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BAB III 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

Dalam bab ini penulis akan memaparkan pembahasan dari hasil 

penelitian yang telah dilakukan untuk menjawab rumusanmasalah dalam 

penelitian ini. Penulis akan menuliskan secara rinci dan sistematis sesuai 

dengan permasalahan dalam bab ini, yaitu : 

a. Kewenangan Imigrasi Kelas I TPI Kota Semarang dan Dinas 

Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah dalam 

pengawasan Tenaga Kerja Asing. 

b. Pelaksanaan koordinasi antara Imigrasi Kelas I TPI Kota 

Semarang dan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi 

Jawa Tengah dalam pengawasan orang asing. 

c. Masalah yang muncul dalam pelaksanaan koordinasi Imigrasi 

Kelas I TPI Kota Semarang dan Dinas Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi Jawa Tengah dalam pengawasan orang asing. 
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A. Kewenangan Imigrasi Kelas 1 TPI Kota Semarang dan Dinas Tenaga 

Kerja dan Transmigrasi Jawa Tengah dalam Pengawasan Tenaga 

Kerja Asing di Kota Semarang 

Berdasarkan paparan teori dalam tinjauan pustaka,penulis 

memaparkan penjelasan mengenai tinjauan umum kewenangan yang 

berkaitan dengan pemerintahan. Imigrasi kelas I TPI Kota Semarang dan 

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah dalam 

melaksanakan kewenangan pengawasan orang asing merupakan 

kewenangan yang bersifat terikat, yaitu wewenang yang harus sesuai 

dengan aturan dasar yang menentukan waktu dan keadaan wewenang 

tersebut dapat dilaksanakan, termasuk rumusan dan isi keputusan. 

Selain kewenangan yang bersifat terikat, kedua lembaga 

pemerintahan tersebut menggunakan kewenangan yang bersifat bebas, 

yaitu wewenang badan atau pejabat pemerintahan dapat menggunakan 

wewenang untuk menentukan sendiri mengenai isi keputusan yang akan 

dikeluarkan, karena peraturan dasarnya memberi kebebasan kepada 

penerima wewenang tersebut. 

A.1. Kewenangan Imigrasi Kelas I TPI Kota Semarang Dalam Pengawasan 

Orang Asing 

Dalam hal ini penulis akan menjelaskan secara rinci terhadap 

kewenangan Imigrasi Kelas I TPI Kota Semarang dalam pengawasan 

orang asing berdasarkan peraturan yang berlaku. Penulis juga akan 

menjelaskan bagaimana pelaksanaan dilapangan terhadap kewenangan 
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pengawasan orang asing yang dilaksanakan oleh Imigrasi Kelas I TPI Kota 

Semarang yakni sebagai berikut :  

- Kewenangan Imigrasi Kelas I TPI Kota Semarang 

Imigrasi Kelas I TPI Kota Semarang melaksanakan pengawasan 

terhadap orang asing sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang 

berlaku. Dalam hal ini, kewenangan Imigrasi Kelas I TPI Kota Semarang 

dalam pengawasan orang asing adalah melaksanakan pengawasan 

keimigrasian terhadap lalu-lintas, keberadaan, dan kegiatan orang asing 

berdasarkan lingkup wilayah kerjanya. Kantor Imigrasi Kelas I TPI Kota 

Semarang mempunyai wilayah kerja luas yang berdasarkan Surat 

Keputusan Menteri Kehakiman dan HAM R.I Nomor M.05.PR.07.04 

tahun 2002 Tentang Pembentukan KantorImigrasi Pemalang, Wonosobo, 

dan Pati, tidak hanya melaksanakan pengawasan keimigrasian di Kota 

Semarang saja tetapi juga meliputi Kota dan Kabupaten Semarang, 

Kabupaten Demak, Kabupaten Kudus, Kabupaten Grobogan, Kota 

Salatiga, dan Kabupaten Kendal. 

Kewenangan Imigrasi Kelas I TPI Kota Semarang dalam 

pelaksanaan pengawasan orang asing didasari oleh peraturan perundang-

undangan. Imigrasi Kelas I TPI Kota Semarang merupakan instansi 

vertikal yang bekerja di daerah, hal tersebut merupakan tugas dari 

pemerintah pusat untuk melaksanakan kegiatan pengawasan keimigrasian 

di Kota Semarang.Kantor Imigrasi Kelas I TPI Kota Semarang merupakan 

unit pelaksana teknis dari Direktorat Jenderal Imigrasi sesuai dengan 
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Keputusan Menteri Kehakiman R.1 nomor. 04PR.07.10 Tahun 1982 

tentang Organisasi dan Tata Kerja Kanwil Depkeh.  

Kantor Imigrasi Kelas I TPI Kota Semarang dalam hal 

melaksanakan fungsi Keimigrasian mempunyai tugas pokok melaksanakan 

pengawasan dan penindakan keimigrasian ketika orang asing tersebut 

masuk dan melakukan kegiatan, dan/atau melakukan pelanggaran hukum, 

melakukan pengawasan dan penindakan keimigrasian terhadap orang asing 

di wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas I TPI Kota Semarang berdasarkan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku, melakukan pemantauan 

terhadap kegiatan dan keberadaan orang asing dan mengadakan kerjasama 

antar instansi di bidang pengawasan orang asing, melakukan penyidikan 

dan penindakan terhadap setiap orang yang melakukan tindakan pidana 

dan pelanggaran keimigrasian, melakukan pemerikasaan cegah dan 

tangkal untuk permohonan dokumen keimigrasian. 

