIS 

dalam penempatan tenaga kerja Indonesia ke luar negeri. 

4. Metode Pengumpulan Data   

a) Data yang dibutuhkan  

1) Permasalahan Pertama 

Data yang diperlukan dalam menjawab permasalahan 

pertama mengenai pengaturan pelaksanaan pengawasan 

Disnakertrans Provinsi Jawa Tengah terhadap PPTKIS dalam 

penempatan tenaga kerja Indonesia ke luar negeri adalah data 

sekunder. Peneliti akan menggunakan metode penelitian normatif 

untuk mengidentifikasi peraturan dan melakukan penelusuran 

hukum terhadap data sekunder. Data sekunder merupakan data 

yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan yang 

mengatur tentang ketenagakerjaan, buku-buku yang berhubungan 

dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, 

skripsi, tesis, disertasi, dan peraturan perundang-undangan8. Data 

sekunder yang akan digunakan dalam penelitian ini terdiri dari 

bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. 

                                                             
8Prof. Dr. Zainuddin Ali, M.A., 2015, Metode Penelitian Hukum,Jakarta: Sinar Grafika, Ed.1 Cet.6., 
hal106. 
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(a) Bahan hukum primer merupakan bahan-bahan hukum yang 

mengikat9. Bahan hukum primer yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah: 

(1) Amandemen UUD 1945. 

(2) UUNo. 39/2004. 

(3) UU No. 23/2014. 

(4) UU No. 13/2003. 

(5) PP No.4/ 2015. 

(6) Perpres 21 Tahun 2010. 

(7) Permenaker No.22/2014. 

(8) Permenakertrans No. Per.14/Men/X/2010. 

(9) Permenakertrans No. Per 07/Men/Iv/2005. 

(10) Permenakertrans No. 6/2013. 

(11) Permenakertrans No. Per. 23/Men/Ix/2009. 

(12) Permenakertrans No. Per 23/Men/Xi/2006. 

(b) Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang memberikan 

penjelasan mengenai bahan hukum primer10. Bahan hukum 

sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 

(1) Buku yang berkaitan dengan ketenagakerjaan. 

(2) Buku yang berkaitan dengan hukum administrasi negara. 

 

                                                             
9Amiriddin, S.H., M. Hum dan H. Zainal Asikin, S.H., S.U., 2010, Pengantar Metode Penelitian 
Hukum, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, hal 31. 
 
10Ibid,hal 32 
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2) Permasalahan kedua 

Data yang dibutuhkan untuk menjawab permasalahan kedua 

mengenai pelaksanaan pengawasan Disnakertrans Provinsi Jawa 

Tengah terhadap PPTKIS dalam penempatan tenaga kerja 

Indonesia ke luar negeri adalah data primer yang berupa 

pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh Disnakertrans 

Provinsi Jawa Tengah dalam mengawasi PPTKIS. Untuk 

memperoleh data primer dalam penulisan ini, penulis akan 

melakukan studi lapangan dengan metode wawancara. Namun 

dalam proses memperoleh data primer, penulis mengalami 

kendala dalam mendapatkan PPTKIS yang bersedia untuk 

diwawancarai. Penulis mendapatkan penolakan dari beberapa 

PPTKIS. Pada akhirnya penulis mendapatkan dua PPTKISyang 

bersedia untuk diwawancarai yaitu PT. Kanzana Rossie dan 

cabang PT. Mitra Sinergi Sukses. Adapun narasumber dalam 

penelitian ini, yaitu: 

(a) Ibu Erry Diah Nurhidayah, S.H.,selaku Kepala Bidang 

PengawasanDisnakertrans Provinsi Jawa Tengah. 

(b) Ibu Dian Sukmalestari sebagai Penyidik Pegawai Negeri 

Sipil (PPNS)  Disnakertrans Provinsi Jawa Tengah. 

(c) Bapak Pujiono selaku Kepala Bagian Pelayanan BP3TKI 

Provinsi Jawa Tengah.  
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(d) Ibu Enik Indrawati, S.E. selaku Kepala CabangPT. Mitra 

Sinergi Sukses. 

(e) Ibu Ninik Suprapti sebagai Direktur PT. Kanzana Rossie. 

