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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Kedatangan dan keberadaan orang asing ke Indonesia terus 

meningkat tahun demi tahun, baik yang bertujuan untuk bekerja dan usaha, 

wisata, ataupun kunjungan budaya. Hal ini dapat dilihat denganbanyaknya 

para investor asing yang masuk ke Indonesia. Salah satunya merupakan 

hal yang baru di beritakan oleh awak media yaitu terjalinya kerjasama 

antara negara Arab Saudi dan Indonesia yang ditandai dengan adanya 

penandatanganan 11(Memory of Understanding) MoU oleh pemerintahan 

Arab Saudi dan Indonesia. Pada pertemuan bilateral hari pertama (1/3), 

kedua negara menandatangani 11 butir kerjasama, yaitu: 

1. Kerja sama peningkatan pimpinan sidang komisi 

bersama; 

2. Kontribusi pembiayaan proyek pembangunan; 

3. Kerja sama di bidang pendidikan dan kebudayaan; 

4. Pengembangan usaha kecil dan menengah; 

5. Kerja sama di bidang kesehatan; 

6. Kesepahaman otoritas aeronautika; 

7. Kerja sama di bidang sains dan pendidikan tinggi; 

8. Nota  kesepahaman di bidang agama Islam; 

9. Kerja sama di bidang kelautan dan perikanan; 

10. Kerja sama di bidang perdagangan; 
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11. Kerja sama di bidang penanganan kejahatan antar 

negara.
1
 

Dengan terciptanya kerjasama yang baik oleh beberapa negara di 

berbagai bidang, maka berbagai peluang untuk memenuhi kebutuhan 

pembangunan suatu negara dan masyarakatnya dapat tercapai dengan 

aman dan lancar.  

Mengingat terciptanya kerjasama antar negara, selain hubungan 

bilateral yang tercipta antara Negara Arab Saudi dengan Negara Indonesia, 

telah diketahui bahwa Negara China (RRC) juga mempunyai hubungan 

yang erat dengan Negara Indonesia sejak lama. Hal ini dapat dibuktikan 

bahwa Negara China merupakan mitra yang begitu strategis bagi Negara 

Indonesia.  

Menurut Aristasius Sugia dan Shinta Ratnawati dalam bukunya 

yang berjudul Buku Pintar Harian Kompas 2016bahwa: 

  “...era modern hubungan anara China dan Indonesia 

dimulai tahun 1950. Indonesia dibawah Perdana Menteri 

Muhammad Hatta saat itu berkeinginan untuk membuka 

hubungan diplomatik dengan China, dua tahun setelah 

Republik Rakyat China (RRC) didirikan oleh Partai 

Komunis China (PKC) pada tahun 1949, setelah 

memenangkan perlawanan terhadap Partai Nasionalis 

Republik pimpinan Chiang Kai-shek. Indoneisa tercatat 

sebagai negara pertama yang mengakui berdirinya China 

baru di bawah pemerintahan komunis.
2
 

                                                 
1
 Aritasius Sugiya, Sintha Ratnawati, 2018, Buku Pintar Kompas 2017, Jakarta, PT Kompas Media 

Nusantara, hal 60 
2
Aristasius Sugiya, Sintha Ratnawati, 2017, Buku Pintar Kompas 2016, Jakarta, PT Kompas 

Media Nusantara, hal 17 
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Berdasarkan pada pernyataan diatas mengenai hubungan yang telah 

ada sejak tahun 1950 yang tercipta oleh Negara Indonesia dan Negara 

China, bahwa ada maksud tujuan terjalinya kerjasama tersebut yang salah 

satunya merupakan tujuan politik. 

Terjalinya kerjasama antara Negara China dan Indonesia tidaklah 

semata tentang politik dan kepentingan antar negara saja, akan tetapi 

pendatang-pendatang dari Tionghoa tersebut juga menyambangi berbagai 

daerah di seluruh Indonesia, salah satunya adalah di Jawa Tengah, 

tepatnya di Kota Semarang, yang membawa peradaban perdagangan.  

Menurut Djawahir Muhammad dalam bukunya yang berjudul 

Semarang Sepanjang Jalan Kenangan, mengatakan bahwa  

  “...dahulu di ceritakan orang-orang Tionghoa datang naik 

kapal-kapal besar yang disebut perahu JONK atau Wakang 

Tjoen yang mendarat di daerah MANGKANG. Mereka itu 

berlabuh disana untuk berdagang ataupun untuk membawa 

penumpang-penumpang yang akan menetap di daerah itu, 

dan karenanya penduduk menyebut daerah itu Wakang  

kemudian menjadi Mangkang hingga sekarang. Dalam hal 

perdagangan dan pertumbuhanya dibanding dengan 

pendatang lain, orang Tionghoa yang terpesat. Karena 

penguasa Belanda waktu itu mengangkat seorang Ketua 

atau Kepala Tionghoa untuk menangani hal-hal yang 

berkaitan dengan perdaganganatau lain-lain hal yang ada 

hubunganya dengan penguasa Belanda.”
3
 

Berdasakan kutipan diatas, bahwa sejak jaman penjajahan Belanda 

penduduk China sudah datang ke daerah Indonesia, tepatnya di Provinsi 

Jawa Tengah yaitu Kota Semarang, yang dimana maksud kedatanagan 

                                                 
3
Djawahir Muhammad, 2012, Semarang Sepanjang Jalan Kenangan, Semarang, Perpusling 

Barpus Prov.Jateng, hal 119 
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tersebut adalah untuk perdagangan, oleh karena itu secara langsung 

maupun tidak langsung ilmu perdagangan di Negara Indonesia juga 

terpengaruh oleh pendatang dari negara asing yaitu China.  