Imigrasi Kelas I TPI Kota Semarang melaksanakan pengawasan 

terhadap orang asing berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 31 tahun 

2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Keimigrasian Nomor 

6 tahun 2011, yaitu pengawasan administratif dan pengawasan lapangan, 

yang terdapat pada pasal 180, yaitu : 

1. Pengawasan administratif terhadap orang asing dilakukan 

dengan pengumpulan, pengolahan, serta penyajian data dan 

informasi mengenai: 
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a) Pelayanan Keimigrasian bagi orang asing 

b) Lalu lintas orang asing yang masuk atau keluar 

wilayah Indonesia  

c) Orang asing yang telah mendapat keputusan 

pendentensian 

d) Orang asing yang dalam proses penentuan status 

Keimigrasian dan/atau penindakan Keimigrasian 

e) Orang asing yang mendapat izin berada di luar rumah 

Detensi Imigrasi setelah terlampauinyajangka waktu 

pendentensian; dan 

f) Orang asing dalam proses peradilan pidana. 

2. Penyusunan daftar nama orang asing yang dikenai penangkalan 

atau pencegahan; dan 

3. Pengambilan foto dan sidik jari. 

Sedangkan pengawasan lapangan diatur pada pasal 181, yang 

berbunyi sebagai berikut : 

Pengawasan terhadap orang asing dapat dilakukan dengan: 

a. Pengawasan terhadap keberadaan dan kegiatan orang asing di 

wilayah Indonesia, meliputi pengecekan: 

1. Keberadaan orang asing 

2. Kegiatan orang asing; dan 

3. Kelengkapan dokumen perjalanan atau izin tinggal yang 

dimiliki. 
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b. Melakukan kegiatan lain yang dapat dipertanggungjawabkan 

secara hukum berupa: 

1. Melaksanakan kewenangan keimigrasian sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan; dan 

2. Melakukan koordinasi antar instansi dan/atau lembaga 

pemerintahan terkait dengan pengawasan keimigrasian 

Kegiatan pengawasan tersebut ditandai dengan adanya 

pemeriksaan izin tinggal orang asing yang melakukan kegiatan, tinggal 

dan/atau berada di wilayah Indonesia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bagan 2 Mekanisme Pengawasan Keimigrasian 

Sumber: Imigrasi Kelas 1 Kota Semarang 

 

Bagan di atas merupakan mekanisme pengawasan keimigrasian  

yang ditujukan kepada siapa saja dan dilaksanakan oleh Imigrasi Kelas I 

PENGAWASAN 
KEIMIGRASIAN 

TERHA

DAP 

ORANG 

ASING 

TERHADAP 

WNI 

- Permohonan 

visa 

- Masuk atau 

keluar wilayah 

Indonesia 

- Pemberian izin 

tinggal 

- Berada dan 

melakukan 

kegiatan di 

wilayah 

Indonesia 

- Permohonan 

dokumen perjalanan 

republik Indonesia 

- Keluar atau masuk 

wilayah Indonesia 

- Berada di luar 

wilayah Indonesia 
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TPI Kota Semarang. Imigrasi Kelas I TPI Kota Semarang melaksanakan 

pengawasan keimigrasian yang ditujukan kepada Warga Negara Indonesia 

(WNI) dan Warga Negara Asing (WNA).Pengawasan terhadap WNI 

dilakukan pada saat orang tersebut meminta dokumen perjalanan, keluar 

dan masuk wilayah Indonesia dan berada di luar wilayah Indonesia. 

Sedangkan pengawasan terhadap WNA dilakukan pada saat orang asing 

tersebut meminta dokumen perjalanan, pemberian izin tinggal, masuk dan 

keluar wilayah Indonesia, dan berada dan melakukan kegiatan di wilayah 

Indonesia. 

- Pelaksanaan kewenangan pengawasan orang asing oleh Imigrasi Kelas 

I TPI Kota Semarang 

Imigrasi Kelas I TPI Kota Semarang melaksanakan pengawasan 

keimigrasian terhadap orang asing dilakukan pada saat pemberian izin 

tinggal dan masuk atau keluarnya orang asing di wilayah kerjanya sesuai 

dengan prosedur yang ditentukan oleh Kantor Imigrasi.Pengawasan 

tersebut sudah melekat pada saat orang asing tersebut berada dan 

menginjakan kaki di tempat pemeriksaan Imigrasi yang ada di Kota 

Semarang seperti contohnya di Bandar Udara Ahmad Yani Semarang.
51

 

Imigrasi Kelas I TPI Kota Semarang dalam pelaksanaan 

pengawasan administratif terhadap orang asing melakukan pengumpulan 

informasi terhadap identitas dan tujuan keberadaan orang asing 

                                                 
51

Wawancara pribadi dengan Bp. Dianta selaku Kepala Bandan Inteljen Kantor Imigrasi Kelas 1 

Kota Semarang, hari Senin 15 Januari 2019, pukul 09.00 
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tersebut.Pada saat melakukan pengawasan administratif, Imigrasi Kelas I 

TPI Kota Semarang melakukan wawancara kepada orang asing. 

Imigrasi Kelas I TPI Kota Semarang melakukan wawancara 

terhadap orang asing yang berisikan tentang kelengkapan berkas dokumen 

perjalanan seperti visa dan izin tinggal, dan tujuan orang asing 

tersebut.Setelah itu, Imigrasi Kelas I TPI Kota Semarang melakukan 

pengecekan dokumen perjalanan yang di bawa oleh orang asing 

tersebut.Adapun tujuan pengecekan kelengkapan dokumen perjalanan 

adalah untuk mengetahui apakah orang asing tersebut layak untuk berada 

di wilayah Indonesia dan untuk mengetahui apakah orang asing tersebut 

berada dalam daftar cegah dan tangkal. Setelah selesai melakukan 

pengecekan,  Imigrasi Kelas I TPI Kota Semarang memberikan cap di 

paspor sebagai tanda orang asing tersebut layak berada dan melakukan 

kegiatan di wilayah kerja lingkup pengawasan orang asing oleh Imigrasi 

Kelas I TPI Kota Semarang. 

