
BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

1.1 Kebijakan Publik  

Menurut Keban dalam Tahir(2014:20) memberikan pengertian dari sisi 

kebijakan publik, menurutnya bahwa :” Public policy dapat dilihat dari konsep 

filosofis, sebagai suatu produk, sebagai suatu proses, dan sebagai suatu kerangka 

kerja. Sebagai suatu konsep filosofis, kebijakan merupakan serangkaian prinsip, 

atau kondisi yang diinginkan, sebagai suatu produk, kebijakan dipandang sebagai 

serangkaian kesimpulan atau rekomendasi. Dan sebagai suatu proses, kebijakan 

dipandang sebagai suatu cara dimana melalui cara tersebut suatu organisasi dapat 

mengetahui apa yang diharapkan darinya yaitu program dan mekanisme dalam 

mencapai produknya dan sebagai suatu kerangka kerja adalah kebijakan 

merupakan suatu proses tawar-menawar dan negosiasi untuk merumus isu-isu dan 

metode implementasinya. 

Sedangkan Anderson dalam Tahir(2014) mengklasifikasikan kebijakan, 

Policy menjadi dua : substantif dan prosedural. Kebijakan substantif yaitu apa 

yang harus dikerjakan oleh pemerintah sedangkan kebijakan prosedural yaitu 

siapa dan bagaimana kebijakan tersebut diselenggarakan. 

Tentang kebijakan publik Dye dalam Tahir(2014:25) mengemukakan: 

”Public policee is that ever governments choose to do or not to do”, konsep ini 

menjelaskan bahwa kebijakan publik adalah apapun yang dipilih oleh pemerintah 

untuk dilakukan atau tidak dilakukan. 
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Kebijakan tersebut kadang berfokus pada bagaimana kebijakan dibuat 

daripada isi atau sebab dan akibat dari kebijakan tersebut, pembuatan kebijakan 

publik melewati beberapa tahap atau proses dan sebagai implikasinya dapat 

mengidentifikasi masing-m  asing tahap atau proses tersebut. Menurut Dye, proses 

pembuatan kebijakan publik adalah mengidentifikasi masalah dan penetapan 

agenda, memformulasikan proposal kebijakan, meligitimasi kebijakan, 

mengimplementasikan kebijakan, dan mengevaluasi keefektifannya. 

Proses analisis kebijakan adalah serangkaian aktivitas intelektual yang 

dilakukan di dalam proses kegiatan yang pada dasarnya bersifat politis. Aktivitas 

politis tersebut dijelaskan sebagai proses pembuatan kebijakan dan 

divisualisasikan sebagai serangkaian tahap yang saling bergantung yang diatur 

menurut urutan waktu : penyusunan agenda, formulasi kebijakan, adopsi 

kebijakan, implementasi kebijakan, dan penilaian kebijakan (Dunn :2000). 

 

1.2 Kebijakan Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA) 

Dalam hal penggunaan tenaga kerja asing (TKA) di Indonesia, tidak 

terlepas dari adanya kebijakan- kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah yang 

menjadikan diperbolehkan nya tenaga kerja asing tersebut untuk bekerja di 

Indonesia. Dengan adanya kebijakan yang dibuat baik itu dalam Peraturan 

Pemerintah ataupun Peraturan Daerah tersebut menjadi dasar untuk penggunaan 

tenaga kerja asing (TKA) tersebut. Dalam penggunaan TKA di Indonesia telah 

diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku.  
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1.2.1 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan 

Pengaturan mengenai penggunaan tenaga kerja asing diatur dalam Bab 

VIII tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing Pasal 42 sampai dengan Pasal 

49Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang 

isinya sebagai berikut : 

1. Pasal 42 : 

(1) Setiap pemberi kerja yang mempekerjakan tenaga kerja asing wajib 

memiliki izin tertulis dari menteri atau pejabat yang ditunjuk. 

(2) Pemberi kerja perseorangan dilarang mempekerjakan tenaga kerja 

asing 

(3) Kewajiban memiliki izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak 

berlaku bagi perwakilan negara asing yang mempergunakan tenaga 

kerja asing sebagai pegawai diplomatik atau konsular. 

(4) Tenaga kerja asing dapat dipekerjakan di Indonesia hanya dalam 

hubungan kerja untuk jabatan tertentu dan waktu tertentu. 

(5) Ketentuan mengenai jabatan tertentu dan waktu tertentu sebagaimana 

dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Menteri 

2. Pasal  43 : 

(1) Pemberi kerja yang menggunakan tenaga kerja asing harus memiliki 

rencana penggunaan tenaga kerja asing yang disahkan oleh Menteri 

atau pejabat yang ditunjuk. 

(2) Rencana penggunaan tenaga kerja asing sebagaimana dimaksud ayat 

(1) sekurang-kurangnya memuat: 
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a)  Alasan penggunaan tenaga kerja asing 

b)  Jabatan dan atau kedudukan tenaga kerja asing dalam struktur 

organisasi perusahaan 

c)  Jangka waktu penggunaan tenaga kerja asing 

d) Penunjukan tenaga kerja warga Indonesia sebagai pendamping 

TKA yang dipekerjakan 

(3) Ketentuan mengenai tata cara pengesahan rencana penggunaan tenaga 

kerja asing diatur dengan Keputusan Menteri. 

3. Pasal 44 : 

(1) Pemberi kerja tenaga kerja asing wajib menaati ketentuan 

mengenaijabatan dan standar kompetensi yang berlaku.  

(2)  Ketentuan mengenai jabatan dan standar kompetensi sebagaimana 

dimaksud pada Ayat (1) diatur dengan Keputusan Menteri. 

4. Pasal 45 : 

(1) Pemberi kerja tenaga kerja asing wajib :  

a) Menunjuk tenaga kerja warga negara Indonesia sebagai tenaga 

pendamping tenaga kerja asing yang dipekerjakan untuk alih  

teknologi dan alih keahlian dari tenaga kerja asing; dan  

b) Melaksanakan pendidikan dan pelatihan kerja bagi tenaga kerja 

Indonesia sebagaimana dimaksud pada huruf a yang sesuai dengan 

kualifikasi jabatan yang diduduki oleh tenaga kerja asing.  

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) tidak berlaku bagi 

tenaga kerja asing yang menduduki jabatan direksi dan/atau komisaris 
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5. Pasal 46 :  

(1) Tenaga kerja asing dilarang menduduki jabatan yang mengurusi 

personalia dan/atau jabatan-jabatan tertentu.  

(2) Jabatan-jabatan tertentu sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) diatur 

dengan Keputusan Menteri.  

6. Pasal 47 :  

(1) Pemberi kerja wajib membayar kompensasi atas setiap tenaga kerja 

asing yang dipekerjakannya (100/USD/orang/bulan berdasarkan PP 

no.65 Tahun 2012 tentang PNBP) 

(2) Kewajiban membayar kompensasi sebagaimana dimaksud pada Ayat 

(1) tidak berlaku bagi instansi pemerintah, perwakilan negara asing, 

badan-badan internasional, lembaga sosial, lembaga keagamaan, dan 

jabatan-jabatan tertentu di lembaga pendidikan.  

(3) Ketentuan mengenai jabatan-jabatan tertentu di lembaga pendidikan 

sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) diatur dengan Keputusan 

Menteri.  

(4) Ketentuan mengenai besarnya kompensasi dan penggunaannya diatur 

dengan Peraturan Pemerintah.  

7. Pasal 48 :  

Pemberi kerja yang mempekerjakan tenaga kerja asing wajib 

memulangkan tenaga kerja asing ke negara asalnya setelah hubungan 

kerjanya berakhir. 
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8. Pasal 49 :  

Ketentuan mengenai penggunaan tenaga kerja asing serta pelaksanaan 

pendidikan dan pelatihan tenaga kerja pendamping diatur dengan Keputusan 

Presiden. 

 

1.2.2 Undang-Undang No.6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian 

Dalam hal penggunaan TKA di Indonesia diatur dengan berbagai 

peraturan-peraturan yang berlaku yang menjadi landasan dari 

diperbolehkannya penggunaan TKA di Indonesia. Terlepas dari berbagai 

macam peraturan tentang penggunaan TKA juga tidak terlepas dari adanya 

UU No.6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. UU ini dibuat oleh pemerintah 

guna untuk mengawasi dari datangnya TKA atau orang asing dari luar negara 

Indonesia dengan berbagai tujuan seperti bekerja, wisatawan, atau hanya 

jalan-jalan saja. UU ini memberikan ruang bagi pihak Imigrasi untuk 

melakukan pengawasan, pengecekan dari siapa pun yang tiba di Indonesia. 

Sehubungan dengan penggunaan TKA di Indonesia, pihak imigrasi memiliki 

andil dalam hal penerbitan dokumen-dokumen yang diperlukan bagi TKA 

yang bekerja di Indonesia berdasarkan peraturan perundang-undangan yang 

berlaku. 

Secara umum TKA yang berada di Indonesia dikategorikan pada 2 

kategori yaitu:Paparan Pusjianbang Balibang Hukum dan HAM(2007) 

dalam Ahmad Jazuli (2018) 

1. TKA legal (memiliki dokumen resmi) hal ini mengacu pada ketentuan 

umum UU No. 6/2011 tentang Keimigrasian, Pasal 1 ayat : 
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(13) : Dokumen Perjalanan adalah dokumen resmi yang dikeluarkan oelh 

pejabat yang berwenang dari suatu negara, Perserikatan Bangsa-Bangsa, 

atau organisasi internasional lainnya untuk melakukan perjalanan 

antarnegara yang memuat identitas pemegangnya. 

(14) :  Dokumen Keimigrasian adalah Dokumen Perjalanan Republik 

Indonesia, dan Izin tinggal yang dikeluarkan oleh Pejabat Imigrasi atau 

pejabat dinas luar negeri. 