Kedatangan orang-orang Tionghoa di Kota Semarang tersebut 

dapat meningkatkan kemajuan Kota Semarang dalam bidang 

ketenagakerjaan yang tidak lepas dari peradaban perdagangan. Dengan 

kata lain, penduduk pribumi Kota Semarang juga dapat mengimplementasi 

ilmu perdagangan tersebut untuk mendirikan usaha sendiri ataupun 

bekerjasama dengan penduduk di Kota Semarang yang ber etnis Tionghoa.  

Seperti contohnya kerjasama tersebut dapat digunakan sebagai sarana 

pelatihan tenaga kerja dalam bidang medis yaitu pengobatan tradisional 

maupun alternatif dan bidang kesehatan masyarakat, serta peningkatan 

standar mutu obat-obatan tradisional. Tak dipungkiri pula dengan 

terjalinya kerjasama tersebut, penggunaan tenaga kerja asing akan 

dilakukan untuk mendapatkan pelatihan kerja, dengan hal tersebut dapat 

meningkatkan perekonomian masing-masing pekerja serta menurunkan 

gejala pengangguran serta kemiskinan masyarakat di Indonesia khususnya 

di Kota Semarang. 

Dalam hal penggunaan tenaga kerja asing,Indonesia sudah 

menerapkan peraturan mengenai penggunaan tenaga kerja asing yang 

terdapat pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang 

Ketenagakerjaan pada Pasal 42 sampai dengan Pasal 49. Tenaga kerja 

asing mempunyai pengertian tersendiri, salah satunya terdapat pada 
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Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan pada 

Pasal 1 Angka 13, bahwa tenaga kerja asing adalah warga negara asing 

pemegang visa dengan maksud bekerja di wilayah Indonesia. Berdasarkan 

pengertian tersebut, bahwa tenaga kerja asing yang bermaksud untuk 

bekerja di Indonesia harus mempunyai ijin tinggal atau visa. Walaupun 

sifatnya hanya tinggal sementara, orang asing yang berada di Indonesia 

hanya dapat bekerja sebagai pegawai swasta karena untuk menjadi 

pegawai negeri sipil hanya terbuka bagi Warga Negara Indonesia saja.  

Agar orang asing berlaku tertib selama berada di Indonesia 

dilakukan pengawasan oleh pemerintah melalui Direktur Jenderal Imigrasi 

Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Secara garis besarnya 

pengawasan terhadap orang asing di Indonesia meliputi dua hal yaitu: 

1. Masuk dan keluarnya orang asing ke dan dari wilayah 

Indonesia ; 

2. Keberadaan serta kegiatan orang asing di wilayah Indonesia.
4
 

Dalam hal ini Keimigrasian mempunyai peranan yang penting 

dalam menjaga pelaksanaan penegakan kedaulatan atas Negara Indonesia 

dalam rangka menjaga ketertiban kehidupan berbangsa dan bernegara 

menuju masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan 

Undang-undang Dasar 1945. Konsep kedaulatan menetapkan bahwa suatu 

Negara memiliki kekuasaan atas suatu wilayah (Hak Teritorial) serta hak-

hak yang kemudian timbul dari penggunaan kekuasaan teritorial tersebut 

                                                 
4
Gatot, Supramono, 2012, Hukum Orang Asing di Indonesia, Jakarta, Sinar Grafika, hal 13 
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dalam artian negara mempunyai hak kekuasaan penuh untuk 

melaksanakan hak teritorialnya dalam batas-batas wilayah negara yang 

bersangkutan
5
, hal ini berkaitan dengan Keimigrasian yang melaksanakan 

konsep kedaulatan yang mutlak mempunyai hak dalam pengawasan 

maupun penolakan terhadap orang asing di wilayah Negara yang 

didatanginya. Berdasarkan peraturan tersebut maka diharapkan para 

pejabat yang ditunjuk serta pemerintahan dapat mengatasi berbagai 

kendala dari banyaknya orang asing yang masuk ke Indonesia.  

Pengawasan orang asing tak hanya terpusat di pemerintah pusat 

saja, akan tetapi di pemerintah daerah juga. Oleh sebab itu, koordinasi 

pengawasan harus terlaksana dengan baik oleh instansi pemerintah di 

masing-masing daerahnya. Akan tetapi pengawasan saja tidaklah cukup 

untuk memaksimalkan kinerja dari konsep kedaulatan negara tersebut, 

perlunya penindakan hukum yang tegas untuk membuat berbagai macam 

efek positif bagi Negara Indonesia, yang dimana maksud dari penindakan 

hukum adalah penjatuhan sanksi terhadap orang asing yang tidak tertib 

yang datang ke wilayah Indonesia, dan ini merupakan permasalahan yang 

terjadi dalam pengawasan orang asing yang dilakukan oleh Imigrasi Kelas 

I TPI Kota Semarang dan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi 

Jawa Tengah. Saat ini orientasi pelaksanaan fungsi Keimigrasian hanya 

terpusat pada pelayanan masyarakat saja, sedangkan fungsi penegakan 

                                                 
5
M. Iman Santoso, 2004, Perspektif Imigrasi Dalam Pmbangunan Ekonomi dan Ketahanan 

Nasional, Ui-Press, Jakarta, hal 11 
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hukum atau tindakan projusticia (tindakan keimigrasian) tidak terlalu 

efektif.  

Masalah tersebut bisa terjadi diakibatkan karena kewajiban 

pelayanan wilayah yang luas, maka tiap kantor Imigrasi mempunyai beban 

yang berat. Oleh sebab itu fungsi keimigrasian yang berkaitan dengan 

pengawasan dan penegakan hukum tidak lagi menjadi prioritas utama, 

sedangkan pelayanan masyarakat seperti pembuatan paspor, serta 

pelayanan izin tinggal menjadi beban utama bagi keimigrasian, sehingga 

pelayanan hukum seperti pelayanan pengawasan dan penegakan hukum 

tidakterlalu efektif. 

