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Lampiran 1 

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 72 TAHUN 2014 

TENTANG 

PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING SERTA PELAKSANAAN PENDIDIKAN 

DAN PELATIHAN TENAGA KERJA PENDAMPING 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, 

Menimbang:  

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 

tentang Ketenagakerjaan, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Penggunaan Tenaga 

Kerja Asing serta Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Kerja Pendamping.  

Mengingat: 

1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4279).  

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan:  

PERATURAN PRESIDEN TENTANG PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING 

SERTA PELAKSANAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN TENAGA KERJA 

PENDAMPING. BAB I KETENTUAN UMUM  

Pasal 1 

Dalam Peraturan Presiden ini yang dimaksud dengan: 

1. Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disingkat TKA adalah warga negara asing 

pemegang visa dengan maksud bekerja di wilayah Indonesia. 

2. Tenaga Kerja Pendamping adalah tenaga kerja Indonesia yang ditunjuk dan 

dipersiapkan sebagai pendamping dalam rangka alih teknologi dan alih keahlian. 

3. Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disebut Pemberi Kerja TKA 

adalah badan hukum atau badan-badan lainnya yang mempekerjakan TKA dengan 

membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain. 

4. Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disingkat RPTKA adalah 

rencana penggunaan TKA pada jabatan tertentu yang dibuat oleh pemberi kerja TKA 

untuk jangka waktu tertentu yang disahkan oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk. 
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5. Izin Mempekerjakan TKA yang selanjutnya disingkat IMTA adalah izin tertulis yang 

diberikan oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk kepada pemberi kerja TKA. 

6. Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan yang selanjutnya disebut Pengawas 

Ketenagakerjaan adalah Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan dalam 

jabatan fungsional Pengawas Ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

7. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang 

ketenagakerjaan. 

BAB II 

PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING 

Pasal 2 

Penggunaan TKA dilakukan oleh Pemberi Kerja TKA dalam hubungan kerja untuk 

jabatan tertentu dan waktu tertentu.  

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 f. usaha jasa 

impresariat.  

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 pada ayat (1) belum dapat diduduki oleh 

tenaga kerja Indonesia, jabatan tersebut dapat diduduki oleh TKA.  

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 pada ayat (1), Pemberi Kerja TKA 

harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Menteri atau pejabat yang 

ditunjuk. 

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

memperoleh IMTA.  

Pasal 6 

Kewajiban memiliki RPTKA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) tidak 

berlaku bagi instansi pemerintah, perwakilan negara asing, dan badan-badan internasional.  

Pasal 7 

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

diperpanjang untuk jangka waktu yang sama dengan memperhatikan kondisi pasar 

kerja dalam negeri. 

(2) RPTKA sebagaimana dimaksud pada 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 pada ayat (1) dan 

ayat (2) wajib mendapat pengesahan dari: 

a. Menteri atau pejabat yang ditunjuk; atau 

b. gubernur atau pejabat yang ditunjuk, sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan.  

Pasal 8 

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

pejabat yang ditunjuk. 

(2) Kewajiban memiliki IMTA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi 

perwakilan negara asing yang menggunakan TKA sebagai pegawai diplomatik dan 

konsuler.  

Pasal 9 
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(1) IMTA diberikan untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun dan dapat 

diperpanjang. 

(2) Perpanjangan sebagaimana dimaksud pada 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 pada ayat (1), diterbitkan oleh: 

a. Menteri atau pejabat yang ditunjuk untuk TKA yang lokasi kerjanya lebih dari 

satu provinsi; 

b. gubernur atau pejabat yang ditunjuk untuk TKA yang lokasi kerjanya lebih dari 

satu kabupaten/kota dalam satu provinsi; atau 

c. bupati/walikota atau pejabat yang ditunjuk untuk TKA yang lokasi kerjanya dalam 

satu kabupaten/ kota.  

Pasal 10 

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penggunaan TKA diatur dengan Peraturan Menteri. 

BAB III 

PELAKSANAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN TENAGA KERJA 

PENDAMPING 

Pasal 11 

(1) Setiap Pemberi Kerja TKA wajib: 

a. menunjuk tenaga kerja Indonesia sebagai Tenaga Kerja Pendamping; dan 

b. melaksanakan pendidikan dan pelatihan sesuai dengan kualifikasi jabatan yang 

diduduki oleh TKA. 

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi TKA yang 

menduduki jabatan direksi dan/atau komisaris.  

Pasal 12 

Penunjukan tenaga kerja Indonesia sebagai Tenaga Kerja Pendamping sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a dilaksanakan untuk alih teknologi dan alih 

keahlian.  