Jadi, agar dapat keluar masuk wilayah Indonesia maka setiap orang 

asing termasuk dalamnya TKA diwajibkan  memiliki Dokumen Perjalanan 

(Paspor dan Surat Perjalanan Laksana Paspor) yang sah dan masih berlaku 

serta memiliki Visa yang sah dan masih berlaku, kecuali ditentukan lain 

berdasarkan Undang-Undang ini. Pemberian Visa TKA adalah Visa 

Tinggal Terbatas ( Pasal 39) termasuk juga rohaniawan, tenaga ahli, 

peneliti, pelajar, inestor, lanjut usia dan keluarganya, serta orang asing 

yang kawin secara sah dengan warga negara Indonesia, ayng akan 

melakukan perjalanan ke wilayah Indonesia untuk bertempat tinggal dalam 

jangka waktu terbatas, atau dalam rangka bergabung untuk bekerja diatas 

kapal, alat apung, atau instalasi yang beroperasi di wilayah perairan 

nusantara, laut teritorial, landas kontinen, dan atau Zona Ekonomi 

Eksklusif Indonesia. 

2. TKA illegal ( tanpa dokumen resmi) 

Pemberi kerja dapat mempekerjakan TKA untuk bekerja di 

Indonesia. Namun, jika penggunaan TKA tidak mengikuti aturan yang 
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telah ditetapkan oleh Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang 

Ketenagakerjaan berarti telah mempekerjakan TKA ilegal. Penggunaan 

TKA ilegal merupakan hal yang melanggar hukum dan dapat 

menimbulkan akibat hukum berupa sanksi pidana. Sanksi pidana dapat 

dikenakan kepada TKA maupun kepada pemberi kerja yang telah 

mempekerjakan orang asing yang melanggar ketentuan Pasal 185 Undang-

Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, menyatakan : 

(1) Barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 42 ayat (1) dan (2), Pasal 68, Pasal 69 ayat (2), Pasal 80, Pasal 

82, Pasal 90 ayat (1), Pasal 143, dan Pasal 160 ayat (4) dan (7), 

dikenakan sanksi pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling 

lama 4 athun dan/atau denda paling sedikit Rp 100.000.000,00 

(seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 400.000.000,00 ( empat 

ratus juta) 

(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan 

tindak pidana. 

 

1.2.3 Perpres No.72 Tahun 2014 tentang Penggunaan Tenaga Kerja  

Asing 

Di dalam Perpres in diatur mengenai Penggunaan TKA diatur dalam 

BAB II dari Pasal 2 sampai Pasal 10 sebagai berikut: 

1. Pasal 2 :  

Penggunaan TKA dilakukan oleh Pemberi Kerja TKA dalam hubungan 

kerja untuk jabatan tertentu dan waktu tertentu. 
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2. Pasal 3 : 

Pemberi kerja TKA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi: 

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

internasional. 

b. Kantor perwakilan dagang asing, kantor perwakilan perusahaan asing 

dan kantor berita asing yang melakukan kegiatan di Indonesia. 

c. Perusahaan swasta asing yang berusaha di Indonesia 

d. Badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia atau 

badan usaha asing yang terdaftar di instansi yang berwenang 

e. Lembaga sosial, keagamaan, pendidikan dan kebudayaan dan usaha 

jasa impresariat. 

3. Pasal 4: 

(1) Setiap Pemberi Kerja TKA wajib mengutamakan penggunaan tenaga 

kerja Indonesia pada semua jenis jabatan yang tersedia. 

(2) Dalam hal jabatan sebagaimana dimaksud ayat (1) belum dapat 

diduduki oleh tenaga kerja Indonesia, jabatan tersebut dapat diduduki 

oleh TKA. 

4. Pasal 5 : 

(1) Setiap Pemberi Kerja TKA harus memiliki RPTKA yang disahkan 

oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk sebelum mempekerjakan 

TKA. 
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(2) Untuk memiliki RPTKA sebagaimana dimaksud ayat (1), Pemberi 

Kerja TKA harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada 

Menteri atau pejabat yang ditunjuk. 

(3) RPTKA sebagaimana dimaksud ayat (2) digunakan sebagai dasar 

memperoleh IMTA. 

2. Pasal 6: 

Kewajiban memiliki RPTKA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat 

(1) tidak berlaku bagi instansi pemerintah, perwakilan negara asing, dan 

badan-badan internasional. 

3. Pasal 7: 

(1) RPTKA dapat diberikan untuk jangka waktu paling lama 5 tahun dan 

dapat diperpanjang untuk jangka waktu yang sama dengan 

memperhatikan kondisi pasar kerja dalam negeri 

(2) RPTKA sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dilakukan perubahan, 

meliputi: 

a. Alamat perusahaan 

b. Nama perusahaan 

c. Jabatan 

d. Lokasi kerja 

e.  Jumlah TKA dan/atau  

f. Kewarganegaraan. 

(3) Perpanjangan dan/atau perubahan RPTKA sebagaimana dimaksud 

ayat (1) dan ayat (2) wajib mendapatkan pengesahan dari : 
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a. Menteri atau pejabat yang ditunjuk 

b. Gubernur  atau pejabat yang ditunjuk, sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 

4. Pasal 8: 

(1) Setiap Pemberi Kerja TKA wajib memiliki IMTA yang diterbitkan 

oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk 

(2) Kewajiban memiliki IMTA sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak 

berlaku bagi perwakilan negara asing yang menggunakan TKA 

sebagai pegagwai diplomatik dan konsular. 

5. Pasal 9: 

(1) IMTA diberikan untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun dan 

dapat diperpanjang. 

(2) Perpanjangan sebagaiman dimaksud ayat (1) diberikan paling lama 1 

(satu) tahun dengan ketentuan tidak melebihi jangka waktu 

berlakunya RPTKA. 

(3) Dalam hal jabatan komisaris dan direksi, perpanjangan IMTA 

diberikan paling lama 2 (dua) tahun dengan ketentuan tidak melebihi 

jangka waktu berlakunya RPTKA. 

(4) Perpanjangan IMTA sebagaimana dimaksud ayat (1) diterbitkan 

oleh: 

a. Menteri atau pejabat yang ditunjuk untuk TKA yang lokasi 

kerjanya lebih dari satu provinsi 
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b. Gubernur atau pejabat yang ditunjuk untuk TKA yang lokasi 

kerjanya lebih dari satu kabupaten/kota dalam satu provinsi atau 

c. Bupati/walikota atau pejabatyang ditunjuk untuk TKA yang 

lokasi kerjanya dalam satu kabupaten/kota. 

6. Pasal 10: 

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penggunaan TKA diatur 

dengan Peraturan Menteri. 

 

1.2.4 Permenaker No. 16 Tahun 2015 tentangTata Cara Penggunaan 

Tenaga Kerja Asing 

Dalam Permenaker No.16 Tahun 2015 ini menjelaskan bagaimana tata 

cara penggunaan TKA di Indonesia yang terdiri dari berbagai BAB serta 

pasal pasal di dalamnya. Dalam Pasal 2 peraturan tersebut dijelaskan bahwa 

Permenaker ini digunakan sebagai pedoman bagi pemangku kepentingan 

dalam rangka pengendalian penggunaan TKA. Dalam BAB II tentang tata 

cara pengesahan RPTKA, yang mana dalam Pasal 1 dikatakan bahwa : 

Pemberi kerja yang mempekerjakan TKA harus memiliki RPTKA yanng 

disahkan oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk, sejalan dengan pasal 1 

tersebut pada Pasal 6 ayat (1) dikatakan bahwa untuk mendapatkan RPTKA, 

pemberi kerja TKA harus mengajukan permohonan kepada Dirjen melalui 

Direktur dengan persyaratan seperti: 

1.  Alasan penggunaan TKA 

2.  Formulir RPTKA yang sudah diisi,  

3. Surat izin usaha dari instansi yang berwenang,  
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4. Bagan struktur organisasi, NPWP,  

5. Surat penunjukan TKI, dan lain-lain 

Sehubungan dengan ayat (1) tersebut formulir RPTKA memuat : 

1. Nama pemberi kerja TKA 

2. Alamat pemberi kerja TKA 

3. Nama jabatan yang akan diduduki oleh TKA 

4. Lokasi kerja 

5. Jumlah TKA 

6. Upah/ gaji TKA 

7. Dan persayaratan lainnya yang tercantum dalam Pasal 2 Permenaker ini. 

Pada bagian kedua tentang penilaian kelayakan RPTKA dijelaskan 

pada Pasal 7 yakni : 

(1) Pemohonan RPTKA sebagaimana pada Pasal 6 ayat (1) dilakukan 

pemeriksaan kelengkapan dokumen. 

(2) Dalam hal dokumen permohonan belum lengkap, maka petugas 

Direktorat Pengendalian Penggunaan TKA harus memberitahukan 

kepada pemberi kerja TKA kekurangan persyaratan yang harus 

dilengkapi secara online. 

(3) Dalam hal dokumen permohonan telah lengkap, dilakukan penilaian 

kelayakan dengan berpedoman pada daftar jabatan yang ditetapkan oleh 

Menteri dengan mempertimbangkan kebutuhan pasar kerja nasional. 

(4) Penilaian kelayakan sebagaimana ayat (3) apabila diperlukan dapat 

dilakukan verifikasi lapangan. 
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(5) Tata cara penilaian kelayakan RPTKA mengacu pada ketentuan  

peraturan perundang-undangan. 

Pada bagian ketiga adalah mengatur tentang Pengesahan RPTKA yang 

memuat tentang : 

Pasal 8 :  

Dalam hal hasil penilaian kelayakan RPTKA telah memenuhi 

persyaratan,dalam waktu paling lam 3 hari kerja, Dirjen atau Direktur harus 

menerbitkan keputusan pengesahan RPTKA. 

Pasal 9 : 

RPTKA sebagaimana dimaksud pada pasal 8 yang lokasi kerjanya lintas 

provinsi dapat dipergunakan sebagai dasar perpanjangan IMTA oleh provinsi 

atau kabupaten/kota sesuai kewenangannya. 