Berdasarkan permasalahan yang terjadi seperti yang dijelaskan 

diatas maka, terciptanya koordinasi yang baik antar instansi pemerintahan 

sangatlah penting untuk menjaga keefektifitasan dalam melakukan 

pengawasan terhadap orang asing. Koordinasi yang di maksud dalam 

penelitian ini adalah, koordinasi yang tercipta antara Dinas Tenaga Kerja 

dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah dan Imigrasi Kelas I TPI Kota 

Semarang. Terciptanya koordinasi antar instansi tersebut diharapkan dapat 

mempermudah dalam pengawasan orang asing. Pelaksanaan koordinasi 

pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 

Provinsi Jawa Tengah dan Imigrasi Kelas I TPI Kota Semarang tidak lain 

untuk mengurangi terjadinya kecurangan dan meminimalisir adanya 

pekerja asing yang ilegal masuk wilayah Indonesia, serta membantu 

pemerintahan yang telah menerapkan kebijakan selektifnya terhadap orang 
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asing, dan kegunaan kebijakan tersebut adalah sebagai landasan utama dari 

setiap peraturan pemerintahan bagi orang asing yang dimana hanya orang 

asing yang bermanfaat dan tidak mengganggu ketertiban umum adalah 

yang diperbolehkan masuk ke wilayah Negara Indonesia. 

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka peneliti berkeinginan 

untuk melihat apa yang terjadi sebenarnya di lapangan. Peneliti akan 

melakukan penelitian terkait dengan judul : KOORDINASI IMIGRASI 

KELAS I TPI KOTA SEMARANG DAN DINAS TENAGA KERJA 

DAN TRANSMIGRASI PROVINSI JAWA TENGAH DALAM 

PENGAWASAN ORANG ASING. 
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B. Pembatasan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis akan membatasi 

permasalahan sesuai judul penelitian yang akan diteliti, hal ini bertujuan 

untuk memberikan gambaran yang fokus pada objek penelitian yaitu: 

1. Tentang Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa 

Tengah yang mempunyai kewenangan dalam pengawasan tenaga 

kerja asing berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 

tentang Ketenagakerjaan serta Imigrasi Kelas I TPI Kota Semarang 

yang melakukan pengawasan orang asing berdasarkan Kedaulatan 

Negara dan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2011 tentang 

Keimigrasian. 

2. Peneliti akan mengkaji mengenai bagaimana bentuk koordinasi 

Imigrasi Kelas I TPI Kota Semarang dan Dinas Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah dalam pengawasan orang asing 

berdasarkan wilayah kerja koordinasi yaitu di Kota dan Kabupaten 

Semarang, Kabupaten Demak, Kabupaten Kudus, Kota Salatiga, 

Kabupaten Grobogan, dan Kabupaten Kendal. Koordinasi yang 

dimaksud adalah pelaksananaan koordinasi pengawasan orang asing 

antara Imigrasi Kelas I TPI Kota Semarang dan Dinas Tenaga Kerja 

dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah dalam Tim Pora (Tim 

Pengawasan Orang Asing). 
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3. Peneliti akan membahas tentang masalah apa saja yang muncul 

dalam pelaksanaan koordinasi pengawasan orang asing yang 

dilaksanakan oleh Imigrasi Kelas I TPI Kota Semarang dan Dinas 

Tenaga kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah. 

C. Perumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang, penulis merumuskan masalah 

dalam penelitian yang berjudul Koordinasi Imigrasi Kelas I TPI Kota 

Semarang dan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa 

Tengahdalam pengawasan orang asing,yaitu : 

1. Apa saja kewenangan Imigrasi Kelas I TPI Kota Semarang dan 

kewenangan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa 

Tengah dalam pengawasan orang asing? 

2. Bagaimana bentuk koordinasi Imigrasi Kelas I TPI Kota Semarang 

dan Dinas Tenagakerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah 

dalam pengawasan orang asing? 

3. Apa saja masalah yang muncul dalam pelaksanaan koordinasi  

pengawasan orang asing yang dilakukan oleh Imigrasi Kelas I TPI 

Kota Semarang dan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi 

Jawa Tengah? 
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D. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan uraian perumusan masalah di atas, maka penelitian ini 

bertujuan : 

1. Untuk mengetahui apa saja kewenangan Imigrasi Kelas I TPI Kota 

Semarang dan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa 

Tengahdalam pengawasan orang asing. 

2. Untuk mengetahui bagaimana bentuk koordinasi pengawasan orang 

asing yang dilaksanakan oleh Imigrasi Kelas I TPI Kota Semarang 

dan Dinas Tenaga Kerjadan Transmigrasi Provinsi Jawwa Tengah. 

3. Untuk mengetahui apa saja masalah yang mucul dalam pelaksanaan 

koordinasi pengawasan orang asing yang dilakukan oleh Imigrasi 

Kelas I TPI Kota Semarang dan Dinas Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah. 

E. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

(a) Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi 

dalam pemerintah dan masyarakat untuk sadar bahwa 

pentingnya pengawasan orang asing dan menambah 

pengetahuan di bidang keimigrasian dan ketenagakerjaan 

khususnya dalam pengawasan orang asing. 
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(b) Hasil ini dapat digunakan sebagai panduan dalam mengatasi 

masalah tentang orang asing ilegal yang masuk ke wilayah 

Indonesia bagi mereka yang ingin mempelajari tentang 

pengawasan keimigrasian dan pengawasan ketenagakerjaan. 

2. Manfaat Praktis 

(a) Diharapkan hasil penelitian ini dapat bermanfaat dan 

digunakan bagi pengetahuan penulis dan pihak yang 

berwenang sebagai masukan dalam melaksanakan koordinasi 

antar instansi pemerintahan dalam pengawasan orang asing 

agar dapat meminimalisir adanya orang asing ilegal yang 

masuk ke wilayah Indonesia. 