Imigrasi Kelas I TPI Kota Semarang dalam melaksanakan 

pengawasan administratif terhadap orang asing menggunakan sistem untuk 

mempermudah pelaksanaan pengawasan orang asing.Sistem tersebut 

adalah Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian (SIMKIM). Penerapan 

SIMKIM diperlukan untuk penyeragaman dan pengamanan proses 

penerbitan dokumen keimigrasian seperti paspor dan visa. Paspor dan visa 

Republik Indonesia tersebut dijamin aman karena menggunakan  

BiometricMatching System (BMS). SIMKIM tersebut terhubung antara 
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Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) yang berada di luar Negeri 

yang dimana orang asing yang ingin datang ke Wilayah Indonesia harus 

mengajukan permohonan visa. Dengan demikian Imigrasi Kelas I TPI 

Kota Semarang dapat mendapatkan data dan informasi orang asing yang 

ingin datang ke Kota Semarang dengan cepat, karena SIMKIM tersebut 

dapat terhubung langsung dari KBRI di luar negeri ke PUSDAKIM (Pusat 

Data Keimigrasian) diImigrasi Kelas I TPI Kota Semarang.
52

 

Adapun prosedur dan ketentuan untuk penerbitan visa dan/atau 

paspor Republik Indonesia untuk orang asing yang ingin datang ke 

wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas I TPI Kota Semarang melalui 

SIMKIM berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia 

Nomor 4 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengawasan Keimigrasian, yaitu 

dengan cara sebagai berikut : 

1. Pemohon wajib datang ke kantor KBRI dimana pemohon 

tersebut tinggal 

2. Pemohon wajib mengisi formulir aplikasi pengajuan dokumen 

perjalanan dengan tinta hitam atau biru 

3. Pemohon wajib membawa paspor lama 

4. Pada saat pengambilan foto, pemohon harus berpakaian rapi 

dan tidak diperbolehkan menggunakan lensa kontak. 

Setelah pengisian formulir oleh pemohon, maka alur selanjutnya 

yang akan dilakukan oleh pemohon adalah sebagai berikut: 
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Wawancara pribadi dengan Bp. Dianta selaku Kepala Bandan Inteljen Kantor Imigrasi Kelas 1 

Kota Semarang, hari Senin 15 Januari 2019, pukul 09.00 
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1. Penyerahan formulir permohonan dan dokumen pendukung 

yang diperlukan dengan lengkap ke pihak KBRI 

2. Selanjutnya petugas akan melakukan input data sesuai formulir 

permohondan dan dokumen pendukung 

3. Pemohon akan diwawancarai oleh petugas, wawancara tersebut 

bertujuan untuk memastikan pemohon tersebut benar-benar 

kooperatif untuk pengajuan dokumen perjalanan 

4. Pengambilan foto dan sidik jari 

5. Pembayaran biaya penerbitan paspor dan/atau visa dan 

penggunaan SIMKIM 

6. Permintaan persetujuan oleh Direktur Jenderal Imigrasi secara 

online selama 2-3 hari 

7. Pencetakan paspor dan/atau visa dan uji kualitas 

8. Pengambilan paspor oleh pemohon yang dapat dilakukan 

sendiri atau dengan kuasa dengan persyaratan membawa surat 

kuasa dan salinan ID yang dikuasakan. 

Imigrasi Kelas I TPI Kota Semarang dalam kewenangan 

melaksanakan pengawasan orang asing selain melaksanakan pengawasan 

administratif, Imigrasi Kelas I TPI Kota Semarang juga melaksanakan 

pengawasan lapangan. Pengawasan lapangan tersebut bersifat terbuka dan 

tertutup. Pengawasan lapangan yang bersifat terbuka merupakan 

pelaksanaan pengawasan administratif yang dilakukan Imigrasi Kelas I 

TPI Kota Semarang terhadap orang asing yang sudah dijelaskan diatas. 
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Sedangkan pengawasan lapangan yang besifat tertutup berbeda dengan 

pengawasan lapangan yang bersifat terbuka. Adapun perbedaan antara 

pengawasan lapangan yang bersifat tertutup dan pengawasan lapangan 

yang bersifat terbuka yaitu cara maupun prosedur pelaksanaannya.
53

 

Imigrasi Kelas I TPI Kota Semarang melaksanakan kewenangan 

pengawasan lapangan yang bersifat tertutup terhadap orang asing dengan 

cara melakukan wawancara dengan tidak menunjukan identitas resmi guna 

mendapatkan data dan informasi yang sebenarnya terhadap kegiatan orang 

asing tersebut yang dilakukan oleh pejabat imigrasi yang di tunjuk. Selain 

itu, Imigrasi Kelas I TPI Kota Semarang melakukan pelacakan terhadap 

keberadaan orang asing tersebut secara tertutup guna mengetahui kegiatan 

apa yang dilakukan orang asing tersebut, dengan melakukan pelacakan, 

dapat diketahui apakah orang asing tersebut malakukan kegiatan yang 

melanggar hukum atau tidak. Pejabat imigrasi yang ditunjuk dalam 

melakukan pelacakan biasanya menggunakan jasa orang lain yang bukan 

pejabat Imigrasi, hal tersebut bertujuan untuk dapat melakukan pelacakan 

secara aman dan lebih dekat oleh orang asing dan terhadap penjamin dan 

sesuai dengan ijin dan persetujuan yang sah dari Kepala Kantor Imigrasi. 

Pejabat yang ditunjuk untuk melaksanakan pengawasan lapangan tersebut 
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Wawancara pribadi dengan Bp. Dianta selaku Kepala Bandan Inteljen Kantor Imigrasi Kelas 1 

Kota Semarang, hari Senin 15 Januari 2019, pukul 09.00 
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harus melaporkan kepada Kepala Kantor Imigrasi KelasI TPI Kota 

Semarang paling lambat 1 (satu) hari setelah melaksanakan pengawasan
54

 

- Pelaksanaan Kewenangan Tindakan Administratif 

KeimigrasianTerhadap Orang Asing Oleh Imigrasi Kelas I TPI Kota 

Semarang 

Imigrasi Kelas I TPI Kota Semarang dalam melaksanakan 

pengawasan orang asing, juga mempunyai kewenangan melakukan 

Tindakan Administratif Keimigrasian (TAK).Pelaksanaan TAK 

merupakan kewenangan lanjutan dari pelaksanaan pengawasan terhadap 

orang asing, apabila dalam kegiatan pengawasan pejabat imigrasi 

menemukan pelanggaranKeimigrasian yang dilakukan oleh orang asing 

tersebut. 