Pasal 13 

(1) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b 

dapat dilaksanakan di dalam dan/atau di luar negeri. 
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(2) Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan di dalam negeri sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.  

Pasal 14 

Tenaga Kerja Pendamping yang mengikuti pendidikan dan pelatihan sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 13 mendapat sertifikat pelatihan dan/atau sertifikat kompetensi sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundangundangan.  

BAB IV 

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN 

Pasal 15 

Pembinaan terhadap Pemberi Kerja TKA dilakukan oleh Kementerian Tenaga Kerja 

dan Transmigrasi dan dinas yang membidangi ketenagakerjaan di provinsi dan 

kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya. 

Pasal 16 

Pengawasan atas pelaksanaan penggunaan TKA serta pelaksanaan pendidikan dan 

pelatihan tenaga kerja pendamping sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden ini 

dilakukan oleh pegawai pengawas ketenagakerjaan pada Kementerian Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi dan dinas yang membidangi ketenagakerjaan di provinsi dan kabupaten/kota 

sesuai dengan kewenangannya.  

BAB V 

PELAPORAN 

Pasal 17 

(1) Pemberi kerja TKA wajib melaporkan pelaksanaan penggunaan TKA setiap 6 (enam) 

bulan kepada Menteri. 

(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi: 

a. pelaksanaan penggunaan TKA; dan 

b. pelaksanaan pendidikan dan pelatihan tenaga kerja pendamping. 

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaporan diatur dengan Peraturan Menteri. 

BAB VI 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 18 
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Pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku, Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 

1995 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Warga Negara Asing Pendatang, dicabut dan 

dinyatakan tidak berlaku.  

Pasal 19 

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang 

mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan 

penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.  

Ditetapkan Di Jakarta, 

Pada Tanggal 10 Juli 2014 

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, 

Ttd. 

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO 

Diundangkan Di Jakarta, 

Pada Tanggal 11 Juli 2014 

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, 

Ttd. 

AMIR SYAMSUDIN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 

NOMOR 162 
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Lampiran 2 

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 13 TAHUN 2003 

TENTANG 

KETENAGAKERJAAN 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, 

Menimbang: 

a. bahwa pembangunan nasional dilaksanakan dalam rangka pembangunan manusia 

Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya untuk 

mewujudkan masyarakat yang sejahtera, adil, makmur, yang merata, baik materiil 

maupun spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; 

b. bahwa dalam pelaksanaan pembangunan nasional, tenaga kerja mempunyai peranan 

dan kedudukan yang sangat penting sebagai pelaku dan tujuan pembangunan; 

c. bahwa sesuai dengan peranan dan kedudukan tenaga kerja, diperlukan pembangunan 

ketenagakerjaan untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja dan peransertanya dalam 

pembangunan serta peningkatan perlindungan tenaga kerja dan keluarganya sesuai 

dengan harkat dan martabat kemanusiaan; 

d. bahwa perlindungan terhadap tenaga kerja dimaksudkan untuk menjamin hak-hak 

dasar pekerja/buruh dan menjamin kesamaan kesempatan serta perlakuan tanpa 

diskriminasi atas dasar apapun untuk mewujudkan kesejahteraan pekerja/buruh dan 

keluarganya dengan tetap memperhatikan perkembangan kemajuan dunia usaha; 

e. bahwa beberapa undang-undang di bidang ketenagakerjaan dipandang sudah tidak 

sesuai lagi dengan kebutuhan dan tuntutan pembangunan ketenagakerjaan, oleh 

karena itu perlu dicabut dan/atau ditarik kembali; 

f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a, b, c, d, dan e 

perlu membentuk Undang-undang tentang Ketenagakerjaan. 

Mengingat: 

Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (2), Pasal 27 ayat (2), Pasal 28, dan Pasal 33 ayat (1) Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 

Dengan persetujuan bersama antara 
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DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA 

DAN 

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 

MEMUTUSKAN:  

Menetapkan: UNDANG-UNDANG TENTANG KETENAGAKERJAAN. 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam undang -undang ini yang dimaksud dengan: 

1. Ketenagakerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu 

sebelum, selama, dan sesudah masa kerja. 

2. Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna 

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

untuk masyarakat. 

3. Pekerja/buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan 

dalam bentuk lain. 

4. Pemberi kerja adalah orang perseorangan, pengusaha, badan hukum, atau badan-badan 

lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja dengan membayar upah atau imbalan dalam 

bentuk lain. 