F. Metode Penelitian 

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang 

didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang 

bertujuan untuk mempelajari sesuatu atau beberapa gejala hukum tertentu, 

dengan jalan menganalisisnya. Di samping itu juga diadakan pemeriksaan 

yang mendalam terhadap faktor hukum tersebut, untuk kemudian 

mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang 

timbul di dalam gejala yang bersangkutan.
6
Fungsi metode penelitian ini 

adalah alat untuk mengetahui sesuatu masalah yang akan diteliti, baik 

ilmu-ilmu sosial, ilmu hukum, maupun ilmu lainya. Oleh karena itu objek 

                                                 
6
H. Zainuddin Ali, M.A., 2010, Metode Penelitian Hukum, Jakarta, Sinar Gafika, hal 18 
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dan macam-macam penelitian yang akan menentukan fungsi suatu 

penelitian.
7
 

Untuk mengetahui masalah yang akan di teliti, penulis akan 

menggunakan metode penelitian kualitatif hukum, yang dimana metode 

tersebut mengedepankan pemahaman terhadap makna dan realita yang 

diteliti. Menurut Imam Gunawan dalam bukunya yang berjudul Metode 

Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik, mengatakan bahwa : 

“...penelitian kualitatif adalah keterkaitan spesifik pada studi 

hubungan sosial yang berhubungan dengan fakta dari pluralisasi 

dunia kehidupan. Metode ini diterapkan untuk melihat dan 

memahami subjek dan objek penelitian yang meliputi orang, 

lembaga berdasarkan fakta yang tampil secara apa adanya.
8
 

 Metode penelitian ini akan digunakan oleh peneliti untuk 

melakukan sebuah penelitian tentang koodinasi Imigrasi Kelas I TPI Kota 

Semarang dan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa 

Tengahdalam pengawasan orang asing. Metode kualitatif yang di gunakan 

dalam penelitian ini bertujuan untuk mencari tahu bagaimana koordinasi 

yang tercipta antar kedua lembaga pemerintahan yaitu Imigrasi Kelas I 

TPI Kota Semarang dan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi 

Jawa Tengah yang dimana masing-masing lembaga tersebut mempunyai 

kewenangan berbeda untuk melaksanakan pengawasan orang asing. 

Metode penelitian kualitatif juga akan digunakan peneliti sebagai proses 

mendapatkan jawaban dari permasalahan yang sudah dirumuskan.  

                                                 
7
Ibid, hal 21 

8
Imam Gunawan, 2016, Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik, Jakarta , Bumi Aksara, hal 

81 
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Selain penggunaan metode kualitatif hukum yang digunakan 

peneliti untuk mengetahui bagaimana koordinasi pengawasan orang asing 

yang tercipta oleh kedua lembaga pemerintahan tersebut, maka metode 

penelitian inventarisasi hukum juga akan digunakan peneliti untuk 

mendapatkan jawaban dari permasalahan yaitu apa saja kewenangan 

Imigrasi Kelas I TPI Kota Semarang dan Dinas Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah dalam pengawasan orang asing 

berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.  

Setelah itu untuk memperoleh bahan yang digunakan untuk 

penelitian, peneliti akan melakukan sebuah penelitian tentang koordinasi 

Imigrasi Kelas I TPI Kota Semarang dan Dinas Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi Provinsi Jawa Tengahdalam kewenangan pengawasan orang 

asing, maka peneliti akan melakukan penelitian hukum dengan cara atau 

teknik sebagai berikut : 

1. Metode Pendekatan 

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

Metode Yuridis Sosiologis, yaitu pendekatan penelitian yang mengkaji 

presepsi dan perilaku hukum orang (manusia dan badan hukum) dan 

masyarakat serta efektivitas berlakunya hukum positif di masyarakat. 

Dengan menggunakan metode ini, maka peneliti akan mengadakan 

penelitian secara langsung kepada responden mengenai keadaan yang 

sebenarnya atau kenyataanya terhadap koordinasi Imigrasi Kelas I TPI 
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Kota Semarang dan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa 

Tengah dalam pengawasan orang asing.  

Metode Yuridis Sosiologis digunakan peneliti juga berguna untuk 

menjelaskan bagaimana koordinasi dapat tercipta antara kedua lembaga 

pemerintahan tersebut yang mempunyai kewenangan pengawasan masing-

masing yaitu,pihak Imigrasi Kelas I TPI Kota Semarangyang melakukan 

pengawasan terhadap orang asing berdasarkan dan Undang-Undang 

Nomor 6 Tahun 2011 tetang Keimigrasian, dan Dinas Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah yang melakukan pengawasan terhadap 

tenaga kerja asing berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 

tentang Ketenagakerjaan .  

Selain penggunaan metode Yuridis Sosisologis, peneliti juga akan 

menggunakan metode Yuridis Normatif, metode tersebut digunakan oleh 

peneliti untuk mendapatkan tinjauan dari segi penelitian kepustakaan yang 

berupa perundang-undangan, teori-teori hukum, buku-buku tentang ilmu 

hukum, dan doktrin serta sumber lainya yang berkaitan dengan 

permasalahan yang ada. Oleh sebab itu, penggunaan metode yuridis 

normatif ini bertujuan untuk mendapatkan tinjauan mengenai beberapa 

peraturan hukum mengenai kewenangan Imigrasi Kelas I TPI Kota 

Semarang dan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa 

Tengah dalam pengawasan orang asing berdasarkan perundang-undangan 

yang berlaku di Indonesia.  
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Penelitian ini dilakukan untuk menelti lebih jauh tentang Undang-

Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian dan Undang-Undang 

Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang berkaitan dengan 

pengawasan orang asing, serta koordinasi antar instansi yaitu Imigrasi 

Kelas I TPI Kota Semarang dan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 

Provinsi Jawa Tengah sebagai yang berwenang dalam pelaksanaan 

pengawasan tersebut. Alasan peneliti menggunakan metode pendekatan 

yuridis sosiologis dan yuridis normatif adalah supaya peneliti dapat 

menjawab pertanyaan yang ada pada permasalahan. 