Imigrasi Kelas I TPI Kota Semarangmempunyai kewenangan untuk 

melaksanakan TAK pada orang asing yang melanggar ketentuan 

keimigrasian.Seperti contohnya, orang asing yang datang ke Kota 

Semarang yang melewati Bandar Udara Internasional Ahmad Yani Kota 

Semarang harus melewati pemeriksaan keimigrasian di tempat 

pemerikasaan imigrasi yang berada di bandara. Apabila pejabat imigrasi 

yang ditunjuk untuk memeriksa dokumen keimigrasian orang asing 

tersebut menemukan pelanggaran, seperti tidak lengkapnya dokumen 

perjalanan, maka pejabat imigrasi tersebut melakukan tindakan pertama 

yaitu denied entry, tindakan tersebut merupakan pelarangan masuk ke 
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Wawancara pribadi dengan Bp. Dianta selaku Kepala Bandan Inteljen Kantor Imigrasi Kelas 1 

Kota Semarang, hari Senin 15 Januari 2019, pukul 09.00 
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wilayah Kota Semarang terhadap orang asing tersebut dikarenakan berkas 

dokumen perjalanan tersebut tidak sah atau tidak lengkap.
55

 

Pejabat imigrasi melakukan wawancara kepada orang asing 

tersebut guna mendapatkan informasi yaitu tujuan keberadaan orang asing 

tersebut, apakah ada penjamin terhadap orang asing tersebut, dan apabila 

tujuan orang asing tersebut adalah bekerja.Imigrasi Kelas I TPI Kota 

Semarang berwenang memanggil pihak pemberi kerja orang asing tersebut 

untuk mempertanggungjawabkan dokumen perjalanan orang asing 

tersebut. 

Tindakan administratif keimigrasian yang dilaksanakan oleh 

Imigrasi Kelas I TPI Kota Semarang adalah pedetensian terhadap orang 

asing.Detensi adalah keharusan tinggal di rumah detensi bagi orang asing 

yang melanggar peraturan keimigrasian.Terhadap orang asing yang 

diharuskan untuk detensi, Imigrasi Kelas I TPI Kota Semarang 

menempatkan ke Rumdenim (Rumah Detensi Imigrasi) yang terletak di Jl. 

Hanoman Raya No. 10, Krapyak, Semarang Barat, Kota Semarang, Jawa 

Tengah.
56

 

Imigrasi Kelas I TPI Kota Semarang dalam pelaksanaan TAK 

terhadap orang asing yang melanggar hukum Keimigrasian, juga 

melakukan deportasi.
57

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 
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Wawancara pribadi dengan Bp. Dianta selaku Kepala Bandan Inteljen Kantor Imigrasi Kelas 1 

Kota Semarang, hari Senin 15 Januari 2019, pukul 09.00 
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Wawancara pribadi dengan Bp. Dianta selaku Kepala Bandan Inteljen Kantor Imigrasi Kelas 1 

Kota Semarang, hari Senin 15 Januari 2019, pukul 09.00 
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Wawancara pribadi dengan Bp. Satria selaku Kepala Badan Inteljen Kantor Imigrasi Kelas 1 

Kota Semarang,  hari Rabu 12 September 2018 pukul 16.00 
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tentang Keimigrasian pada Pasal 1 menjelaskan definisi deportasi yaitu, 

deportasi adalah tindakan paksa mengeluarkan orang asing dari wilayah 

Indonesia. Kewenangan Imigrasi Kelas I TPI Kota Semarang dalam 

melakukan TAK bagi orang asing yang melanggar ketentuan Keimigrasian 

merupakan perwujudan pelaksanaan penegakan kedaulatan atas wilayah 

Indonesia dalam rangka menjaga ketertiban kehidupan berbangsa dan 

bernegara menuju masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan 

Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 

1945. 

A.2.Kewenangan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa 

Tengah Dalam Pengawasan Tenaga Kerja Asing 

Dalam hal ini penulis akan menjelaskan secara rinci terhadap 

kewenangan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah 

dalam pengawasan tenaga kerja asing berdasarkan peraturan yang berlaku. 

Penulis juga akan menjelaskan bagaimana pelaksanaan di lapangan 

terhadap kewenangan pengawasan tenaga kerja asing yang dilaksanakan 

oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah yakni 

sebagai berikut. 

- Kewenangan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa 

Tengah 

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah 

mempunyai peran penting dalam pelaksanaan pembangunan di bidang 

ketenagakerjaan dan ketransmigrasian yang berdasarkan Undang-Undang 
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Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.Salah satu kegiatan Dinas 

Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah dalam pelaksanaan 

pembangunan ketenagakerjaan adalah melaksanakan kewenangannya 

dalam pengawasan tenaga kerja asing. 

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah 

mempunyai kewenangan pengawasan ketenagakerjaan sejak tahun 2014, 

sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintah Daerah, yang sebelumnya kewenangan tersebut berada pada 

Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang.
58

Kewenangan tersebut berdasarkan 

pada Pasal 9 ayat (3) yang berbunyi: 

“Urusan Pemerintahan Konkuren sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) adalah urusan Pemerintahan yang dibagi antara Pemerintahan 

Pusat dan Daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota.” 

Pada penjelasan pasal diatas bahwa urusan tersebut terbagi antara 

pemerintah pusat, daerah provinsi, dan kabupaten/kota, dalam hal ini 

terhadap kewenangan pengawasan ketenagakerjaan dilimpahkan pada 

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah, sedangkan 

tentang pemberian perizinan terhadap Tenaga Kerja dilakukan oleh Dinas 

Tenaga Kerja Kota Semarang.
59

Dalam hal ini pemberian perizinan dalam 

lingkup penggunaan tenaga kerja asing adalah pemberian IMTA kepada 

pemberi kerja tersebut dan dokumen-dokumen lainya. 