Pasal 11 : 

Pengesahan RPTKA sebagaimana dalam Pasal 8 memuat : 

(1)  Alasan penggunaan TKA                   

(2)  Jabatan dan/atau kedudukan TKA 

(3)  Lokasi kerja TKA 

(4)  Upah/ gaji 

(5)  Jumlah TKA 

(6)  Jangka waktu penggunaan TKA 

(7)  Jumlah TKI yang ditunjuk sebagai TKI pendamping 

(8)  Jumlah TKI yang dipekerjakan. 
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Pasal 12 : 

RPTKA dapat diberikan untuk jangka waktu paling lama 5 tahun dan dapat 

diperpanjang dengan mempertimbangkan kondisi pasar kerja dalam negeri. 

Selanjutnya dalam Permenaker ini pada BAB III menjelaskan tentang 

Perpanjangan RPTKA. Pada Pasal 30 ayat (1) dijelasakan bahwa permohonan 

perpanjangan RPTKA lintas provinsi diajukan oleh pemberi kerja TKA 

secara online kepada Dirjen atau Direktur. Pada ayat (2) dijelaskan 

permohonan perpanjangan RPTKA yang tidak mengandung perubahan dalam 

1 wilayah provinsi diajukan oleh pemberi kerja TKA secara tertulis atau 

online kepada Kepala Dinas Provinsi. Pada ayat (3) Permohonan 

perpanjangan RPTKA sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) dengan 

melampirkan: 

a. Alasan penggunaan TKA 

b. Formulir RPTKA yang sudah diisi 

c. Keputusan RPTKA yang masih berlaku 

d. IMTA yang masih berlaku 

e. Bukti pembayaran DKP-TKA atau retribusi perpanjangan IMTA, dan 

persyaratan lainnya yang diatur dalam peraturan tersebut. 

Pada Pasal 4 dijelasakan bahwa: Permohonan perpanjangan RPTKA 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diajukan paling lambat 30 

hari kerja sebelum masa berlaku RPTKA berakhir. Pada Pasal 31 ayat (1) 

dikatakan bahwa perpanjangan RPTKA  dilakukan oleh PTSP Provinsi, 

pemberi kerja wajib mendapatkan rekomendasi dari Dinas Provinsi. 
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Selanjutnya pada BAB V yang menjelaskan tentang persyaratan dari 

tenaga kerja asing (TKA) tersebut. Persyaratan TKA ini diatur dalam Pasal 36 

ayat (1) dan ayat (5).  Pada ayat (1) dijelaskan bahwa TKA yang dipekerjakan 

oleh pemberi kerja TKA wajib memiliki persyaratan sebagai berikut : 

a. Memiliki pendidikan sesuai dengan jabatan yang akan diduduki. 

b. Memiliki sertifikat kompetensi atau memiliki pengalaman kerja sesuai 

jabatan yang akan diduduki paling kurang 5 tahun. 

c. Membuat surat pernyataan wajib mengalihkan keahliannya kepada TKI 

pendamping yang dibuktikan dengan laporan pelaksanaan pendidikan dan 

pelatihan 

d. Memiliki bukti polis asuransi pada asuransi yang berbadan hukum 

indonesia. 

e. Memiliki NPWP bagi TKA yang sudah bekerja lebih dari 6 bulan 

f. Kepesertaan Jaminan Sosial Nasional bagi TKA bagi TKA yang bekerja 

lebih dari 6 bulan. 

Selanjutnya pada ayat (5) dijelaskan bahwa: TKI pendamping harus 

memiliki lata belakang bidang pendidikan yang sesuai jabatan yang akan 

diduduki TKA. Kemudian pada BAB berikutya menjelaskan tentang Tata 

cara memperoleh IMTA. Pada bagian kesatu tentang Penerbitan Izin 

Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) Pasal 37 ayat (1) menjelaskan 

bahwa : Setiap pemberi kerja TKA wajib memiliki IMTA yang diterbitkan 

oleh Direktur. Bagian kedua dalam BAB ini menjelaskan bagaimana tata cara  

permohonan IMTA yang diatur dalam Pasal 38 ayat (1) dijelasakan bahwa 
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untuk mendapatkan IMTA pemberi kerja TKA wajib mengajukan 

permohonan kepada Direktur dengan melampirkan: 

a. Bukti pembayaran  DKP-TKA melalui bank pemerintah. 

b. Keputusan pengesahan RPTKA 

c. Paspor TKA yng akan dipekerjakan 

d. Surat penunjukan TKI pendamping 

e. Memiliki sertifikat kompetensi atau memiliki pengalaman kerja dengan 

jabatan  paling kurang 5 tahun 

f. Dan persyaratn lainnya yang diatur dalam peraturan ini. 

Dalam hal persyaratan telah terpenuhi, Direktur menebitkan IMTA 

paling lama 3 hari kerja. Jangka waktu berlakunya IMTA paling lama 1 tahun 

dan dapat dipepanjang. IMTA juga dijadikan dasar dalam pengajuan 

penerbitan pesetujuan visa, pemberiandan perpanjangan ITAS ( izin tinggal 

terbatas). 

Kemudian dalam Pasal 40 ayat (1) menjelakan bahwa menetapkan 

besarannya sebesar US $ 100 dollar perjabatan/bulan untuk setiap TKA yang 

dibayarkan dimuka. Dalam Pasal 2 menjelaskan bahwa : DKP-TKA harus 

dikonversi ke rupiah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 

Selanjutnya dalam ayat (4) dikatakan bahwa formulir DKP-TKA memuat : 

nama pemberi kerja TKA, nama TKA, jabatan TKA, jangka waktu 

penggunaan TKA, jumlah yang dibayarkan. Pembayaran DKP-TKA 

dilakukan di bank pemerintah yang ditunjuk oleh Menteri. DKP-TKA 

merupakan penerimaan negara bukan pajak (PNBP). Pada bagian ketiga 
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membahas tentang perpanjangan IMTA. Perpanjangan IMTA diterbitkan 

oleh: 

a. Direktur, untuk TKA yang lokasi kerjanya lebih dari 1 wilayah provinsi. 

b. Kepala Dinas Provinsi, untuk TKA yang lokasi kerjanya lintas 

kabupaten/kota dalam 1 provinsi 

c. Kepala Dinas Kabupaten/kota, untuk TKA yang lokasi kerjanya dalam 1 

wilayah kabupaten/kota. 

Dalam hal perpanjangan IMTA dapat diajukan paling lambat 30 hari 

kerja sebelum masa berlaku IMTA habis.  Permohonan perpanjangan IMTA 

dapat dilakukan dengan melampirkan : 

a. Alasan perpanjangan IMTA 

b. Copy IMTA yyang masih berlaku 

c. Bukti pembayaran DKP-TKA 

d. Copy keputusan RPTKA yang masih berlaku 

e. Copy NPWP bagi TKA yang dipekerjakan 

f. Dan persyaratan laiinya yang  terdapat dalam peraturan ini. 

 

1.2.5 Permenaker No. 35 Tahun 2015 tentang Perubahan dari 

Permenaker No.16 Tahun 2015 

Dalam Permenaker No.35 Tahun 2015 ini adalah perubahan dari 

peraturan sebelumnya yakni Permenaker No.16 tahun 2015 tentang Tata Cara 

Pengggunaan TKA. Dalam peraturan ini terdapat beberapa aturan yang telah 

dihapus serta ada beberapat aturan dalam Pasal yang ditambahkan dalam 
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peraturan ini dari peraturan sebelumnya. Perubahan tersebut terjadi pada 

Pasal 3 di Pemenaker No.16 Tahun 2015 tentang kewajiban pemberi kerja 

TKA mempekerjakan TKA wajib merekrut 10 TKI di perusahaan mereka. 

Diantara Pasal 4 dan 5 ditambakan Pasal 4a yang berbunyi : Pemberi kerja 

TKA berbentuk Penanaman modal Dalam Negeri dilarang mempekerjakan 

TKA dengan jabatan Komisaris. Perubahan selanjutnya dalam Pasal 37 ayat 

(2) yang mana didalam Permenaker No.16 Tahun 2015 adalah bahwa IMTA 

juga berlaku bagi jabatan anggota Direksi, Dewan Komisaris, Anggota 

pengawas yang berdomisili diluar negeri, namun dalam Permenaker No.35 

Tahun 2015 ini dijelaskan tidak wajib memiliki IMTA. Selanjutnya 

Perubahan pada Pasal 40 ayat (2) tentang DKP-TKA yang 100 

dollar/perjabatan/orang /bulan harus dikonversi ke rupiah, namun dalam Pasal 

terbaru Permenaker ini dihapus. 

Perubahan selanjutnya terjadi pada Pasal 46 ayat (1) dan ayat (2), 

Pasal 66, diantara Pasal 66 dan 67 disisipkan 1 Pasal yakni Pasal 66A yang 

berbunyi : Ketentuan lebih lanjut mengenai pendampingan TKI dalam rangka 

alih teknologi dan keahlian diatur lebih lanjut dengan Keputusan Dirjen. 

 

1.2.6 Perpres Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penggunaan TKA 

Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018 ini adalah peraturan 

pengganti dari Perpres sebelumnya yakni Nomor 72 Tahun 2014 tentang 

Penggunaan TKA. Perpres ini dikeluarkan guna untuk mempersingkat dari 

proses perizinan TKA di Indonesia. Sejalan dengan dikeluarkan Perpres ini 

menimbulkan polemik diantara masyarakat, khususnya kaum Buruh atau 
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Tenaga Kerja Indonesia.  Kemudahan perizinan TKA melalui Perpres ini 

dianggap memberi celah bagi pekerja asing ilegal di indonesia. Pasalnya 

dalam ketentuan Pasal 22itu menyebutkan TKA dapat menggunakan Vitas 

dan izin tinggal sementara (Itas) untuk bekerja di Indonesia. 

Menurut Sekretaris Jendral Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia  

(OPSI) Timboel Siregar mengatakan, artinya pekerja asing bisa bekerja di 

Indonesia hanya bermodal dokumen yang tidak diterbitkan di Indonesia. 