2. Metode Pengumpulan Data 

Untuk mendapatkan data-data yang diperlukan untuk menjawab 

permasalahan pada penelitian ini, maka peneliti menggunakan beberapa 

teknik pengumpulan data untuk mendapatkanya. Teknik ini berkaitan 

dengan sumber data dan cara yang digunakan untuk memperoleh data 

yang terkait dengan tujuan penelitian. Sumber data terdiri dari data primer 

dan sekunder. Untuk mendapatkan data tersebut maka peneliti 

menggunakan teknik yaitu : 

a. Studi lapangan  

Studi lapangan dilakukan guna mendapatkan data primer 

dalam penelitian ini. Data primer adalah data yang diperoleh 

dari tangan pertama, dari sumber asalnya, dan belum diolah 
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dan diuraikan orang lain
9
. Untuk memperoleh data-data 

tersebut peneliti akan melakukan wawancara dengan 

memberikan daftar pentanyaan yang ditujukan kepada 

informan dan narasumber berdasarkan pertanyaan yang sudah 

disiapkan. 

b. Studi pustaka 

Studi pustaka dilakukan peneliti guna mendapatkan data-

data sekunder yang mendukung data primer. Data sekunder 

adalah data yang diperoleh peneliti yang sebelumnya telah 

diolah oleh orang lain. Data ini bisa berupa komentar, 

interpretasi, penggolongan terhadap data primer.
10

 Sumber 

data sekunder yang mendukung data primer yang dapat 

diperoleh peneliti melalui tiga bahan yaitu : 

1. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang 

mengikat dan terdiri atas norma-norma dasar misalnya 

konstitusi, ketetapan MPR, peraturan Perndang-

undangan, bahan hukum yang tidak dikodifikasikan 

(misalnya hukum adat), jurisprudensi dan traktat.
11

 

Bahan hukum yang di gunakan oleh peneliti terdiri 

dari : 

                                                 
9
Petrus Soerjowinoto (et al), 2014, Metode Penulisan Karya Hukum, Fakultas Hukum Universitas 

Katolik Soegijapranata, Semarang, hal 7 
10

ibid , hal 13 
11

Ibid, hal 14 
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a. Undang-Undang Dasar 1945 

b. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang 

Keimigrasian 

c. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang 

Ketenagakerjaan 

d. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintah Daerah 

e. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 

tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-unadng 

Nomor 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian 

f. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia 

Nomor 50 Tahun 2016 tentang Tim Pengawasan 

Orang Asing 

g. Peraturan Gubernur Nomor 64 Tahun 2016 tentang 

Organisasi dan Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah 

h. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 10 

Tahun 2018 tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga 

Kerja Asing 
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i. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia 

Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2017 tentang 

Tata Cara Pengawasan Keimigrasian 

j. Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018 tentang 

Penggunaan Tenaga Kerja Asing 

k. Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi 

Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-

01.OT.01.01 Tahun 2015 tentang Pembentukan 

Unit Layanan Paspor Kantor Imigrasi Kelas I 

Khusus Medan, Kantor Imigrasi Kelas I 

Tangerang, Kantor Imigrasi Kelas I Semarang, 

Kantor Imigrasi Kelas I Banjarmasin, dan Kantor 

Imigrasi Kelas I Makassar. 

2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang erat 

hubunganya dengan bahan hukum primer dan dapat 

membantu menganalisa dan memahami bahan hukum 

primer yaitu buku-buku literatur yang berkaitan 

dengan pemerintah daerah, keimigrasian, 

ketenagakerjaan, koordinasi, pengawasan dan 

pelaksanaan kewenangan pemerintahan. 

3. Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang 

memberikan informasi tentang bahan hukum primer 
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dan sekunder. Dalam hal ini peneliti akan 

menggunakan kamus hukum sebagai bahan hukum 

tersier. 

- Data yang diperlukan untuk penyajian data dan analisa data 

a. Permasalahan pertama 

Untuk menjawab permasalahan pertama yang berkaitan dengan apa 

saja kewenangan Imigrasi Kelas I TPI Kota Semarang dan Dinas 

Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah dalam 

pengawasan orang asing, maka peneliti akan melakukan pengumpulan 

data primer dan sekunder. 

- Data Sekunder 

Data sekunder merupakan pendukung data primer untuk menjawab 

permasalahan pertama, oleh sebab itu untuk mendapatkan data 

sekunder maka peneliti melakukan studi kepustakaan yang 

mnggunakan berbagai literatur buku, perundang-undangan yang 

berlaku, pendapat para ahli dan sebagainya guna mendapatkan 

gambaran tentang kewenangan Imigrasi Kelas I TPI Kota Semarang 

dan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengahdalam 

pengawasan orang asing.  

b. Permasalahan kedua 

Untuk menjawab permasalahan kedua yang berkaitan dengan 

bagaimana bentuk koordinasi yang dilaksanakan oleh Imigrasi Kelas I 
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TPI Kota Semarang dan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 

Provinsi Jawa Tengah dalam pelaksanaan pengawasan orang asing, 

maka peneliti akan mengumpulkan data primer dan sekunder. 

- Data Primer 

Data primer yang akan digunakan peneliti merupakan data yang 

diperoleh secara langsung dari tangan pertama yang dimana data 

tersebut belum pernah diolah oleh siapapun. Untuk mendapatkan data 

primer tersebut, maka peneliti akan melakukan observasi dan 

wawancara kepada narasumber yang bersangkutan yang dapat 

memberikan data secara valid dan berdasarkan fakta yang ada, yaitu 

pihak Imigrasi Kelas I TPI Kota Semarang dan Dinas Tenaga Kerja 

dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah mengenai bagaimana bentuk 

koordinasi yang tercipta antar kedua instansi pemerintahan tersebut 

dalam pelaksanaan pengawasan orang asing. 