                                                 
58

Wawancara pribadi dengan Bp. Hadi Prabowo selaku Kepala Substansi Pengawasan 

Ketenagakerjaan DisnakertransProv. Jateng, hari Selasa 18 September 2018, pukul 13.30 
59

Wawancara pribadi dengan Bp. Hadi Prabowo selaku Kepala Substansi Pengawasan 

Ketenagakerjaan DisnakertransProv. Jateng, hari Selasa 18 September 2018, pukul 13.30 
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Pelaksanaan pengawasan tenaga kerja asing oleh Dinas Tenaga 

Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa diatur dalam Undang-undang 

Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan pada Pasal 178, yaitu: 

(1) Pengawasan ketenagakerjaan dilakukan oleh unit kerja 

tersendiri pada instansi yang lingkup tugas dan 

tanggungjawabnya di bidang ketenagakerjaan pada pemerintah 

pusat, provinsi, dan kabupaten/kota; 

(2) Pelaksanaan pengawasan ketenagakerjaan sebagaimana 

dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Keputusan Presiden 

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah dalam 

melaksanakan kewenangan pengawasan orang asing adalah melakukan 

pengawasan terhadaptenaga kerja asing.Perbedaan kewenangan Dinas 

Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah dengan Imigrasi 

Kelas I TPI Kota Semarang dalam pengawasan tenaga kerja asing adalah 

terletak pada obyek pengawasanya.Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 

Provinsi Jawa Tengah melakukan pengawasan kepada pemberi 

kerjanya.Dengan mengetahui dokumen pemberi kerja tenaga kerja asing 

tersebut, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah 

dapat mengetahui jumlah pekerja asing yang dipekerjakan oleh pemberi 

kerja tersebut.
60
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- Pelaksanaan kewenangan pengawasan tenaga kerja asing oleh Dinas 

Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah 

Adapun pelaksanaan pengawasan tenaga kerja asing yang 

merupakan kewenangan dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 

Provinsi Jawa Tengah yang berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 54 

Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah, yaitu: 

1. Memeriksa kualitas pendidikan yang sesuai kualifikasi jabatan 

yang akan diduduki oleh tenaga kerja asing; 

2. Memeriksa dokumen yang terdiri dari ITAS untuk bekerja yang 

sudah disah kan oleh pejabat yang ditunjuk. 

3. Memeriksa dan memfalisitasi pendidikan dan pelatihan Bahasa 

Indonesia kepada tenaga kerja asing 

4. Memeriksa dokumen Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing 

dan Ijin Menggunakan Tenaga Kerja Asing terhadap pemberi 

kerja 

5. Ikut serta dalam Tim Pengawasan Orang Asing 

Pelaksanaan pengawasan tersebut merupakan kewenangan dari 

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah yang 

kemudian menurunkan tugas tersebut pada seksi organisasi masing-masing 

yang ada dalam struktur keorganisasian Dinas Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah yaitu di Bidang Pengawas 

Ketenagakerjaan (BINWASNAKER) yang terdiri dari Seksi Pengawasan 
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Norma Kerja, Seksi Pengawasan Norma Keselamatan dan Kesehatan 

Kerja dan Seksi Penegakan Hukum Ketenagakerjaan.
61

 

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah 

mempunyai kewajiban melaksanakan pengawasan yang sifatnya dibagi 

menjadi tiga jenis yaitu, pengawasan khusus, rutin, dan berkala. 

Pengawasan yang sering dilaksanakan adalah pengawasan rutin dan 

berkala. Pengawasan rutin dilaksanakan setiap 3 (tiga) sampai 6 (enam) 

bulan sekali terhadap pemberi kerja dan pengecekan keberadaan pekerja 

asing dan tempat kerja, lalu pengawasan berkala merupakan kegiatan 

pengawasan yang dilakukan dengan cara wawancara secara pribadi dengan 

tenaga kerja asing tersebut, sedangkan pengawasan khusus merupakan 

pengawasan yang dilaksanakan secara gabungan dengan instansi terkait 

sesuai waktu yang telah di jadwalkan, pengawasan khusus dilaksanakan 

sebanyak satu kali dalam setahun.
62

 

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah 

melaksanakan kewenanganya untuk pengawasan orang asing yang bersifat 

rutin dan berkaladengan cara mendatangi tempat kerja orang asing 

tersebut, lalu mendapatkan informasi dengan cara menanyakan kepada 

pemilik tempat kerja yang memperkerjakan orang asing tersbut terkait 

dengan hal-hal sebagai berikut: 

1. Berapa jumlah pekerja asing 
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2. Kelengkapan dokumen atau berkas perizinan tentang Rencana 

Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) dan Izin 

Menggunakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) 

3. Tersedianya tenaga kerja pendamping 

4. Waktu orang asing bekerja di perusahan tersebut 

5. Wawancara kepada orang asing yang bekerja untuk 

mendapatkan informasi data dan identitas pekerja asing 

tersebut.
63

 

Setelah mendapatkan informasi yang cukup, maka Dinas Tenaga 

Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah menerbitkan nota yang 

ditandatangani oleh kepala dinas sebagai pemberitahuan bahwa Dinas 

Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah telah melakukan 

pemerikasaan rutin dan diberikan oleh pemilik perusahaan dan pemberi 

kerja bahwa telah memperkerjakan tenaga kerja asing secara sah dan 

aman. 