Sebab, sesuai Pasal 20 beleid itu, permohona vitas dan itas bisa dilakukan di 

perwakilan Indonesia di luar negeri yang merupakan perpanjangan tangan 

Imigrasi. Penggunaan vitas dan itas ini memiliki dampak negatif. Pertama, 

kini usaha perseorangan bisa menggunakan TKA hanya bermodal visa 

terbatas. Padahal dalam UU No.13 Tahun 2003 tentang ketenagkerjaan, 

hanya badan usaha saja yang boleh meminta izin untuk menggunakan pekerja 

asing. Polemik selanjutnya adalah dalam bentuk pengawasan yang semakin 

sulit lantaran itas kini memiliki batas waktu 2 tahun dari sebelumnya 30 hari 

saja. Dengan kata lain ada potensi pekerjaan yang seharusnya dapat dilakukan 

oleh TKI tetapi dilakukan oleh TKA. Selanjutnya kini pemerintah tidak 

mewajibkan seluruh TKA yang bekerja di Indonesia untuk mendapatkan 

RPTKA yang disetujui oleh Menteri yang bersangkutan. Kemudian dalam 

proses pengajuan RPTKA hanya memakan waktu 2 hari saja. Serta dalam 

Perpres ini tidak adanya tentang IMTA yang harus dimiliki oleh para pekerja 

TKA di Indonesia. 
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1.3 Kebijakan Pemungutan Retribusi Perpanjangan IMTA di Provinsi 

Riau 

Sama halnya dengan penggunaan TKA di Indonesia yang merupakan hasil 

kebijakan yang dibuat pemerintah dalam bentuk peraturan perundang-undangan. 

Pemungutan retribusi Perpanjangan IMTA di Provinsi Riau pun tidak terlepas dari 

adanya kebijakan yang diatur sehingga pemungutan retribusi Perpanjangan IMTA 

di Provinsi Riau dapat terlaksana. Pemungutan retribusi perpanjangan IMTA di 

Provinsi Riau merupakan suatu kebijakan yang dilaksanakan guna untuk 

menambah sumber pendapatan daerah (PAD) untuk Provinsi Riau yang mengacu 

pada aturan-aturan yang telah dibuat. Peraturan- peraturan tersebut sebagai 

berikut: 

2.3.1  UU No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah 

Dalam kaitannya dengan otonomi daerah berdasarkan Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara 

Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/kota. 

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 

juga diatur mengenai pembagian kewenangan antara pemerintah, pemerintah 

daerah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota yang diatur dalam Pasal 9 

ayat (3), ayat (4) serta Pasal 12 ayat (2) yang isinya sebagai berikut: 

1. Urusan Pemerintahan Konkuren adalah Urusan Pemerintahan yang dibagi 

antara Pemerintahan Pusat dan Daerah Provinsi dan Daerah 

Kabupaten/Kota 
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2. Urusan Pemerintahan Kongkuren yang diserahkan ke Daerah menjadi 

dasar pelaksanaan Otonomi daerah. 

3. Urusan Pemerintah Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan dasar 

meliputi: 

a. Tenaga kerja 

b. Pemberdayaan  perempuan dan perlindungan anak 

c. Pangan  

d. Pertanahan  

e. Lingkungan hidup 

f. Administrasi kependudukan dan pencatatan sipil 

g. Pemberdayaan  masyarakat dan desa 

h. Pengendalian  penduduk dan keluarga berencana 

i. Perhubungan  

j. Komunikasi  dan informatika 

k. Koperasi, usaha kecil dan menengah 

l. Penanaman modal 

m. Kepemudaan dan olahraga 

n. Statistik 

o. Persandian  

Berdasarkan Pembagian kewenangan antara pemerintah, pemerintah 

daerah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota tersebut, maka baik daerah 

maupun kabupaten/kota berhak melakukan pelayanan salah satu nya adalah 

dalam bidang tenaga kerja. 
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1.3.2 Peraturan Pemerintah No.65 Tahun 2012 tentang Jenis dan Tarif 

Atas Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berlaku pada 

Kemenakertrans 

Pemungutan retribusi Perpanjangan IMTA di Provinsi Riau 

sebelumnya merupakan penerimaan negara bukan pajak(PNBP) yang mana 

dalam Pasal 1 ayat (1) dikatakan bahwa Jenis Penerimaan Negara Bukan 

Pajak (PNBP) meliputi penerimaan yang berasal dari : 

1. Jasa pelatihan kerja 

2. Kompensasi penggunaan TKA 

3. Jasa pengujian dan pemeriksaan keselamatan dan kesehatan kerja 

4. Jasa pelatihan keselamatan dan kesehatan kerja 

5. Jasa pendidikan dan pelatihan. 

Kompensasi penggunaan TKA merupakan dasar untuk dapat 

memperpanjang IMTA yang telah dimiliki. Kompensasi Penggunaan TKA 

untuk perpanjangan IMTA dikenakan 100 dollar /orang /bulan di bayarkan 

pada bank yang telah ditunjuk oleh Pemerintah.Pembayaran kompensasi 

penggunaan TKA ini sebelumnya bernama DPKK (Dana Pengembangan 

Keahlian dan Keterampilan) yang kemudian menjadi retribusi dengan 

dikeluarkannya PP No 97 Tahun 2015 tentang Retribusi Pengendalian Lalu 

Lintas dan Retribusi Perpanjangan IMTA. Berdasarkan PP tersebut maka 

Daerah diperbolehkan untuk membuat Peraturan Daerah (PERDA) tentang 

Retribusi Perpanjangan IMTA berdasarkan PP N0.65 Tahun 2012 dan PP 

No.97 Tahun 2012 guna untuk dapat memungut dana dari perpanjangan 
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IMTA yang selanjutnya bernama Retribusi yang akan menjadi Penerimaan 

Asli Daerah (PAD) yang digunakan untuk membangun daerah tersebut. 

Dalam Pasal 6 menjelasakan bahwa Kompensasi Penggunaan TKA 

untuk perpanjangan IMTA yang lokasi kerjanya lintas kabupaten/kota dalam 

1 provinsi dan lokasi kerjanya dalam 1 wilayah kabupaten/kota masih tetap 

menjadi Penerimaan Negara Bukan Pajak sampai tanggal 31 Desember 2012. 

Oleh karena itu sebelum Provinsi/Kabupaten atau Kota memiliki Perda 

tentang retribusi Perpanjangan IMTA, maka dana hasil perpanjangan IMTA 

di setiap kabupaten/kota sesuai lokasi kerja TKA  di Indonesia akan masuk ke 

KAS Negara melalui PNBP. 

 

1.3.3 PP No.97 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Lalu Lintas 

dan Retribusi Perpanjangan IMTA 

Jenis Retribusi daerah diperluas dengan terbitnya PP No. 97 Tahun 

2012. Dalam PP ini menyebutkan bahwa penerbitan perpanjangan izin 

mempekerjakan tenaga kerja asing yang lokasi kerjanya lintas kabupaten/kota 

dalam 1 (satu) provinsi dan yang lokasi kerjanya dalam wilayah 

kabupaten/kota yang merupakan urusan Pemerintahan Daerah memenuhi 

kriteria sebagai Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 150 huruf c UU No. 28/2009. Definisi yuridis dari Retribusi 

perpanjangan IMTA adalah pungutan atas pemberian perpanjangan IMTA 

kepada pemberi kerja tenaga kerja asing. Perpanjangan IMTA adalah izin 

yang diberikan oleh gubernur atau bupati/walikota atau pejabat yang ditunjuk 

kepada pemberi kerja tenaga kerja asing sesuai dengan ketentuan peraturan 
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perundang-undangan. Tenaga Kerja Asing yang dimaksud adalah warga 

negara asing pemegang visa dengan maksud bekerja di wilayah Indonesia. 

Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan 

perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran 

retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu. Pemungutan 

Retribusi Perpanjangan IMTA sebagaimana dimaksud dilaksanakan oleh : 

a. Pemerintah Provinsi untuk perpanjangan IMTA yang lokasi  kerjanya    

lintas kabupaten/kota dalam provinsi yang bersangkutan 

b. Pemerintah Kabupaten/Kota untuk perpanjangan IMTA yang lokasi 

kerjanya dalam kabupaten/kota yang bersangkutan. 

 

1.3.4 Peraturan Daerah Provinsi Riau No.01 Tahun 2015 tentang 

Retribusi Perpanjangan IMTA 

Berdasarkan Pasal 150 Undang-UndangNomor 28 Tahun 2009 tentang 

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, jenis retribusi daerah dapat ditambah 

sepanjang memenuhi kriteria yang ditetapkan dalam UU. PP No.97 tentang 

Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dan Retribusi Perpanjangan IMTA 

merupakan regulasi yang mengatur tambahan jenis retribusi daerah, salah 

satunya retribusi perpanjangan IMTA. Berdasarkan PP 97 tersebut maka 

setiap daerah provinsi maupun kabupatten/kota bisa melakukan pemungutan 

perpanjangan IMTA yang kemudian dana pemungutan tersebut menjadi hasil 

retribusi bagi daerah tersebut. 

Oleh karena itu, maka Provinsi Riau pun mengeluarkan Peraturan 

Daerah (PERDA) Nomor 1 Tahun 2015 tentang Retribusi Perpanjangan 



 

  
 

42 

IMTA, ini dikarenakan melihat potensi dari TKA yang bekerja di Provinsi 

Riau cukup membawa dampak nantinya bagi penerimaan retribusi di Provinsi 

ini. Di dalam perda ini dijelaskan bahwa Retribusi Perpanjangan IMTA 

adalah pungutan daerah atas pemberian perpanjangan IMTA kepada pemberi 

kerja TKA. Dalam Perda ini diatur dalam berbagai BAB dan Pasal-Pasal, 

diantaranya sebagai berikut: 

a.  Objek retribusi perpanjangan IMTA yaitu pemberian perpanjangan IMTA 

kepada pemberi Kerja TKA yang mempunyai lokasi kerja lebih dari 1 

kabupaten/kota di daerah itu. 

b. Subyek retribusi perpanjangan IMTA adalah pemberi kerja TKA yang 

mendapat pelayanan perpanjangan IMTA 

c. Tarif retribusi perpanjangan IMTA ditetapkan sebesar USD 100 (seratus 

dollar) per orang TKA/ bulan. 

d. Retribusi dibayarkan dengan rupiah berdasarkan nilai kurs yang berlaku 

pada saat pembayaran retribusi. 

e. Pembayaran Retribusi dilakukan di kas daerah melalui Bank yang ditunjuk 

oleh Gubernur. 

f. Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya akan 

dikenakan sanksi administratif sebesar 2 %. 