- Data Sekunder 

Data sekunder yang merupakan pendukung data primer, akan 

dikumpulkan peneliti dengan cara melihat fakta yang ada tentang 

bentuk koordinasi kedua lembaga pemerintahan tersebut, apakah 

sesuai dengan apa yang disampaikan pada hasil wawancara kepada 

responden yang bersangkutan yang digunakan sebagai data primer 

oleh peneliti.  
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c. Permasalahan ketiga 

Untuk menjawab permasalahan ketiga yang mengacu pada 

masalah-masalah yang mucul dalam pelaksanaan koordinasi 

pengawasan orang asing yang dilakukan oleh Imigrasi Kelas I TPI 

Kota Semarang dan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi 

Jawa Tengah terhadap orang asing, maka peneliti akan mengumpulkan 

data primer dan sekunder. 

- Data Primer 

Data primer yang dikumpulkan peneliti adalah data utama yang 

berasal dari hasil wawancara kepada pihak responden atau narasumber 

yang berwenang memberikan data yang valid dan sesuai fakta yang 

terjadi di lapangan. Data primer tersebut akan berguna untuk 

mendapatkan gambaran tentang apa saja masalah yang muncul dalam 

pelaksanaan koordinasi pengawasan orang asing yang dilakukan oleh 

Imigrasi Kelas I TPI Kota Semarang dan Dinas Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah. 

- Data Sekunder 

Data sekunder sebagai pendukung data primer ini akan didapatkan 

oleh peneliti dengan cara melihat fakta keadaan di lembaga 

pemerintahan yang melakukan koordinasi pengawasan terhadap orang 

asing untuk membuktikan apakah benar masalah-masalah yang sudah 

di kemukakan oleh narasumber dari hasil wawancara peneliti untuk 
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mengumpulkan data primer tersebut muncul dalam pelaksanaan 

koordinasi pengawasan orang asing. 

3. Metode Analisa Data 

Metode analisa data yang digunakan peneliti adalah metode analisa 

kualitatif. Analisa data kualitatif adalah pengujian sistematik dari sesuatu 

untuk menetapkan bagian-bagianya, hubungan antar kajian, dan 

hubunganya terhadap keseluruhanya. Artinya, semua analisis data 

kualitatif akan mencakup penelusuran data, melalui catatan-catatan 

(pengamatan lapangan) untuk menemukan pola-pola budaya yang dikaji 

oleh peneliti.
12

 

Dalam hal ini metode analisa data yang dilakukan oleh peneliti 

merupakan hasil dari metode pengumpulan data yang dimana proses 

pengumpulan data salah satunya adalah dengan cara studi lapangan dengan 

cara wawancara yaitu tentang kewenangan Imigrasi Kelas I TPI Kota 

Semarang dan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa 

Tengah dalam pengawasan orang asing, bagaimana bentuk koordinasi 

yang dibentuk oleh kedua instansi tersebut, serta apa saja masalah yang 

timbul dalam pelaksanaan koordinasinya.  

Ketika pengumpulan data telah selesai, maka peneliti akan 

memeriksa kembali data tersebut guna dianalisis mengguakan teori 

hukum, asas hukum dan perundang-undangan yang berlaku. Peneliti harus 

                                                 
12

Ibid, hal 210 



  

24 
 

memeriksa kembali data yang telah dikumpulkan tersebut dengan proses 

editing yang bertujuan untuk menjamin segala informasi yang akan 

disajikan. Dari hasil analisis tersebut, diharapkan untuk dapat menjawab 

permasalahan pada penelitian ini yaitu apa saja kewenangan Imigrasi 

Kelas I TPI Kota Semarang dan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 

Provinsi Jawa Tengah dalam pengawasan orang asing, bentuk koordinasi 

Imigrasi Kelas I TPI Kota Semarang dan Dinas Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah dalam Pengawasan Orang Asing, dan 

apa saja masalah yang muncul dalam pelaksanaan koordinasi pengawasan 

orang asing yang dilakukan oleh Imigrasi Kelas I TPI Kota Semarang dan 

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah.\ 

4. Metode Penyajian Data 

Penyajian data dapat dilakukan bersamaan dengan analisa data 

sehingga dalam proses ini peneliti secara aktif dan subjektif melakukan 

proses tafsir, interpretasi, dan evaluasi data yang dikumpulkan berdasarkan 

kerangka teori dan pemahaman yang berkembang pada saat menafsirkan 

data
13

,dalam hal ini data yang akan di sajikan adalah berkaitan tentang 

kewenangan Imigrasi Kelas I TPI Kota Semarang dan Dinas Tenaga Kerja 

dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah dalam pelaksanaan pengawasan 

orang asing, pelaksanaan koordinasi pengawasan orang asing yang yang 

dilakukan oleh Imigrasi Kelas I TPI Kota Semarang dan Dinas Tenaga 

Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah dan apa saja masalah yang 

                                                 
13

Petrus Soerjowinoto ( et al), Loc. Cit, hal 14 
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muncul dalam pelaksanaan koordinasi pengawasan orang asing oleh kedua 

instansi tersebut. Semua data hasil penelitian baik dalam wawancara 

maupun studi literatur disusun secara sistematis, serta melalui proses 

editing dan kemudian diolah untuk selanjutnya disusun dalam bentuk 

uraian. 

5. Spesifikasi Penelitian 

Spesifikasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskripif 

analitis, yang berusaha menjelaskan secara sistematis mengenai 

kenyataan-kenyataan tentang objek dan masalahnya didukung oleh data 

yang diperoleh, sehingga hasil penelitian dapat memberikan gambaran 

tentang kewenangan pengawasan orang asing oleh Imigrasi Kelas I TPI 

Kota Semarang dan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa 

Tengah.  