5. Pengusaha adalah: 

a. orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang menjalankan suatu 

perusahaan milik sendiri; 

b. orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang secara berdiri sendiri 

menjalankan perusahaan bukan miliknya; 

c. orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang berada di Indonesia 

mewakili perusahaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b yang berkedudukan 

di luar wilayah Indonesia. 

6. Perusahaan adalah: 

a. setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik orang perseorangan, milik 

persekutuan, atau milik badan hukum, baik milik swasta maupun milik negara yang 

mempekerjakan pekerja/buruh dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk 

lain; 

b. usaha-usaha sosial dan usaha-usaha lain yang mempunyai pengurus dan 

mempekerjakan orang lain dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain. 
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7. Perencanaan tenaga kerja adalah proses penyusunan rencana ketenagakerjaan secara 

sistematis yang dijadikan dasar dan acuan dalam penyusunan kebijakan, strategi, dan 

pelaksanaan program pembangunan ketenagakerjaan yang berkesinambungan. 

8. Informasi ketenagakerjaan adalah gabungan, rangkaian, dan analisis data yang 

berbentuk angka yang telah diolah, naskah dan dokumen yang mempunyai arti, nilai 

dan makna tertentu mengenai ketenagakerjaan. 

9. Pelatihan kerja adalah keseluruhan kegiatan untuk memberi, memperoleh, 

meningkatkan, serta mengembangkan kompetensi kerja, produktivitas, disiplin, sikap, 

dan etos kerja pada tingkat keterampilan dan keahlian tertentu sesuai dengan jenjang 

dan kualifikasi jabatan atau pekerjaan. 

10. Kompetensi kerja adalah kemampuan kerja setiap individu yang mencakup aspek 

pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang sesuai dengan standar yang 

ditetapkan. 

11. Pemagangan adalah bagian dari sistem pelatihan kerja yang diselenggarakan secara 

terpadu antara pelatihan di lembaga pelatihan dengan bekerja secara langsung di 

bawah bimbingan dan pengawasan instruktur atau pekerja/buruh yang lebih 

berpengalaman, dalam proses produksi barang dan/atau jasa di perusahaan, dalam 

rangka menguasai keterampilan atau keahlian tertentu. 

12. Pelayanan penempatan tenaga kerja adalah kegiatan untuk mempertemukan tenaga 

kerja dengan pemberi kerja, sehingga tenaga kerja dapat memperoleh pekerjaan yang 

sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya, dan pemberi kerja dapat 

memperoleh tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhannya. 

13. Tenaga kerja asing adalah warga negara asing pemegang visa dengan maksud bekerja 

di wilayah Indonesia. 

14. Perjanjian kerja adalah perjanjian antara pekerja/buruh dengan pengusaha atau 

pemberi kerja yang memuat syarat-syarat kerja, hak, dan kewajiban para pihak 

15. Hubungan kerja adalah hubungan antara pengusaha dengan pekerja/buruh 

berdasarkan perjanjian kerja, yang mempunyai unsur pekerjaan, upah, dan perintah. 

16. Hubungan industrial adalah suatu sistem hubungan yang terbentuk antara para pelaku 

dalam proses produksi barang dan/atau jasa yang terdiri dari unsur pengusaha, 

pekerja/buruh, dan pemerintah yang didasarkan pada nilai-nilai Pancasila dan 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 

17. Serikat pekerja/serikat buruh adalah organisasi yang dibentuk dari, oleh, dan untuk 

pekerja/buruh baik di perusahaan maupun di luar perusahaan, yang bersifat bebas, 

terbuka, mandiri, demokratis, dan bertanggung jawab guna memperjuangkan, 
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membela serta melindungi hak dan kepentingan pekerja/buruh serta meningkatkan 

kesejahteraan pekerja/buruh dan keluarganya. 

18. Lembaga kerja sama bipartit adalah forum komunikasi dan konsultasi mengenai hal-

hal yang berkaitan dengan hubungan industrial di satu perusahaan yang anggotanya 

terdiri dari pengusaha dan serikat pekerja/serikat buruh yang sudah tercatat instansi 

yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan atau unsur pekerja/buruh. 

19. Lembaga kerja sama tripartit adalah forum komunikasi, konsultasi dan musyawarah 

tentang masalah ketenagakerjaan yang anggotanya terdiri dari unsur organisasi 

pengusaha, serikat pekerja/serikat buruh, dan pemerintah. 

20. Peraturan perusahaan adalah peraturan yang dibuat secara tertulis oleh pengusaha 

yang memuat syarat-syarat kerja dan tata tertib perusahaan. 