 

1.4  Implementasi Kebijakan 

Menurut Grindle dalam Winarno (2013:149) juga memberikan 

pandangannya tentang implementasi dengan mengatakan bahwa secara umum, 

tugas implementasi adalah membentuk suatu kaitan (lintage) yang memudahkan 
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tujuan-tujuan kebijakan bisa direalisasikan sebagai dampak dari suatu kegiatan 

pemerintah. Oleh karena itu, tugas implementasi mencakup terbentuknya “ a 

policy delivery system” dimana sarana-sarana tertentu dirancang dan dijalankan 

dengan harapan sampai pada tujuan-tujuan yang diinginkan. 

Wahab (2012:133)  mengatakan dalam arti seluas-luasnya implementasi 

juga sering dianggap sebagai bentuk pengoperasionalisasian atau penyelenggaraan 

aktivitas yang telah ditetapkan berdasarkan undang-undang dan menjadi 

kesepakatan bersama diantara beragam pemangku kepentingan (stakeholder), 

aktor, organisasi, (publik atau privat), prosedur dan teknik secara sinergistis yang 

digerakkan untuk bekerjasama guna menerapkan kebijakan kearah tertentu yang 

dikehendaki. 

Rasionalitasnya atau alasan dibalik langkah seperti ini tak lain 

dimaksudkan agar sikap, perilaku, dan pikiran dari semua pemangku kepentingan 

yang terlibat dapat terkontrol serta tetap terjaga pada relnya. Dengan demikian, 

tujuan dan sasaran program atau kebijakan itu secara keseluruhan dapat dicapai 

secara memuaskan. 

Hal tersebut sesuai dengan pernyataan Edward III dalam 

Nugroho(2014:225) bahwa tanpa implementasi yang efektif maka keputusan 

pembuat kebijakan tidak akan berhasil dilaksanakan. Implementasi kebijakan 

adalah aktivitas yang terlihat setelah dikeluarkan pengarahan yang sah dari suatu 

kebijakan yang meliputi upaya mengelola input untuk menghasilkan ouput atau 

outcome bagi masyarakat. 
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Menurut Ripley dan Franklin dalam Winarno(2013:148) bahwa 

impelmentasi adalah apa yang terjadi setelah undang-undang ditetapkan yang 

memberikan otoritas program, kebijakan, keuntungan(benefit), atau suatu jenis 

keluaran yang nyata. Implementasi mencakup tindakan-tindakan (tanpa tindakan-

tindakan) oleh berbagai aktor, khususnya para birokrat, yang dimaksudkan untuk 

membuat program berjalan. 

Dengan demikian secara sederhana tujuan implementasi kebijakan adalah 

untuk menetapkan arah agar tujuan kebijakan publik dapat direalisasikan sebagai 

hasil dari kegiatan pemerintah. Keseluruhan  proses penetapan kebijakan baru ini 

bisa mulai apabila tujuan dan saran yang semula bersifat umum telah terperinci, 

program telah dirancang dan juga sejumlah dana dialokasikan untuk 

menwujudkan tujuan dan sasaran tersebut. 

Untuk melihat keberhasilan suatu kebijakan (program), maka sangat 

bergantung pada implementasi program atau kebijakan itu sendiri. Dimana 

implementasi menyangkut tindakan seberapa jauh arah yang telah di programkan 

itu benar-benar memuaskan. Dalam kaitannya implementasi kebijakan pada 

prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuan ( 

Nugroho:2005). 

Daniel A.Mazmanian dan Paul A.Sabatier dalamWahab(2012:135) 

menjelaskan makna implementasi ini dengan mengatakan bahwa” memahami apa 

yang senyatanya terjadi sesudah atau program dinyatakan berlaku atau 

dirumuskan merupakan fokus implementasi kebijakan, yakni kegiatan-kegiatan 

yang timbul sesudah di sahkannya pedoman-pedoman kebijakan publik yang 
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mencakup baik usaha-usaha untuk mengadministrasikan maupun untuk 

menimbulkan akibat atau dampak pada masyarakat. 

Van Meter dan Horn dalam Winarno(2013:149) merumuskan 

implementasi kebijakan publik sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh 

badan publik yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan 

dalam serangkaian keputusan sebelumnya. Tindakan-tindakan ini mencakup 

usaha-usaha untuk mengubah keputusan-keputusan menjadi tindakan-tindakan 

operasional dalam kurun waktu tertentu maupun dalam rangka melanjutkan 

usaha-usaha untuk mencapai perubahan-perubahan besar dan kecil yang 

ditetapkan oleh keputusan-keputusan kebijakan. 

Berdasarkan pandangan yang diutarakan oleh berbagai ahli diatas serta jika 

disandingkan dengan kebijakan penggunaan TKA serta Pemungutan Retribusi 

Perpanjangan IMTA bahwa implementasi kebijakan publik tidak hanya 

menyangkut perilaku badan-badan administarsi yang bertanggung jawab untuk 

melaksanakan program dan menimbulkan ketaatan kepada kelompok sasaran, 

melainkan pula menyangkut kekuatan-kekuatan politik, ekonomi, dan sosial yang 

lansung atau tidak langsung dapat mempengaruhi perilaku semua pihak yang 

terlibat, dan akhirnya berpengaruh terhadap dampak baik yang diharapkan 

maupun tidak diharapkan. 

 

2.4.1 Faktor – Faktor Pendukung Implementasi Kebijakan 

Menurut Merible S.Grindle, dalam Faried Ali (2012:95) bahwa 

implementasi kebijakan ditentukan oleh isi kebijakandan konteks 

implementasinya. Ide dasarnya adalah bahwa setelah kebijakan di 
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transformasikan, barulah implementasi kebijakan dilakukan. Isi kebijakan 

tersebut mencakup hal-hal berikut: 

1. Kepentingan  yang terpengaruhi oleh kebijakan 

2. Jenis manfaat yang dihasilkan 

3. Derajat perubahan yang diinginkan 

4. Kedudukan pembuat kebijakan 

5. Siapa pelaksana program 

6. Sumber daya yang dilibatkan 

Sedangkan konteks implementasi (contex of implementation) mencakup  

1. Kekuasaan,  dan strategi aktor yang terlibat 

2. Karakteristik lembaga dan penguasa 

3. Kepatuhan dan daya tangkap 

 

2.4.2 Faktor- Faktor Penghambat Implementasi Kebijakan 

Menurut George C Edward III dalam Rian Nugroho(2014) 

mengatakan bahwa isu utama kebijakan publik adalah kurangnya perhatian 

kepada implementasi kebijakan publik. Dinyatakan dengan tegas bahwa 

implementasi yang efektif, keputusan pembuat kebijakan tidak akan berhasil 

dilakukan. Oleh karenanya, Edward menyarankan untuk memberikan 

perhatian kepada empat isu utama: Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi 

Sikap, dan Struktur Birokrasi 

1. Komunikasi  

Komunikasi merupakan salah satu variabel penting yang 

mempengaruhi implementasi kebijakan publik, komunikasi sangat 
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menentukan keberhasilan percapaian tujuan dari implementasi kebijakan 

publik. Implementasi yangefektif akan terlaksana, jika para pembuat 

keputusan mengetahui mengenai apayang akan mereka kerjakan. 

Informasi yang diketahui para pengambilkeputusan hanya bisa didapat 

melalui komunikasi yang baik.Terdapat tigaindikator yang dapat 

digunakan dalam mengukur keberhasilan variabelkomunikasi. 

a. Transmisi. Penyaluran komunikasi yang baik akan dapatmenghasilkan 

suatu implementasi yang baik pula. Seringkali terjadimasalah dalam 

penyaluran komunikasi yaitu adanya salah pengertian(miskomunikasi) 

yang disebabkan banyak tingkatan birokrasi yangharus dilalui dalam 

proses komunikasi, sehingga apa yang diharapkanterdirtorsi di tengah 

jalan. 

b. Kejelasan. Komunikasi yang diterima oleh pelaksana kebijkan 

(streetlevel-bureaucrats) yang harus jelas dan tidak membingungkan 

atautidak ambigu/mendua. 

c. Konsistensi. Perintah yang diberikan dalam pelaksanaan 

suatukomunikasi harus konsisten dan jelas untuk ditetapkan 

ataudijalankan. Jika perintah yang diberikan sering berubah-ubah, 

makadapat menimbulkan kebingungan bagi pelaksana di lapangan. 

2. Sumber Daya 

 Sumber daya merupakan hal penting dalam implementasi 

kebijakan yang baik. Indikator-indikator yang digunakan untuk melihat 
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sejauhmana sumberdaya mempengaruhi implementasi kebijakan terdiri 

dari: 

a. Staf. Sumber daya utama dalam implementasi kebijakan adalah staf 

atau pegawai (street-level bureaucrats). Kegagalan yang sering terjadi 

dalam implementasi kebijakan, salah satu disebabkan oleh 

staf/pegawai yang tidak cukup memadai, mencukupi ataupun tidak 

kompeten dalam bidangnya. Penambahan jumlah staf dan 

Impelementor saja tidak cukup menyelesaikan persoalan implementasi 

kebijakan, tetapi diperlukan sebuah kecukupan staf dengan keahlian 

dan kemampuan yang diperlukan (Kompeten dan Kapabel) dalam 

mengimplementasi kebijakan. 

b. b. Informasi. Dalam implementasi kebijakan, informasi mempunyai 

dua bentuk yaitu: Pertama, informasi dengan cara melaksanakan 

kebijakan. Kedua, informasi mengenai data kepatuhan dari para 

pelaksana terhadap peraturan dan regulasi pemerintah yang telah 

ditetapkan. 

c. Fasilitas. Fasilitas fisik merupakan factor penting dalam implementasi 

kebijakan. Implementor mungkin mempunyai staf yang mencukupi, 

kapabel dan kompeten, tetapi tanpa adanya fasilitas pendukung (sarana 

dan prasaran) maka implementasi kebijakan tersebut tidaklah berhasil. 

d. Wewenang. Kewenangan merupakan hak otoritas yang dimiliki para 

pelaksana dalam melaksanakan kebijakan yang ditetapkan secara 

politik. Pada umumnya wewenang harus bersifat formal agar perintah 
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dapat dilaksanakan. Wewenang akan berbeda-beda dari satu program 

ke program lainserta memiliki banyak bentuk yang berbeda misalnya, 

hak untuk mengeluarkan surat panggilan untu datang kepengadilan, 

mengeluarkan perintah pada pejabat lain, menarik dan mnyediakan 

dana dari suatu program dan lain sebagainya. Kurangnya wewenang 

yang efektif disadari oleh para pejabat dan karena itu mereka 

membutuhkan kerjasama dengan pelaksana-pelaksana lain agar 

implementasi lebih efektif. 