- Pelaksanaan kewenangan tindakan sanski administratif terhadap orang 

asing oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa 

Tengah 

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jawa Tengah juga 

mempunyai kewenangan terhadap pelaksanaan penerapan sanksi kepada 

pemberi kerja tenaga kerja asing. Apabila dalam kegiatan pemeriksaan 
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tersebut Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah 

menemukan pelanggaran ketenagakerjaan, maka pihak Dinas Tenaga 

Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah melanjutkan ke tahap 

penyidikan dan berkoordinasi dengan Badan Inteljen Keamanan Direktorat 

Keamanan Negara (BAINTELKAM), Polisi Republik Indonesia (POLRI), 

dan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (KESBANGPOL).
64

 

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah dalam 

pelaksanaan pengawasan tenaga kerja asing apabila menemukan 

pelanggaran terhadap norma ketenagakerjaan oleh pemberi kerja maupun 

pekerja asing tersebut, maka Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 

Provinsi Jawa Tengah mempunyai kewenangan untuk melakukan tindakan 

administratif ketenagakerjaan berupa penundaan pelayanan, pemerhentian 

sementara penggunaan tenaga kerja asing kepada pemberi kerja, atau 

pencabutan notifikasi yaitu pencabutan izin pekerja asing untuk bekerja 

pada pemberi kerja.
65

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa 

Tengah dalam melaksanakan tindakan administratif terhadap pelanggar 

hukum ketenagakerjaan adalah berdasarkan dengan Peraturan Menteri 

Ketenagakerjaan Nomor 10 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penggunaan 

Tenaga Kerja Asing pada Pasal 39.  

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah dalam 

melaksanakan tindakan sanksi administratif adalah kepada pemberi 
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kerjanya, sedangka kepada tenaga kerja asing nya Dinas Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah memberikan sebuah rekomendasi 

berupa notifikasi perekomendasian tindakan keimigrasian kepada Imigrasi 

Kelas 1 Kota Semarang untuk selanjutnya tenaga kerja asing tersebut 

dilakukan TAK.
66

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
66

Wawancara pribadi dengan Bp. Hadi Prabowo selaku Kepala Substansi Pengawasan 

Ketenagakerjaan DisnakertransProv. Jateng, hari Selasa 18 September 2018, pukul 13.30 



  

97 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Bagan 3 Mekanisme Pengawasan Ketenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah 

 

Bagan diatas merupakan sebuah mekanisme pelaksanaan 

pengawasan tenaga kerja asing yang dilakukan oleh Imigrasi Kelas I TPI 

Kota Semarang Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa 

PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN 

( UU NO 13 TAHUN 2003 TENTANG 

KETENAGAKERJAAN 

KEWENANGAN DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI 

JAWA TENGAH BIDANG PENGAWAS KETENAGAKERJAAN 

PERGUB NO. 64 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA 

DISNAKERTRANS PROV. JATENG 

KEWENANGAN BIDANG PENGAWAS 

KETENAGAKERJAAN 

SEKSI PSNGAWASAN 

NORMA KERJA 

SEKSI PENGAWASAN NORMA 

KESELAMATAN DAN 

KESEHATAN TENAGA KERJA 

SEKSI PENEGAKAN 

HUKUM 

KETENAGAKERJAAN 

PENGAWASAN TENAGA KERJA ASING ( UU No. 

13 tahun 2003, PERPRES No. 20 tahun 2018,  

PERMEN No. 10 tahun 2018) 

PEMBERI KERJA TENAGA KERJA ASING TENAGA KERJA 

PENDAMPING 

PELATIHAN 

PEMBINAAN 

PELAKSANAAN PENDIDIKAN 

PENGAWASAN PEMBERI KERJA 
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Tengah.Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah 

melaksanakan pengawasan tenaga kerja asing berdasarkan Undang-undang 

Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.Pengawasan tersebut 

merupakan tugas dari Menteri Ketenagakerjaan yang menugaskan Dinas 

Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah untuk 

melaksanakan pengawasan tenaga kerja asing. Kepala Dinas Tenaga Kerja 

dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah memberikan perintah tugas 

pengawasan kepada Kepala Substansi BINWASNAKER berdasarkan 

Peraturan Gubernur Nomor 64 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata 

Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah. 

Selanjutnya Kepala Substansi Bidang Pengawasan memberikan tugas 

kepada masing-masing Kepala Bidang yang bekerja dibawahnya untuk 

melaksanakan pengawasan ketenagakerjaan beradasarkan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku.Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 

Provinsi Jawa Tengah melaksanakan pengawasan Ketenagakerjaan yang 

ditujukan kepada pemberi kerja, tenaga kerja lokal, tenaga kerja asing, dan 

tenaga kerja pendamping. 

B. Koordinasi Imigrasi Kelas I TPI Kota Semarang dan Dinas Tenaga 

Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah Dalam Pengawasan 

Orang Asing 

Pelaksanaan koordinasi oleh instansi pemerintahan dalam 

pengawasan orang asing mempunyai tujuan untuk mengetahui keberadaan 

dan kegiatan orang asing yang ada di berbagai wilayah Indonesia, serta 
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dapat melaksanakan perintah undang-undang untuk mewujudkan 

kedaulatan Negara Republik Indonesia, dan dapat melaksanakan 

penindakan hukumnya sesuai peraturan perundang-undangan yang 

berlaku. 

Peran Imigrasi Kelas I TPI Kota Semarang dan Dinas Tenaga Kerja 

dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah sebagai anggota dalam Tim 

Pengawasan Orang Asing selanjutnya disebut Tim Pora merupakan salah 

satu kegiatan dalam pelaksanaan koordinasi pengawasan orang asing. Tim 

Pora merupakan sebagai wadah untuk menyampaikan informasi tentang 

keberadaan dan kegiatan orang asing di Kota Semarang. 

Tim Pengawasan Orang Asing dibentuk oleh Menteri berdasarkan 

Undang-undang Nomor 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian pada Pasal 69 

yang berbunyi: 

(1) Untuk melakukan pengawasan keimigrasian terhadap kegiatan 

orang asing di wilayah Indonesia, Menteri membentuk Tim 

Pengawasan Orang Asing yang anggotanya terdiri dari badan 

atau instansi pemerintah terkait, baik di pusat maupun di 

daerah; 

(2) Menteri atau pejabat imigrasi yang ditunjuk bertindak sebagai 

ketua Tim Pengawasan orang Asing 
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Tim Pora yang berada di Tingkat provinsi diketuai oleh Kepala 

Divisi Keimigrasian di Kantor Wilayah Kementrian Hukum dan HAM 

Provinsi Jawa Tengah. 