21. Perjanjian kerja bersama adalah perjanjian yang merupakan hasil perundingan antara 

serikat pekerja/serikat buruh atau beberapa serikat pekerja/serikat buruh yang tercatat 

pada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan dengan pengusaha, 

atau beberapa pengusaha atau perkumpulan pengusaha yang memuat syarat-syarat 

kerja, hak dan kewajiban kedua belah pihak. 

22. Perselisihan hubungan industrial adalah perbedaan pendapat yang mengakibatkan 

pertentangan antara pengusaha atau gabungan pengusaha dengan pekerja/buruh atau 

serikat pekerja/serikat buruh karena adanya perselisihan mengenai hak, perselisihan 

kepentingan, dan perselisihan pemutusan hubungan kerja serta perselisihan antar 

serikat pekerja/serikat buruh hanya dalam satu perusahaan. 

23. Mogok kerja adalah tindakan pekerja/buruh yang direncanakan dan dilaksanakan 

secara bersama-sama dan/atau oleh serikat pekerja/serikat buruh untuk menghentikan 

atau memperlambat pekerjaan. 

24. Penutupan perusahaan (lock out) adalah tindakan pengusaha untuk menolak 

pekerja/buruh seluruhnya atau sebagian untuk menjalankan pekerjaan. 

25. Pemutusan hubungan kerja adalah pengakhiran hubungan kerja karena suatu hal 

tertentu yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara pekerja/buruh dan 

pengusaha. 

26. Anak adalah setiap orang yang berumur dibawah 18 (delapan belas) tahun. 

27. Siang hari adalah waktu antara pukul 06.00 sampai dengan pukul 18.00. 

28. 1 (satu) hari adalah waktu selama 24 (dua puluh empat) jam. 

29. Seminggu adalah waktu selama 7 (tujuh) hari. 

30. Upah adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang 

sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang 
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ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan 

perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas 

suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan. 

31. Kesejahteraan pekerja/buruh adalah suatu pemenuhan kebutuhan dan/atau keperluan 

yang bersifat jasmaniah dan rohaniah, baik di dalam maupun di luar hubungan kerja, 

yang secara langsung atau tidak langsung dapat mempertinggi produktivitas kerja 

dalam lingkungan kerja yang aman dan sehat. 

32. Pengawasan ketenagakerjaan adalah kegiatan mengawasi dan menegakkan 

pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan. 

33. Menteri adalah menteri yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan. 

BAB II 

LANDASAN, ASAS, DAN TUJUAN 

Pasal 2 

Pembangunan ketenagakerjaan berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945. 

Pasal 3 

Pembangunan ketenagakerjaan diselenggarakan atas asas keterpaduan dengan melalui 

koordinasi fungsional lintas sektoral pusat dan daerah. 

Pasal 4 

 Pembangunan ketenagakerjaan bertujuan: 

a. memberdayakan dan mendayagunakan tenaga kerja secara optimal dan manusiawi; 

b. mewujudkan pemerataan kesempatan kerja dan penyediaan tenaga kerja yang sesuai 

dengan kebutuhan pembangunan nasional dan daerah; 

c. memberikan perlindungan kepada tenaga kerja dalam mewujudkan kesejahteraan; dan 

d. meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja dan keluarganya. 

BAB III 

KESEMPATAN DAN PERLAKUAN YANG SAMA 

Pasal 5 

Setiap tenaga kerja memiliki kesempatan yang sama tanpa diskriminasi untuk memperoleh 

pekerjaan. 
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Pasal 6 

Setiap pekerja/buruh berhak memperoleh perlakuan yang sama tanpa diskriminasi dari 

pengusaha. 

BAB IV 

PERENCANAAN TENAGA KERJA DAN INFORMASI KETENAGAKERJAAN 

Pasal 7 

(1) Dalam rangka pembangunan ketenagakerjaan, pemerintah menetapkan kebijakan dan 

menyusun perencanaan tenaga kerja. 

(2) Perencanaan tenaga kerja meliputi: 

a. perencanaan tenaga kerja makro; dan 

b. perencanaan tenaga kerja mikro. 

(3) Dalam penyusunan kebijakan, strategi, dan pelaksanaan program pembangunan 

ketenagakerjaan yang berkesinambungan, pemerintah harus berpedoman pada 

perencanaan tenaga kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1). 

Pasal 8  

(1) Perencanaan tenaga kerja disusun atas dasar informasi ketenagakerjaan yang antara 

lain meliputi: 

a. penduduk dan tenaga kerja; 

b. kesempatan kerja; 

c. pelatihan kerja termasuk kompetensi kerja; 

d. produktivitas tenaga kerja; 

e. hubungan industrial; 

f. kondisi lingkungan kerja; 

g. pengupahan dan kesejahteraan tenaga kerja; 

h. jaminan sosial tenaga kerja. 