3. Disposisi/ Sikap pelaksana dan kecenderungan pelaksana 

Disposisi merupakan salah satu faktor yang mempunyai 

konsekuensi penting bagi implementasi kebijakan yang efektif, jika para 

pelaksana mempunyai kecenderungan atau sikap positif atau adanya 

dukungan terhadap implementasi maka terdapat kemungkinan yang besar 

implementasi kebijakan akan terlaksana sesuai dengan keputusan awal. 

Demikian sebaliknya, jika para pelaksana bersikap negatif atau menolak 

terhadap implementasi kebijakan karena konflik kepentingan, maka 

implementasi kebijakan akan menghadapi kendala yang serius. Dalam hal 

ini para pelaksana kebijakan melalui keleluasaanya menghambat 

implementasi kebijakan dengan cara mengacuhkan, menundadan lain 

sebagainya. 

4. Struktur Birokrasi 

Implementasi kebijakan yang bersifat kompleks menuntut adanya 

kerjasama banyak pihak. Ketika struktur birokrasi tidak kondusif terhadap 



 

  
 

50 

implementasi suatu kebijakan, maka hal ini akan menyebabkan 

ketidakefektifan dan menghambat jalannya pelaksanaan kebijaksanaan. 

Maka memahami struktur birokrasi merupakan faktor yang fundamental 

untuk mengkaji implementasi kebijakan publik. 

Dalam hal ini terdapat dua aspek yang mempengaruhi struktur 

birokrasi.Pertama yaitu mekanisme dan kedua struktur birokrasi itu 

sendiri. Mekanisme berkaitan dengan Standar Operating Prosedures 

(SOP). SOP merupakan pedoman bagi setiap implementator dalam 

bertindak agar dalam pelaksanaan kebijakan tidak menyimpang dari 

tujuan dan sasaran kebijakan.Kedua struktur birokrasi, keberhasilan 

pelaksanaan kebijakan dapat dimungkinkan terhambat oleh struktur 

birokrasi yang terlalu panjang dan berbelit-belit serta prosedural yang 

tidak efesien serta terfragmentasi atau pembagian tanggung jawab ke unit 

kerja yang ada. Keberhasilan pelaksana kebijakan publik sesungguhnya 

juga banyak dipengaruhi oleh faktor-faktor diluar birokrasi seperti faktor 

sosiologis, budaya atau kultur masyarakat.Suatu kebijakan seringkali 

melibatkan beberapa lembaga atau organisasi dalam proses 

implementasinya, sehingga diperlukan koordinasi yang efektif antar 

lembaga-lembaga terkait dalam mendukung keberhasilan implementasi. 

 

2.5 Penggunaan Tenaga Kerja Asing 

Menurut Gatot Supramono(2012: 51) Dalam hal perekrutan tenaga kerja 

asing tersebut, terdapat beberapa hal yang harus di jalankan oleh perusahaan 

pemberi kerja tenaga kerja asing, yakni: 
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a. Harus ada perencanaan yang jelas 

Untuk dapat menggunakan tenaga kerja asing tata caranya 

perusahaan harus memiliki perencanaan (Planning) terlebih dahulu tentang 

penggunaan tenaga kerja asing. Perencanaan tersebut berisi sekurang-

kurangnya memuat keterangan-keterangan sebagai berikut: 

1)  Alasan penggunaan tenaga kerja asing 

2) Jabatan dan /atau kedudukan tenaga kerja asing dalam struktur  

organisasi perusahaan yang bersangkutan 

3) Jangka waktu penggunaan tenaga kerja asing, dan 

4) Penunjukan tenaga kerja warga negara Indonesia sebagai pendamping 

tenaga kerja asing yang dipekerjakan. 

Perencanaan untuk penggunaan tenaga kerja asing harus diajukan 

kepada Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Menakertrans) untuk 

dapat pengesahan. Lembaga pengesahan ini secara tidak langsung sebagai 

pengawas terhadap perusahaan-perusahaan yang akan menggunakan 

tenaga kerja tersebut. 

Tenaga keja asing hanya untuk level direktur dan manajer yang 

benar-benar sumber daya manusianya unggul, dan tidak dimiliki oleh 

pekerja Indonesia. Selain itu harus ada pendamping pekerja Indonesia, 

karena menyangkut alih ilmu pengetahuan dan teknologi.  

b. Memiliki Izin Tertulis dari Menteri 

Sejalan dengan perencanaan tersebut setiap perusahaan pemberi 

kerja yang mempekerjakan tenaga kerja asing wajib memiliki izin tertulis 
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dari Menakertrans atau pejabat yang ditunjuk. Kewajiban memiliki izin 

tidak belaku bagi perwakilan negara asing yang mempergunakan tenaga 

kerja asing sebagai diplomat atau konsular. Izin tersebut digunakan 

pemerintah sebagai alat untuk mengontrol perusahaan-perusahaan yang 

menggunakan tenaga kerja asing. Tenaga kerja asing dapat diekerjakan di 

Indonesia hanya dalam hubungan kerja untuk jabatan tertentu dan untuk 

jangka waktu tertentu. 

c. Persyaratan Tenaga Kerja Asing 

Persyaratan-persyaratan yang wajib dipenuhi tenaga kerja asing 

sesuai Keputusan Menakertrans Nomor 20 Tahun 2004 sebagai berikut: 

1) Memiliki pendidikan dan /atau  pengalaman kerja sekurang-kurangnya 

5 (lima) tahun sesuai dengan jabatan yang akan didudukinya. 

2) Bersedia membuat pernyataan mengalihkan keahliannya kepada tenaga 

kerja warga negara Indonesia khususnya TKI pendamping. 

3) Dapat berkomunikasi dalam bahasa Indonesia. 

Untuk jabatan yang akan diduduki tenaga kerja asing yang telah 

mempunyai standar kompetensi kerja maka tenaga kerja asing yang akan 

dipekerjakan harus memenuhi standar tersebut. sedangkan TKI 

pendamping harus memiliki latar belakang bidang pendidikan yang sesuai 

dengan jabatan yang akan diduduki oleh tenaga kerja asing. 

d. Kewajiban Perusahaan 

Sehubungan dengan penggunaan tenaga kerja asing perusahaan 

mempunyai kewajiban-kewajiban sebagai berikut : 
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1)  Menaati ketentuan mengenai jabatan dan standar kompetensi sesuai 

dengan Keputusan Menteri Tenaga Kerja. 

2)  Menunjuk tenaga kerja warga negara Indonesia sebagai tenaga 

pendamping tenaga kerja asing yang dipekerjakan untuk alih 

teknologi dan alih keahlian dari tenaga kerja asing. Untuk tenaga 

kerja asing yang menduduki jabatan direksi dan/atau komisaris 

perusahaan tidak perlu menunjuk tenaga pendampingnya. 

3)  Melaksanakan pendidikan dan pelatihan kerja bagi tenaga kerja 

Indonesia sebagai pendamping tersebut sesuai dengan kualifikasi 

jabatan yang diduduki oleh tenaga kerja asing. 

4)  Membayar kompensasi atas setiap tenaga kerja asing yang 

dipekerjakannya. Mengenai besar nya kompensasi dan 

penggunaannya seperti yang diatur dengan peraturan pemerintah. 

5)  Memulangkan tenaga kerja asing ke negara asalnya setelah hubungan 

kerjanya berakhir. 

e. Larangan  

Perusahaan yang mempekerjakan tenaga kerja asing dilarang oleh 

UU No.13 Tahun 2003 untuk : 

1) Memberi kesempatan tenaga kerja asing menduduki jabatan yang 

mengurusi personalia. 

2) Mempekerjakan tenaga kerja asing lebih dari satu jabatan 

3) Mempekerjakan tenaga kerja asing yang telah dipekerjakan oleh 

perusahaan yang lain 



 

  
 

54 

2.6 Retribusi Daerah 

Penerimaan pemerintah daerah selain dari pajak daerah dan bagi hasil 

pajak pusat yang diperuntukan ke pemerintah daerah berasal dari retribusi daerah. 

Retribusi pada umumnya merupakan prestasi kembali yang bersifat langsung. 

Pembayaran atas retribusi ditujukan semata-mata untuk mendapatkan suatu 

prestasi tertentu dari pemerintah. Retribusi berdasarkan pula atas peraturan-

peraturan yang berlaku umum dan untuk menaatinya yang berkepentingan dapat 

pula dipaksa. Namun terkadang tidak dapat dibedakan apakah sedang berhadapan 

dengan retribusi atau dengan pajak (Brotodiharjo:2003). Beberapa ciri yang 

melekat pada retribusi daerah yang saat ini dipungut di indonesia adalah 

(Siahaan:2005)  yaitu : 

1. Retribusi merupakan pungutan yang dipungut berdasarkan undang-undang 

dan peraturan daerah yang berkenaan. 

2. Hasil penerimaan retribusi masuk ke kas pemerintah daerah. 

3. Pihak yang membayar retribusi mendapatkan kontra prestasi (balas jasa ) 

secara langsung dari pemerintah daerah atas pembayaran yang 

dilakukannya. 

4. Retribusi terutang apabila ada jasa yang diselenggarakan oleh pemerintah 

daerah yang dinikmati oleh orang atau badan. 