Selain itu, content analysis (analisis konten) juga digunakan 

peneliti sebagai bahan dari spesifikasi penelitian. Menurut Basrowi dan 

Suwandi yang mengutip pernyataan Guba dan Lincoln dalam bukunya 

yang berjudul Memahami Penelitian Kualitatif¸mengatakan bahwa: 

“...analisis konten adalah teknik apapun yang digunakan untuk 

menarik kesimpulan melalui usaha menemukan karakteristik 

pesan, dan dilakukan secara objektif dan sistematis.
14

 

Dalam hal ini analisis konten berguna untuk mengamati isi tentang 

pasal-pasal pengaturan masing-masing kewenangan lembaga pengawasan 

                                                 
14

D. Basrowi, M.Pd dan Dr. Suwandi, M.Si, 2008, Memahami Penelitian Kualitatif, Jakarta, PT 

RINEKA CIPTA, hal 162 
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orang asing sesuai perundang-undangan yang berlaku, yaitu mencermati 

kewenangan Imigrasi Kelas I TPI Kota Semarangberdasarkan Undang-

Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasiandan Dinas 

Tenagakerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah berdasarkan 

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. 

Peneliti menggunakan spesifikasi penelitian deskriptif analitis 

bertujuan untuk menggambarkan tiga permasalahan yaitu apa saja 

kewenangan Imgrasi Kelas I TPI Kota Semarang dan Dinas Tenaga Kerja 

dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah dalam pengawasan orang asing, 

bagaimana bentuk koordinasi yang tercipta oleh Imigrasi Kelas I TPI Kota 

Semarang dan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa 

Tengah dalam pengawasan orang asing, serta apa saja masalah yang 

muncul dalam pelaksanaan koordinasi pengawasan orang asing yang 

dilaksanakan oleh Imigrasi Kelas I TPI Kota Semarang dan Dinas Tenaga 

Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah, yang akan di deskripsikan 

secara sistematis yang dimana sumber dari data tersebut didapatkan oleh 

peneliti dengan cara interview (wawancara) terhadap narasumber yang 

berwenang,  

G. Objek Penelitian 

Objek dalam penelitian ini adalah bentuk koordinasi Imigrasi 

Kelas I TPI Kota Semarang dan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 

Provinsi Jawa Tengah dalam kewenangan pengawasan terhadap orang 
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asing, apa saja kewenangan Imigrasi Kelas I TPI Kota Semarang dan 

Dinas Tenaga Kerjadan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah dalam 

pengawasan orang asing, serta masalah apa saja yang muncul dalam 

pelaksanan koordinasi pengawasan orang asing oleh Imigrasi Kelas I TPI 

Kota Semarang dan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa 

Tengah. 

H. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian ini akan di lakukan di Kantor Imigrasi Kelas I 

TPI Kota Semarangyang beralamat di Jl. Siliwangi No 514, 

Kembangarum, Semarang Barat, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah 

dan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah yang 

beralamat di Jl. Pahlawan No 16, Peleburan, Semarang Selatan, Kota 

Semarang, Provinsi Jawa Tengah, alasan peneliti melakukan penelitian di 

lokasi tersebut karena peneliti akan mencari data yang berkaitan dengan 

kewenangan dan pelaksanaan koordinasi pengawasan orang asing dan 

masalah yang muncul dalam pelaksanaan koordinasi. 
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I. Kerangka Teori 

Bagan 1. Bagan kerangka teori penulisan ini 

kewenangan pengawasan   Dasar hukum   

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Pertanyaan yang muncul: 

 

 

 

 

Landasan pemikiran pada penelitian ini bersumber pada peraturan pengawasan 

orang asing. Imigrasi Kelas I TPI Kota Semarang dalam kewenanganya 

melaksanakan pengawasan orang asing adalah berasarkan Undang-Undang 

Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, sedangkan Dinas Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah adalah berdasarkan Undang-Undang Nomor 

13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Pengawasan orang asing tak lepas dari 

teori kedaulatan negara yang merupakan nilai dasar dari Keimigrasian untuk 

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 

2011 Tentang Keimigrasian 

Pengawasan orang asing 

Imigrasi Kelas I TPI Kota Semarang  

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi 

Jawa Tengah 
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 

tentang Ketenagakerjaan 

K
O

O
R

D
IN

A
S

I 

1. Apa saja kewenangan Imigrasi Kelas I TPI Kota semarang dan Dinas Tenaga Kerja Provinsi Jawa Tengah 
dalam pelaksanaan pengawasan orang asing 

2. Bagaimana bentuk koordinasi pengawasan orang asing yang dilakukan oleh Imigrasi Kelas I TPI Kota 
Semarang dan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah 

3. Apa saja masalah yang muncul dalam pengawasan koordinasi pengawasan orang asing yang dilakukan 
oleh Imigrasi Kelas I TPI Kota Semarang dan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah 
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penegakanya. Dalam rangka menjaga ketertiban kehidupan berbangsa dan 

bernegara untuk menuju masyarakat adil dan makmur, maka keimigrasian 

menjadi bagian perwujudan pelaksanaan penegakan keadulatan tersebut. 

Pengawasan adalah pengamatan atas pelaksanaan seluruh kegiatan unit organisasi 

yang diperiksa untuk menjamin agar supaya semua pekerjaan yang sedang 

dilaksanakan sesuai dengan rencana dan peraturan atau yang disebut kriteria.  

Penjelasan tersebut jelas bahwa pengawasan berorientasi pada target. Artinya 

pencapaian target dengan optima
15

. Selain itu pelaksanaan pengawasan orang 

asing yang mana dalam rangka mewujudkan prinsip selective policy dipandang 

perlu untuk mengadakan pengawasan orang asing. pengawasan tersebut meliputi 

masuk dan keluarnya orang asing dari dan ke wilayah Indonesia, serta keberadaan 

dan kegiatan orang asing di wilayah Indonesia.
16

Sehubungan dengan penjelasan 

pengawasan orang asing tersebut, koordinasi anatar instansi merupakan hal yang 

juga diperlukan agar efektivitas pelaksanaan pengawasan juga meningkat. 