 

3) Permasalahan ketiga 

Data yang dibutuhkan untuk menjawab permasalahan ketiga 

mengenai penerapan sanksi bagi PPTKIS dalam penempatan 

tenaga kerja Indonesia ke luar negeri yang melakukan 

pelanggaran adalah data primer dan data sekunder. Untuk 

memperoleh data-data tersebut peneliti juga mengalami kesulitan 

terkait data PPTKIS yang melakukan pelanggaran dikarenakan 

data PPTKIS tidak dipublikasikan. 

(a) Data primer untuk mejawab rumusan masalah nomor tiga 

diperoleh dengan cara studi lapangan dengan menggunakan 

metode wawancara kepada narasumber yaituIbu Dian 

Sukmalestari sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) 

di Disnakertrans Provinsi Jawa Tengah untuk mengetahui 

penerapan sanksi administratif yang diterapkan bagi PPTKIS 

yang melanggar. 

(b) Data sekunder yang akan digunakan dalam penelitian ini 

yaituberupa bahan hukum primer yang terdiri dari: 

(1) UU No. 39/2004. 

(2) Permenakertrans No. 17/2012. 
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(3) Peraturan Kepala Badan Nasional Penempatan Dan 

Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Nomor 02 Tahun 

2016 Tentang Tata Cara Penetapan Dan Pengakhiran 

Penundaan Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja 

Indonesia 

b) Teknik pengumpulan data  

Teknik pengumpulan data adalah cara yang digunakan untuk 

memperoleh data yang terkait dengan tujuan penelitian11. Teknik 

pengumpulan data dalam penulisan ini, penulis akan menggunakan 

dua cara, yaitu studi lapangan dan studi kepustakaan. 

1) Studi lapangan 

Penulis akan melakukan studi lapangan dengan 

menggunakan metode wawancara. Metode wawancara dalam 

penelitian ini, penulis akan mengumpulkan data primer dari 

narasumber yang terkait yang dalam hal ini adalah Disnakertrans 

Provinsi Jawa Tengah, BP3TKI, PT. Kanzana Rossie dan cabang 

PT. Mitra Sinergi Sukses. 

2) Studi kepustakaan hukum 

Penulis juga melakukan studi pustaka untuk menjawab 

permasalahan pertama mengenai pengaturan pengawasan 

Disnakertrans Provinsi Jawa Tengah terhadap PPTKIS dalam 

penempatan tenaga kerja Indonesia ke luar negeri dengan cara 

                                                             
11Petrus Soerjowinoto, dkk, Op. Cit., hal 7. 
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mempelajari kepustakaan dari data sekunder yang berupa 

peraturan perundang-undangan yang terkait dengan 

permasalahan. 

5. Metode Penyajian dan Analisis Data 

Penyajian data dalam penulisan ini, disajikan dalam bentuk 

deskriptif analisis dimana peneliti akan menggambarkan secara jelas 

analisa data yang diperoleh terhadap tiga persoalan dalam penelitian ini. 

Peneliti menganalisa peraturan pengawasan Disnakertrans Provinsi Jawa 

Tengah terhadap PPTKIS dalam penempatan tenaga kerja Indonesia ke 

luar negeri, pelaksanaan pengawasan Disnakertrans Provinsi Jawa 

Tengah terhadap PPTKIS dalam penempatan tenaga kerja Indonesia ke 

luar negeri, serta penerapan sanksi administratif bagi PPTKIS dalam 

penempatan tenaga kerja ke luar negeri yang melanggar. 

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

analisis kualitatif yaitu menjabarkan dengan kalimat-kalimat sehingga 

diperoleh bahasan atau paparan yang sistematis dan dapat dimengerti. 