5. Sanksi  yang dikenakan pada retribusi adalah sanksi secara ekonomis, 

yaitu jika tidak membayar retribusi, tidak akan memperoleh jasa yang 

diselenggarakan oleh pemerintah daerah. 



 

  
 

55 

Samudera merumuskan retribusi daerah merupakan pungutan daerah 

sebagai pembayaran pemakaian atau karena jasa yang diberikan daerah 

(Samudera:1995). 

Penerimaan Pemerintah diartikan sebagai penerimaan pemerintah dalam 

arti seluas-luasnya, yaitu meliputi penerimaan pajak, penerimaan yang diperoleh 

dari Retribusi, Penerimaan yang diperoleh dari hasil penjualan barang dan jasa 

yang dimiliki dan dihasilkan oleh pemerintah. 

Menurut UU Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas UU Nomor 18 

Tahun 1997 Retribusi Daerah adalah Punggutan Daerah sebagai pembayaran atas 

jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh 

Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. 

Menurut (Saragih:2003) retribusi daerah merupakan salah satu jenis 

penerimaan daerah yang dipungut sebagai pembayaran atau imbalan langsung atas 

pelayanan yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada masyarakat. 

Adapun menurut (Siahaan:2005) bahwa retribusi adalah  pungutan daerah 

sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan 

dan atau diberikann oleh pemerintah daerah untuk kepentinagn orang pribadi atau 

badan. Ada beberapa bentuk retribusi daerah yang dikatakan oleh 

(Bird:2000)yaitu : 

1. Service Fees 

Retribusi izin dan pungutan-pungutan kecil lainnya yang dipungut 

untuk mengganti biaya yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah dalam 

memberikan layanan tertentu, termasuk juga license fees. 
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2. Public Prices 

 Penerimaan yang diterima oleh pemerintah daerah dari penjualan 

barang privat dan jasa. Prinsipnya harga yang ditetapkan harus pada 

tingkat kompetisi swasta, artinya tidak terdapat pajak atau subsidi. 

3. Specific Benefit Charges 

Merupakan pungutan yang mempresentasikan sejumlah kontribusi 

wajib yang harus dibayarkan oleh setiap penduduk kepada pemerintah 

karena keuntungan dari layanan yang disediakan. 

Dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan 

Retribusi Daerah tersebut diatur mengenai jenis retribusi yang dapat dipungut oleh 

daerah, yaitu: 

1. Retribusi Jasa Umum terdiri dari : 

a. Retribusi Pelayanan Umum 

b. Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan 

c. Retribusi Pelayanan Pasar 

d. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum 

e. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor 

f. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta 

g. Retribusi Pengolahan Limbah Cair 

h. Retribusi Pelayanan Pendidikan, dan  

i. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi 

2. Retribusi Jasa Usaha terdiri dari : 

a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah 
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b. Retribusi Tempat Pelelangan 

c. Retribusi Terminal 

d. Retribusi Tempat Khusu Parkir 

e. Retribusi Rumah Potong Hewan 

f. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga 

g. Retribusi Pelayanan Kepelabuhan 

h. Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan. 

3.  Retribusi Perizinan Tertentu terdiri dari : 

a. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan; 

b. Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol; 

c. Retribusi Izin Gangguan; 

d. Retribusi IzinTrayek; dan 

e. Retribusi Izin Usaha Perikanan. 

Tidak semua jenis pelayanan dapat dikenakan retribusi, hanya jasa-jasa 

tertentu yang menurut pertimbangan sosial ekonomi layak dijadikan sebagai objek 

retribusi. Dengan demikian, retribusi daerah dapat digolongkan kedalam 3 jenis, 

antara lain(Bratakusumah dan Solihin:2001) : 

a. Jasa umum,pelayanan yang disediakan pemerintah daerah untuk 

kepentingan umum serta dapat dinikmati oleh orang atau badan, dan tarif 

yang dikenakan harus memperhatikan kemampuan masyarakat(aspek 

keadilan) 
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b. Jasa usaha, pelayanan pemerintah daerah dengan menganut prinsip 

komersial sehingga tarif yang dikenakan ditentukan berdasarkan tujuan 

memperoleh keuntungan yang layak. 

c. Perizinan tertentu, kegiatan pemerintah daerah dalam rangka pemberian 

izin kepada orang pribadi atau badan untuk pembinaan,pengaturan, 

pengendalian dan pengawasan serta penggunaan fasilitas tetentu guna 

melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan. 

Menurut Zorn retribusi perizinan termasuk kedalam Lisencce and Permit 

Fees yaitu berhubungan dengan pemberian suatu hak atau izin dari pemerintah 

disamping pemberian penjualan langsung barang dan jasa. Lisence and Permit 

Fees pada dasarnya adalah pajak yang bersifat wajib bila seseorang terlibat di 

dalam suatu aktivitas. Perizinan pada dasarnya merupakan suatu instrumen 

kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah dalam upaya untuk mengatur kegiatan-

kegiatan yang memiliki peluang menimbulkan gangguan bagi kepentingan umum. 

Melalui mekanisme perizinan, pemerintah daerah dapat melakukan 

pengendalian atas eksternalitas negatif yang mungkin ditimbulkan oleh aktivitas 

sosial maupun ekonomi, mengalokasikan barang publik secara efisien dan adil, 

mencegah asimetri informasi, dan perlindungan hukum atas kepemilikan atau 

penyelenggaraan kegiatan. Oleh karena itu, pertimbangan yang harus dimasukkan 

dalam penerapan perizinan ( sekaligus juga merupakan tujuan perizinan) adalah 

(Zahrah:2006) : 

1. Untuk melindungi kepentingan umum (public interest) 

2. Menghindari eksternalitas negatif 
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3. Menjamin pembangunan sesuai rencana, serta standar kualitas minimum 

yang telah ditetapkan. 

Retribusi Perpanjangan IMTA termasuk dalam jenis Lisence and Permit 

Fees. Pungutan atau fee dimaksudkan untuk menutup sebagian seluruh biaya yang  

direalisasikan oleh pemerintah sebagai hasil dari pemberian hak istimewa. Dengan 

demikian masyarakat tidak langsung merasakan barang atau jasanya melainkan 

membayar biaya izin yang diberikan oleh pemerintah kepada pihak yang diberi 

wewenang untuk mengelolanya. 

 

2.7 Pengertian Perpanjangan IMTA dan Retribusi IMTA 

2.7.1  Pengertian Perpanjangan IMTA 

Mengenai pengertian perizinan dalam kamus istilah hukum, izin 

dijelaskan sebagai perkenaan/izin dari pemerintah yang disyaratkan untuk 

perbuatan yang pada umumnya memerlukan pengawasan khusus, tetapi yang 

pada umumnya tidaklah dianggap sebagai hal-hal yang sama sekali tidak 

dikehendaki. Ateng Syafrudin seperti yang dikutip oleh Ridwan HR (2003)  

mengatakan bahwa izin bertujuan dan berarti menghilangkan halangan, hal 

yang dilarang menjadi boleh. Sementara itu menurut Sjahran Basah, Izin 

adalah perbuatan hukum administrasi negara bersegi satu yang 

mengaplikasikan peraturan dalam hal kongkret berdasarkan persyaratan dan 

prosedur sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. 

IMTA (Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing) adalah surat 

keputusan yang merupakan dasar diperbolehkannya seorang Warga Negara 

Asing (WNA) untuk bekerja di perusahaan  di wilayah Indonesia dengan 
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masa berlaku 1 (Satu) tahun dan dapat diperpanjang. IMTA diterbitkan oleh 

Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI dimana pengajuannya 

berdasarkan bukti pembayaran DPKK ( Dana Pengembangan Keahlian dan 

Keterampilan Kerja) Depnaker yang dibayarkan sebesar sebesar U$D 100 / 

bulan. Perpanjangan izin mempekerjakan tenaga kerja asing di Provinsi Riau 

dapat dilihat pengertiannya pada Pasal 1 angka 8 Peraturan Daerah Provinsi 

Riau Nmor 01 Tahun 2015 yang menjelaskan bahwa: “ Perpanjangan Izin 

Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disingkat 

Perpanjangan IMTA adalah Izin yang diberikan oleh Gubernur atau pejabat 

yang ditunjuk kepada pemberi kerja TKA yang mempunyai lokasi kerjanya 

lintas Kabupaten/ Kota dalam provinsi yang bersangkutan. 

2.7.2  Pengertian Retribusi IMTA 

Dalam pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah  Republik Indonesia 

Nomor 97 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dan 

Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing dijelaskan 

bahwa: “ Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah 

pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu 

yang khusus disediakan dan/ atau  diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk 

kepentingan orang pribadai atau badan” pada pasal 1 angka 3 peraturan 

pemerintah ini menjelaskan mengenai apa yang dimaksud Retribusi 

Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing, yang selanjutnya 

disebut Retribusi Perpanjangan IMTA, adalah pungutan atas pemberian 

perpanjangan IMTA kepada pemberi kerja tenaga kerja asing. 
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Menurut Bratakusumah, dkk, tidak semua jenis pelayanan dapat 

dikenakan retribusi, hanya jasa-jasa tertentu yang menurut pertimbangan 

sosial ekonomi layak dijadikan sebagai objek retribusi. Dengan demikian, 

retribusi daerah dapat digolongkan kedalam tiga jenis antara lain: 

1. Jasa umum, pelayanan yang disediakan oleh pemerintah daerah untuk 

kepentingan umum serta dapat dinikmati oleh orang atau badan. Dan tarif 

yang dikenakan harus memperhatikan kemampuan masyarakat (aspek 

keadilan) 

2. Jasa usaha, pelayanan pemerintah daerah dengan menganut prinsip 

komersial sehingga tarif yang dikenakan ditentukan berdasarkan tujuan 

memperoleh keuntungan yang layak. 

3. Perizinan tertentu,  kegiatan pemerintah dalam rangka pemberian izin 

kepada orang pribadi atau badan untuk pembinaan, pengaturan, 

pengendalian dan pengawasanserta penggunaan fasilitas tertentu guna 

melinungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan. 