Koordinasi pengawasan ini merupakan pelaksanaan masing-masing kewenangan 

dalam pengawasan orang asing, maka dari itu untuk menciptakan koordinasi 

tersebut, diperlukanya pengetahuan tentang kewenangan masing-masing lembaga 

pemerintahan dalam pelaksanaan orang asing, dan bagaimana bentuk kordinasi 

tersebut serta apa saja yang menjadi faktor permasalahan yang dapat muncul 

dalam pelaksanaan koordinasi tersebut. 

 

                                                 
15

 Sumardjo, 2001, Menyikapi Fungsi Pengawasan dan Temuan, BP. Panca Usaha, Jakarta, hal 3 
16

Koerniatmanto Spetopoprawiro, 1994, Hukum Kewarganegaraan dan Keimigrasian Indonesia, 

Gramedia, Jakarta, hal 88 
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J. Sistematika Penulisan 

Untuk mendapatkan hasil penelitian yang rapi dan baik dibutuhkan 

suatu penyusunan yang sistematis, adapun sistematika peneitian yang 

diuraikan peneliti adalah sebagai berikut :  

 BAB 1 Pendahuluan : 

Pendahuluan berisi mengenai latar belakang masalah yang terdiri 

dari beberapa alasan serta landasan berpikir peneliti dalam melakukan 

penelitian. Dalam hal ini, peneliti mengambil tema tentang Koordinasi 

Imigrasi Kelas I TPI Kota Semarang dan Dinas Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah dalam pengawasan orang asing. 

Dalam pendahuluan juga terdapat pembatasan masalah dari penelitian ini 

yang berisi tentang, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, 

metode penelitian, kerangka teori yang akan memberikan gambaran 

terjadinya masalah dalam penulisan ini serta sistematika penulisan 

berkaitan dengan apa saja kewenangan Imigrasi Kelas I TPI Kota 

Semarang dan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa 

Tengah dalam pengawasan orang asing, bagaimana bentuk pelaksanaan 

koordinasi kedua instansi tersebut dalam pengawasan orang asing, dan apa 

saja masalah yang muncul dalam pelaksanaan koordinasi pengawasan 

orang asing oleh Imigrasi Kelas I TPI Kota Semarang dan Dinas Tenaga 

Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah, yang bertujuan untuk 

memudahkan pembaca dalam membaca penulisan ini. 
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BAB 2 Tinjauan Pustaka 

Tinjauan pustaka berisikan tinjauan umum mengenai orang asing 

yang menjelaskan lebih rinci yaitu : 

a. Pengertian orang asing 

b. Pengertian tenaga kerja asing 

c. Tata cara penggunaan tenaga kerja asing 

Selanjutnya dalam tinjauan pustaka menjelaskan tentang tinjauan 

umum mengenai pengawasan, yang menjelaskan hal-hal yang lebih rinci 

yaitu : 

a. Pengertian pengawasan 

b. Tujuan pengawasan 

c. Jenis pengawasan 

Selanjutnya dalam tinjauan pustaka juga menjelaskan tentang 

tinjauan umum mengenai kewenangan pengawasan orang asing, yang 

menjelaskan lebih rinci yaitu: 

a. Kewenangan Imigrasi Kelas I TPI Kota Semarang dalam 

pengawasan orang asing 

b. Kewenangan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 

Provinsi Jawa Tengah dalam pengawasan tenaga kerja asing 
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Selanjutnya dalam tinjauan pustaka menjelaskan tentang tinjauan 

umum mengenai pengertian hukum ketenagakerjaan dan keimigrasian, 

yang menjelaskan lebih rinci yaitu: 

a. Pengertian hukum ketenagakerjaan 

b. Pengertian hukum keimigrasian 

Selanjutnya dalam tinjauan pustaka menjelaskan tentang tinjauan 

umum mengenai kedua lembaga pemerintahan yaitu: 

a. Tinjauan umum Imigrasi Kelas I TPI Kota Semarang 

b. Tinjauan umum Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 

Provinsi Jawa Tengah 

 BAB 3 Hasil Penelitian dan Pembahasan 

Bab ketiga berisikan tentang pokok-pokok permasalahan yang 

ingin diungkap berdasarkan permasalahan yaitu: 

a. Mengenai kewenangan Imigrasi Kelas I TPI Kota Semarang 

dan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa 

Tengah dalam pengawasan orang asing 

b. Bagaimana bentuk koordinasi Imigrasi Kelas I TPI Kota 

Semarang dan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 

Provinsi Jawa Tengah dalam pengawasan orang asing  
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c. Apa saja masalah yang muncul dalam pelaksanaan 

koordinasi pengawasan orang asing yang dilaksanakan oleh 

Imigrasi Kelas I TPI Kota Semarang dan Dinas Tenaga 

Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah. 

 BAB 4 Penutup 

Dalam bab ini menjelaskankesimpulan yang diambil berdasarkan 

hasil penelitian dan saran-saran sebagai tindak lanjut dari kesimpulan 

tersebut: 

a. Mengenai kewenangan Imigrasi Kelas I TPI Kota Semarang 

dan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa 

Tengah dalam pengawasan orang asing 

b. Bagaimana bentuk koordinasi Imigrasi Kelas I TPI Kota 

Semarang dan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 

Provinsi Jawa Tengah dalam pengawasan orang asing  

c. Apa saja masalah yang muncul dalam pelaksanaan 

koordinasi pengawasan orang asing yang dilaksanakan oleh 

Imigrasi Kelas I TPI Kota Semarang dan Dinas Tenaga 

Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah. 

 