B.1.Peran Imigrasi Kelas I TPI Kota Semarang dalam Tim Pengawasan 

Orang Asing 

Imigrasi Kota Semarang berperan sebagai ketua dari Tim Pora 

untuk melaksanakan koordinasi pengawasan orang asing dengan Dinas 

Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah berdasarkan 

undang-undang yang berlaku. Imigrasi Kelas I TPI Kota Semarang 

melakukan pemeriksaan dokumen perjalanan terhadap orang asing sesuai 

kewenanagnya untuk mendapatkan data dan informasi tentang keberadaan 

orang asing berdasarkan wilayah kerjanya. Imigrasi Kelas I TPI Kota 

Semarang untuk selanjutnya melakukan pertukaran data dan informasi, 

analisa dan evaluasi data terhadap kegiatan pengawasan orang asing, serta 

penyelesaian permasalahan keberadaan orang asing pada rapat Koordinasi 

Tim Pengawasan Orang Asing yang dihadiri oleh beberapa badan/instansi 

pemerintahan.  

Imigrasi Kelas I TPI Kota Semarang dalam memperoleh data dan 

informasi terkait pengawasan orang asing dilakukan dengan cara 

melaksanakan operasi gabungan pengawasan orang asing oleh beberapa 

anggora pada Tim Pora atau dengan operasi mandiri yang dilakukan oleh 

Imigrasi Kelas I TPI Kota Semarang. 
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B.2.Peran Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah 

dalam Tim Pengawasan Orang asing 

Peran Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah 

dalam Tim Pora adalah sebagai anggota.Hal tersebut merupakan kegiatan 

pelaksanaan koordinasi pengawasan orang asing untuk melaksanakan 

tugas dan kewenangannya dalam penegakan hukum 

ketenagakerjaan.Dalam hal ini Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 

Provinsi Jawa Tengah melaksanakan pengawasan sesuai kewenanganya 

guna mendapatkan data dan informasi tenaga kerja asing sesuai lingkup 

wilayah kerja yang ada pada Tim Pora. 

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah 

melakukan pengawasan tenaga kerja asing sesuai kewenanganya guna 

untuk mendapatkan data dan informasi terhadap keberadaan dan kegiatan 

tenaga kerja asing tersebut, apakah sesuai dengan dokumen yang telah di 

sah kan oleh pejabat yang ditunjuk atau tidak. Pengawasan tersebut 

dilakukan oleh Bidang Pengawas Ketenagakerjaan yang di tugaskan oleh 

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah. 

Setelah mendapatkan data dan informasi terhadap keberadaan dan 

kegiatan tenaga kerja asing tersebut maka, untuk melaksanakan kegiatan 

koordinasi pengawasan orang asing Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 

Provinsi Jawa Tengah dapat melakukan pertukaran data dan informasi 

kepada masing-masing anggota Tim Pora dalam Rapat Koordinasi Tim 

Pengawasan Orang Asing, untuk selanjutnya dapat dilakukan pertukaran 
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dan analisa data dan informasi, perekomendasain, serta pemberian saran 

dan pertimbangan tentang keberadaan dan kegiatan orang asing terhadap 

anggota Tim Pora yang lainya, serta dapat dilaksakan penyelesaian 

permasalahan terhadap keberadaan dan kegiatan orang asing yang 

melanggar ketentuan perundang-undangan.
67

 

B.3. Peran Tim Pengawasan Orang Asing dalam pelaksanaan 

KoordinasiPengawasan Orang Asing 

Pada dasarnya Tim Pora adalah sebagai “wadah” dalam 

penyampaian data dan analisa terhadap kegiatan pengawasan orang asing 

yang dilakukan oleh Imigrasi Kelas I TPI Kota Semarang untuk 

selanjutnya dapat dilakukan tindakan hukum.
68

Pembentukan Tim Pora 

juga dimaksudkan untuk mewujudkan pengawasan keimigrasian yang 

terkoordinasi dan menyeluruh terhadap keberadaan orang asing di wilayah 

Indoensia.
69

 

Tim Pora dibentuk di tingkat pusat dan tingkat daerah, hal ini 

tercantum dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia 

Nomor 50 Tahun 2016 tentang Tim Pengawasan Orang Asing pada Pasal 3 

yang berbunyi: 

(1) Tim Pora dibentuk di tingkat pusat dan tingkat daerah; 
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(2) Pembentukan Tim Pora sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dilaksanakan setiap tahun; 

(3) Tim Pora tingkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

terdiri atas: 

a. Tim Pora Tingkat Provinsi; 

b. Tim Pora Tingkat Kabupaten/Kota; dan 

c. Tim Pora Tingkat Kecamatan. 

Berdasarkan peraturan tersebut Tim Pora yang di ketuai oleh 

Imigrasi Kelas I TPI Kota Semarang berada pada tingkat provinsi. 

Wilayah kerja Tim Pora tersebut terdapat pada Kota/Kabupaten Semarang, 

Kabupaten Kudus, Kabupaten Demak, Kota Salatiga, Kabupaten 

Grobogan, dan Kabupaten Kendal.
70

 

Anggota Tim Pora mempunyai tugas sebagai berikut:  

1. Memberikan saran dan pertimbangan kepada 

instansi/pemerintahan terkait, mengenai hal yang berkaitan 

dengan pengawasan orang asing. Dalam hal ini Imigrasi Kelas I 

TPI Kota Semarang bertugas memberikan saran dan 

pertimbangan kepada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 

Provinsi Jawa Tengah terkait dengan pengawasan orang asing 

begitupun sebaliknya. Hal ini juga telah diatur dalam Peraturan 

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 50 Tahun 2016 
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tentang Tim Pengawasan Orang Asing pada Pasal 15 yang 

berbunyi:  

(1) Anggota Tim Pora Mempunyai tugas memberikan saran dan 

pertimbangan kepadan instansi dan/atau lembaga pemerintahan 

terkait, mengenai hal yang berkaitan dengan pengawasan orang 

asing. 