Sementara data peratuan perundang-undang akan dianalisa isinya sesuai 

dengan kebutuhan untuk menjawab pengaturan mengenai pelaksanaan 

pengawasan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa 

Tengah terhadap Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta 

dalam penempatan tenaga kerja Indonesia ke luar negeri, pelaksanaan 

pengawasan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa 

Tengah terhadap Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta 
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dalam penempatan tenaga kerja Indonesia ke luar negeri dan penerapan 

sanksi administratif bagi Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia 

Swasta dalam penempatan tenaga kerja Indonesia ke luar negeri yang 

melakukan pelanggaran. 
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G. Kerangka Teori 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bagan 1. 1 Kerangka teori penulisan ini 

 

 

 

Pasal 27 UndangUndang Dasar 1945 
UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah  
Konsep ketenagakerjaan 
Konsep perlindungan ketenagakerjaan 
Konsep pengawasan ketenagakerjaan  
 

PPTKIS di Provinsi Jawa 
Tengah :  

1. PT Kanzana Rossie  
2. PT. Mitra Sinergi Sukses 

(kantor cabang). 

pengaturan mengenai 
pelaksanaan 
pengawasan 
Disnakertrans Provinsi 
Jawa Tengah terhadap 
PPTKIS dalam 
penempatan tenaga 
kerja Indonesia ke luar 
negeri  

 

pengawasan 
DisnakertransProvinsi 
Jawa Tengah terhadap 
PPTKIS dalam 
penempatan tenaga 
kerja Indonesia ke luar 
negeri  

 

 

penerapan sanksi 
administratif bagi 
PPTKIS  dalam 
penempatan tenaga 
kerja Indonesia ke 
luar negeri yang 
terbukti melakukan 
pelanggaran 
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Landasan pemikiran dalam penulisan ini bersumber pada peraturan-

peraturan, teori dan pendapat para ahli yang mengatur tentang pengawasan 

pemerintah terhadap  perusahaan jasa di bidang pengiriman tenaga kerja ke 

luar negeri. 

Pemerintah sebagai penyelenggara negara memiliki kewajiban untuk 

memberikan  kesejahteraan dan penghidupan yang layak bagi warganya. Hal 

ini sesuai dengan amanat Amandemen UUD 1945 Pasal 27 ayat (2) yang 

menyatakan bahwa “Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan 

penghidupan yang layak bagi kemausiaan”. Berdasarkan bunyi Pasal 

tersebut, maka pemerintah berkewajiban memberikan pekerjaan kepada 

warganya agar dapat mewujudkan kehidupan yang sejahtera.  

Pasal 1 angka 2 UU No. 13/2003, menyebutkan bahwa tenaga kerja 

adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan 

barang dan/atau jasa, baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk 

masyarakat.Ketentuan Pasal 1 angka 3 UU No. 13/2003 menyebutkan 

bahwa pekerja/buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima 

upah atau imbalan dalam bentuk lain. Pasal 1 angka 4menyebutkan,pemberi 

kerja adalah orang perseorangan, pengusaha, badan hukum, ataubadan-

badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja dengan membayarupah 

atau imbalan dalam bentuk lain.Jadi,bekerja dapat diartikan sebagai 

melakukan kegiatan untuk menghasilkan barang atau jasa dengan maksud 

untuk mendapatkan penghasilan berupa uang dan atau barang dari majikan. 
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Terdapat beberapa unsur dalam pengertian hukum perburuhan menurut 

Imam Soepomo, yaitu12: 

1. Himpunan peraturan (baik tertulis maupun tidak tertulis). 

2. Berkenaan dengan suatu kejadian. 

3. Seseorang bekerja pada orang lain. 

4. Upah. 

Berdasarkan unsur diatas, dapat dijelaskan bahwa hubungan perburuhan 

hanya menyangkut pada peraturan yang mengatur hubungan hukum antara 

pekerja dengan majikan. 

Selain memberikan pekerjaan bagi masyarakatnya, pemerintah juga 

berkewajiban memberikan perlindungan bagi tenaga kerja. UU No. 13/2003 

tentang Ketenagakerjaan menyebutkan bahwa perlindungan terhadap tenaga 

kerja dimaksudkan untuk menjamin hak-hak dasar tenaga kerja atau buruh 

dan menjamin kesamaan kesempatan, serta perlakuan tanpa diskriminasi 

atas dasar apapun untuk mewujudkan kesejahteraan pekerja atau buruh. 

Peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan yang dalam 

hal ini adalah UU 13/2003 hanya akan melindungi buruh secara yuridis dan 

tidak akan mempunyai arti bila pelakanaannya tidak diawasi13. Maka untuk 

menjamin terlaksananya peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan 

tersebut, dibutuhkan suatu cara yaitu dengan adanya pengawasan 

                                                             
12 Sedjun, Op. Cit., hal 2 
13 Zaeni Asyhadie, 2008, Hukum Kerja: Hukum Ketenagakerjaan Bidang Hubungan Kerja, Jakarta: 
PT. Raja Grafindo Persada, Ed. 2, hal 49. 
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ketenagakerjaan. Pengawasan ini bertujuan untuk menghindari 

kemungkinan terjadinya pelanggaran, penyelewengan maupun kesalahan 

terhadap tujuan yang hendak dicapai. Pengawasan berfungsi untuk 

mendekteksi kinerja dan sejauh mana pelaksanaan kerja tersebut sudah 

dilaksanakan.  

Victor M. Situmorang dan Jusuf Juhir dalam bukunya yang berjudul 

Aspek Hukum Pengawasan Melekat dalam Lingkungan Aparatur 

Pemerintah, menyatakan bahwa:14 

Pengawasan adalah setiap usaha dan tindakan dalam rangka untuk 
mengetahui sejauh mana pelaksanaan tugas yang dilaksanakan 
menurut ketentuan dan sasaran yang hendak dicapai. 

Berdasarkan definisi tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa 

pengawasan merupakan hal yang sangat penting untuk dilakukan agar 

kegiatan yang dilakukan dapat sesuai dengan rencana. Selain itu dengan 

adanya pengawasan dapat memperkecil kemungkinan terjadinya kesalahan 

dalam pelaksanaan kerja. Melihat begitu pentingnya pengawasan, maka 

kegiatan pengiriman TKI ke luar negeri yang dilakukan PPTKIS pun tidak 

lepas dari pengawasan ketenagakerjaan.  

H. Sistematika Penulisan 

Sistematika dalam penulisan ini berfungsi untuk mempermudah 

pembaca dan memberikan gambaran yang jelas mengenai penulisan hukum 

                                                             
14Victor M Situmorang dan Jusuf Juhir, 1994, Aspek Hukum Pengawasan Melekat dalam 
Lingkungan Aparatur Pemerintah, Jakarta: Rineka Cipta, Cet. 1, hal 21. 
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yang akan disusun. Berdasarkan latar belakang penulisan dan perumusan 

masalah diatas, maka sistematika penulisan direncanakan sebagai berikut: 

Bab I Pendahuluan  

Bab pendahuluan ini berisi pembahasan mengenai latar belakang 

permasalahan, rumusan masalah, pembatasan masalah, tujuan dan manfaat 

penulisan, metode penelitian yang digunakan dalam penelitian untuk 

memudahkan menganalisa permasalahan, kerangka teori yang akan 

memberikan gambaran mengenai terjadinya masalah dalam penulisan ini, 

sistematika penulisan yang bertujuan untuk memudahkan pembaca dalam 

membaca tulisan ini.   

Bab II Tinjauan Pustaka 

Bab tinjauan pustaka membahas mengenai tinjauan umumatau teori yang 

digunakan sebagai sarana dalam pembahasan diantaranya tinjauan umum 

mengenai:kewenangan pemerintah daerah di bidang ketenagakerjaan, 

penempatan tenaga kerja, penempatan tenaga kerja Indonesia keluar negeri, 

pengawasan, pengawasan ketenagakerjaaan dan sanksi administratif di 

bidang ketenagakerjaan. 

Bab III Hasil Penelitian dan Pembahasan 

Hasil dari penelitian yang menguraikan mengenai pokok-pokok 

permasalahan yang diangkat yaitupengaturan pelaksanaan pengawasan 

Disnakertrans Provinsi Jawa Tengah terhadap PPTKIS dalam penempatan 
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tenaga kerja Indonesia ke luar negeri, pelaksanaan pengawasan 

DisnakertransProvinsi Jawa  Tengah terhadap PPTKIS dalam penempatan 

tenaga kerja Indonesia ke luar negeri dan penerapan sanksi bagi PPTKIS 

dalam penempatan tenaga kerja Indonesia ke luar negeri yang melakukan 

pelanggaran.  

Bab IV Penutup  

Berisiakhir dari penelitian yang berisi simpulan yang didasarkan pada 

hasil penelitiandan saran atau solusi daripermasalahanyang diteliti. 

 

 