Perbedaan antara pungutan Retribusi dengan Pajak adalah dimana 

pajak merupakan iuran wajib yang dilakukan oleh peribadi atau badan kepada 

pemerintah tanpa imbalan langsung yang seimbang yang dapat dipaksakan 

berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan 

untuk memiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, 

sedangkan Retribusi merupakan suatu pungutan yang dilakukan oleh 

pemerintah dengan imbalan yang lansung dapat dinikmati. Retribusi 

Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) termasuk 
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kedalam jenis retribusi perizinan tertentu. Retribusi pelaksanaannya dapat 

dipaksakan dan paksaan itu umumnya bersifat ekonomis. 

Di Provinsi Riau pemberlakuan pengenaan Retribusi Perpanjangan 

IMTA ini baru dimulai pada tanggal 5 Januari 2015 untuk memberikan 

kesempatan kepada daerah mempersiapkan kebijakan daerah dan hal-hal lain 

yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan pemungutan Retribusi 

Perpanjangan IMTA yang keseluruhannya diatur dalam Peraturan Daerah 

Provinsi Riau Nomor 01 Tahun 2015 tentang Retribusi Perpanjangan IMTA 

 

2.7.3 Pengertian Tenaga Kerja Asing 

Pengertian Tenaga Kerja Asing sebenarnya dapat ditinjau dari segala 

segi, dimana salah satunya yang menentukan kontribusi terhadap daerah 

dalambentuk retribusi dan juga menentukan status hukum serta bentuk-

bentukpersetujuan dari pengenaan retribusi. Tenaga Kerja Asing adalah tiap 

orangbukan warga negara Indonesia yang mampu melakukan pekerjaan, baik 

didalam maupun di luar hubungan kerja, guna menghasilkan jasa atau 

baranguntuk memenuhi kebutuhan masyarakat, Abdul Khakim (2009) dalam 

Ni Made Widyani Putri,dkk (2014) Pengertian tenaga kerja asing 

ditinjaudari segi undang-undang (Pengertian Otentik), yang dimana pada 

Pasal 1 angka13 UU No 13 Tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan di jelaskan 

bahwa: “Tenagakerja asing adalah warga negara asing pemegang visa dengan 

maksud bekerjadi wilayah Indonesia”. 

Tujuan penggunaan tenaga kerja asing tersebut adalah untukmemenuhi 

kebutuhan tenaga kerja yang terampil dan professional pada bidangtertentu 
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yang belum dapat diduduki oleh tenaga kerja lokal serta sebagaitahapan 

dalam mempercepat proses pembangunan nasional maupun daerahdengan 

jalan mempercepat alih ilmu pengetahuan dan teknologi danmeningkatkan 

investasi asing terhadap kehadiran TKA sebagai penunjangpembangunan di 

Indonesia walaupun pada kenyataannya perusahaanperusahaanyang ada di 

Indonesia baik itu perusahaan-perusahaan swasta asingataupun swasta 

nasional wajib menggunakan tenaga ahli bangsa Indonesiasendiri. 

 

2.8 Pandangan Islam 

                         

                         

            

 

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan allah) sebagian 

dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami 

keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang 

buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu 

sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan 

mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha 

Terpuji. (QS. Al-Baqarah:267) 

 

2.9  Kerangka Pemikiran  

Penelitian ini dimulai dari kerangka berfikir dari perkermbangan 

globalisasidan industrialisasi yang salah satunya mendorong migrasi penduduk 

ataupergerakan tenaga kerja antar negara, yang mana Indonesia 

jugamengalaminya serta kebijakan –kebijakan yang dibuat oleh pemerintah 

melalui serangkaian aturan-aturan mengenai penggunaan TKA di Indonesia serta 
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aturan mengenai Retribusi Perpanjangan IMTA di Provinsi Riau. Hal yang ingin 

dianalisis oleh peneliti adalah bagaimana Analisis Prosedur Perizinan TKA dan 

Pemungutan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Asing( IMTA) 

di Provinsi Riau. Apabila digambarkan, penelitian ini menggunakan kerangka 

pemikiran seperti yang terdapat pada gambar berikut. 

Berbagai Peraturan tentang Penggunaan TKA di Indonesia dan Pemungutan 

Retribusi Perpanjangan IMTA di Provinsi Riau  

 

 

Gambar 2.1 Kerangka Penelitian 

 

2.10 Penelitian Terdahulu  

Dalam melakukan penelitian Analisis Faktor Penghambat Implementasi  

Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Asing (IMTA) di Provinsi 

Riau, peneliti juga menganalisis beberapa penelitian terdahulu yang terkait dengan 

topik yang peneliti angkat sebagai bahan masukan dan pembanding.Adapun 

penelitian terdahulu tersebut antara lain penelitian dari Cresti Swastikarini dan 

Rizkita Puteri Widianingrum 

Prosedur Perizinan TKA  Pemungutan Retribusi Perpanjangan 

IMTA di Provinsi Riau 

1. RPTKA 

2. Rekomendasi Visa (TA-01) 

3. Visa Tinggal Terbatas (VITAS) 

4. IMTA 

5. Rekomendasi Imigrasi (TA-02)  

6. Kartu Izin Tinggal Terbatas 

(KITAS) 

1. Pembayaran retribusi 

2. DPMPTSP 

3. Disnakertrans Provinsi Riau 

4. IMTA 

5. Imigrasi 

6. Kitas 
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Penelitian terdahulu pertama adalah penelitian yang dilakukan oleh Cresti 

Swastikarini pada tahun 2012 yang berjudul Pengenaan Retribusi 

Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Asing di Kabupaten Bekasi. 

Bahwa pada penelitian ini latar belakang dikenakannya Retribusi Perpanjangan 

IMTA di Kabupaten Bekasi adalah adanya dasar hukum yang melandasinya. 

Kekuatan dari pengenaan tersebut adalah adanya dasar hukum yang melandasi, 

menambah potensi PAD, meningkatkan keterampilan TKI, dan bentuk 

pengawasan tidak langsung terhadap TKA. Kelemahan dari pengenaan tersebut 

adalah disangsikan dalam keterbukaan informasi, kurang sosialisasi kepada 

kelompok kepentingan, terhambatnya alih teknologi dan alih keahlian, dan 

besaran retribusi yang relatif kecil. 

 Penelitian terdahulu kedua adalah penelitian yang dilakukan oleh Rizkita 

Puteri Widianingrum pada tahun 2014 yang berjudul Implementasi Pemungutan 

Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing di 

Kabupaten Bekasi. Bahwa hasil penelitian ini terbagi menjadi isi kebijakan dan 

konteks implementasi. Hasil dari segi isi kebijakan menunjukan dalam 

pemungutan Retribusi Perpanjangan IMTA masih terdapat kekurangan dalam hal 

SDM dalam bidang pelayanan serta pengawasan ketenagakerjaan, dan adanya 

sejumlah hal yang dalam implementasi belum berjalan sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan, yakni dalam pelaksanaan kewenangan pengesahan RPTKA 

perpanjangan serta terkait dengan tim SIPORA sebagai pengawas orang asing dan 

TKA di kabupaten Bekasi. Dari segi konteks implementasi pemungutan Retribusi 

Perpanjangan IMTA menunjukan adanya strategi berupa sosialisasi dan 
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pengawasan terhadap penggunaan TKA yang dilakukan oleh Disnaker Kabupaten 

Bekasi. 

 

2.11 Definisi Konsep 

Adapun definisi konsep menurut peneliti adalah :. 

a. Kebijakan Penggunaan TKA adalah suatu aturan yang dibuat oleh 

pengambil kebijakan yang digunakan sebagai dasar hukum dalam 

penggunaan TKA di Indonesia. 

b. Implementasi kebijakan pemungutan retribusi perpanjangan IMTA adalah 

suatu aturan yang telah dibuat oleh pengambil kebijakan dan kemudian 

diterapkan kepada kelompok sasaran tujuan kebijakan guna untuk 

mengetahui dampak baik atau buruk dari kebijakan yang telah dibuat 

sebelumnya. 

c. Retribusi perpanjangan IMTA adalah pungutan daerah atas pemberian 

perpanjangan IMTA kepada Pemberi Kerja TKA. 

d. Tenaga Kerja Asing adalah tiap orang bukan warga negara Indonesia yang 

mampu melakukan pekerjaan, baik didalam maupun diluar hubungan 

kerja, guna menghasilkan jasa atau barang untuk memenuhi kebutuhan 

masyarakat. 

e. Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) adalah izin tertulis yang 

diberikan oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk kepada pemberi kerja 

TKA 
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f. Perpanjangan IMTA adalah izin yang diberikan oleh Gubernur atau 

pejabat yang ditunjuk kepada pemberi kerja TKA yang mempunyai lokasi 

kerjanya lintas kabupaten/kota dalam provinsi yang bersangkutan. 

 

2.12 Konsep Operasional 

Tabel 2.1 Indikator Penilaian 

Variabel Indikator Sub Indikator 

 

 

 

 

 

 

 

Prosedur 

Perizinan TKA 

dan Retribusi 

Perpanjangan 

IMTA di Provinsi 

Riau 

1. Prosedur 

Perizinan TKA 

1. Rencana Penggunaan Tenaga Kerja 

Asing (RPTKA) 

2. Rekomendasi visa (TA-01) 

3. Visa Tinggal Terbatas (VITAS) 

4. Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja 

Asing (IMTA) 

5. Rekomendasi Imigrasi TA-02 

6. Kartu Izin Tinggal Terbatas 

(KITAS ) 

2. Pemungutan 

Retribusi 

Perpanjangan 

IMTA 

1. Pembayaran Retribusi 

2. Dinas Penanaman Modal Dan 

Pelayanan Terpadu Satu Pintu 

(DPMPTSP) 

3. Dinas Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi  Provinsi Riau 

4. Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja 

Asing (IMTA) 

5. Imigrasi  

6. Kartu Izin Tinggal Terbatas 

(KITAS) 

 

Sumber : Diolah oleh penelitidari berbagai sumber aturan 

 

 

 

 

 

 

 