2. Pemberian rekomendasi untuk melaksanakan penegakan 

hukum. Imigrasi Kelas I TPI Kota Semarang dalam 

melaksanakan kewenanganya terhadap pengawasan orang asing 

apabila telah menemukan pelanggaran tentang ketenagakerjaan, 

maka instansi tersebut wajib untuk memberikan rekomendasi 

untuk melakukan tindakan penegakan hukum kepada instansi 

yang berwenang dalam penegakan hukum ketenagakerjaan 

yaitu Dinas Tenaga Kerja dan Transimigrasi Provinsi Jawa 

Tengah, begitupun sebaliknya.  

3. Pertukaran data dan informasi terhadap keberadaan dan 

kegiatan orang asing. Anggota Tim Pora mempunyai tugas 

untuk melakukan pertukaran data dan informasi terhadap lokasi 

keberadaan dan kegiatan apa saja yang dilakukan oleh orang 

asing tersebut sesuai wilayah kerja dari anggota Tim Pora 

tersebut. Pertukaran data dan informasi tersebut berguna untuk 

mengetahui apakah orang asing tersebut mempunyai dokumen 

yang lengkap dan melakukan kegiatan yang sesuai dengan 
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perizinanya. Dalam hal ini Imigrasi Kelas I TPI Kota Semarang 

maupun Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa 

Tengah wajib melaksanakan tugas tersebut sebagai ketua dan 

anggota dalam Tim Pora.
71

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bagan 4 Mekanisme Pelaksanaan Koordinasi Pengawasan orang asinng 

 

Bagan diatas menjelaskan mengenai mekanisme pelaksanaan 

koordinasi pengawasan orang asing yang dilakukan oleh Imigrasi Kelas I 

TPI Kota Semarang dan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi 

Jawa Tengah.Dalam hal tersebut hasil dari koordinasi merupakan hal yang 

menunjang untuk pelaksanaan penerapan sanksi bagi pelanggar ketentuan 
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Imigrasi Kelas I TPI Kota Semarang 

Dinas Tenaga Kerja dan Transmirasi 

Provinsi Jawa Tengah 

Koordinasi 
dalam Tim 

Pora 

Penegakan hukum 

sesuai kewenangan  

Rekomendasi, Pertukaran 

data, Pemberian saran dan 

pertimbangan 

Rekomendasi, Pertukaran data, 

pemberian saran dan 

pertimbangan 

 

-Tindakan Administratif 

Keimigrasian 

-Pro Justicia 

-sanksi administratif 

 

Hasil dari 

koordinasi 

Ditujukan untuk 

dinas tenaga 

kerja dan 

transmigrasi 

provinis jawa 
tengah 

Ditujukan untuk 

Imigrasi Kelas I 

TPI Kota 

Semarang 

Tindakan 

dari Imigrasi 

Tindakan 
dari dinas 

tenaga kerja 
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perundang-undangan yang berlaku.Penerapan sanksi tersebut dilaksanakan 

sesuai kewenangan masing-masing instansi. Untuk pelaksanaan tindakan 

administratif keimigrasian dan pro justicia  dilaksanakan oleh Imigrasi 

kelas I TPI Kota Semarang, sedangkan sanksi administratif 

ketenagakerjaan dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 

Provinsi Jawa Tengah.  

C. Masalah Yang Muncul Dalam Pelaksanaan Koordinasi Imigrasi Dan 

Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah Dalam 

Pengawasan Orang Asing 

Seiring berjalanya pelaksanaan koordinasi pengawasan terhadap 

orang asing yang berkaitan dengan keberadaan dan kegiatan mereka, pihak 

Imigrasi Kelas I TPI Kota Semarang dan Dinas Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah telah mengupayakan kewenangan dan 

tugasnya secara maksimal demi terciptanya ketertiban sesuai wilayah 

kerjanya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang 

berlaku.Meskipun tugas dan kewenangan tersebut sudah dilaksanakan 

dengan maksimal dan sesuai peraturan, tidak dapat di pungkiri jika 

masalah yang muncul berkaitan dengan pelaksanaan koordinasi 

pengawasan terhadap orang asing tetap terjadi, hal tersebut dapat 

mempengaruhi kinerja pelaksanaan koordinasi pengawasan menjadi 

menurun dan bahkan bisa tidak efektif atau gagal. 
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C.1. Permasalahan Yang Muncul Dalam Pelaksanaan Koordinasi 

Didalam pelaksanaan koordinasi pengawasan orang asing yang 

dilaksanakan oleh Imigrasi Kelas I TPI Kota Semarang dan Dinas Tenaga 

Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah terdapat masalah yang 

cukup menghambat kinerja pelaksanaan koordinasi. Masalah tersebut yaitu 

terjadinya perbedaan data antara Imigrasi Kelas I TPI Kota Semarang dan 

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah terkait 

dengan jumlah orang asing.  

Terjadinya perbedaan data tersebut dalam penyampaian pertukaran 

data dan informasi terhadap keberadaan dan kegiatan orang asing di Rapat 

Koordinasi Tim Pora disebabkan karena, pada kedua instansi tersebut 

mempunyai sistem terhadap pengawasan orang asing yang berbeda.
72

 

Imigrasi Kelas I Kota Semarang dalam mendapatkan informasi 

tentang keberadaan dan kegiatan orang asing adalah dengan cara 

melaksanakan pemeriksaan dokumen perjalanan orang asing tersebut pada 

saat masuk dan berada di tempat pemeriksaan imigrasi. 

Sedangkan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa 

Tengah untuk mengetahui tenaga kerja asing tersebut benar-benar bekerja 

dengan sah di wilayah kerjanya adalah dengan cara mendatangi tempat 

kerja orang asing tersebut berada dan melakukan pengecekan. Dengan 

demikian Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah 
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seringkali mengalami keterlambatan serta ketidak cocokan dalam 

penyampaian data dan informasi terhadap keberadaan dan kegiatan orang 

asing tersebut karena harus melakukan pemeriksaan secara langsung 

dengan mendatangi lokasi kerja tenaga kerja asing tersebut.
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