(2) Informasi ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diperoleh dari semua 

pihak yang terkait, baik instansi pemerintah maupun swasta. 

(3) Ketentuan mengenai tata cara memperoleh informasi ketenagakerjaan dan 

penyusunan serta pelaksanaan perencanaan tenaga kerja sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah. 
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BAB V 

PELATIHAN KERJA 

Pasal 9 

Pelatihan kerja diselenggarakan dan diarahkan untuk membekali, meningkatkan, dan 

mengembangkan kompetensi kerja guna meningkatkan kemampuan, produktivitas, dan 

kesejahteraan. 

Pasal 10 

(1) Pelatihan kerja dilaksanakan dengan memperhatikan kebutuhan pasar kerja dan dunia 

usaha, baik di dalam maupun di luar hubungan kerja. 

(2) Pelatihan kerja diselenggarakan berdasarkan program pelatihan yang mengacu pada 

standar kompetensi kerja. 

(3) Pelatihan kerja dapat dilakukan secara berjenjang. 

(4) Ketentuan mengenai tata cara penetapan standar kompetensi kerja sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Keputusan Menteri. 

Pasal 11 

Setiap tenaga kerja berhak untuk memperoleh dan/atau meningkatkan dan/atau 

mengembangkan kompetensi kerja sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya melalui 

pelatihan kerja. 

Pasal 12 

(1) Pengusaha bertanggung jawab atas peningkatan dan/atau pengembangan kompetensi 

pekerjanya melalui pelatihan kerja.  

(2) Peningkatan dan/atau pengembangan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) diwajibkan bagi pengusaha yang memenuhi persyaratan yang diatur dengan 

Keputusan Menteri. 

(3) Setiap pekerja/buruh memiliki kesempatan yang sama untuk mengikuti pelatihan 

kerja sesuai dengan bidang tugasnya. 

Pasal 13 

(1) Pelatihan kerja diselenggarakan oleh lembaga pelatihan kerja pemerintah dan/atau 

lembaga pelatihan kerja swasta. 

(2) Pelatihan kerja dapat diselenggarakan di tempat pelatihan atau tempat kerja. 
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(3) Lembaga pelatihan kerja pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam 

menyelenggarakan pelatihan kerja dapat bekerja sama dengan swasta. 

Pasal 14 

(1) Lembaga pelatihan kerja swasta dapat berbentuk badan hukum Indonesia atau 

perorangan. 

(2) Lembaga pelatihan kerja swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib 

memperoleh izin atau mendaftar ke instansi yang bertanggung jawab di bidang 

ketenagakerjaan di kabupaten/kota. 

(3) Lembaga pelatihan kerja yang diselenggarakan oleh instansi pemerintah mendaftarkan 

kegiatannya kepada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan di 

kabupaten/kota. 

(4) Ketentuan mengenai tata cara perizinan dan pendaftaran lembaga pelatihan kerja 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Keputusan Menteri. 

Pasal 15 

Penyelenggara pelatihan kerja wajib memenuhi persyaratan: 

a. tersedianya tenaga kepelatihan; 

b. adanya kurikulum yang sesuai dengan tingkat pelatihan; 

c. tersedianya sarana dan prasarana pelatihan kerja; dan 

d. tersedianya dana bagi kelangsungan kegiatan penyelenggaraan pelatihan kerja. 

Pasal 16 

(1) Lembaga pelatihan kerja swasta yang telah memperoleh izin dan lembaga pelatihan 

kerja pemerintah yang telah terdaftar dapat memperoleh akreditasi dari lembaga 

akreditasi. 

(2) Lembaga akreditasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) bersifat independen terdiri 

atas unsur masyarakat dan pemerintah ditetapkan dengan Keputusan Menteri. 

(3) Organisasi dan tata kerja lembaga akreditasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) 

diatur dengan Keputusan Menteri.  

Pasal 17 
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(1) Instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan di kabupaten/kota dapat 

menghentikan sementara pelaksanaan penyelenggaraan pelatihan kerja, apabila dalam 

pelaksanaannya ternyata: 

a. tidak sesuai dengan arah pelatihan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9; 

dan/atau 

b. tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15. 

(2) Penghentian sementara pelaksanaan penyelenggaraan pelatihan kerja sebagaimana 

dimaksud dalam ayat (1), disertai alasan dan saran perbaikan dan berlaku paling lama 

6 (enam) bulan. 

(3) Penghentian sementara pelaksanaan penyelenggaraan pelatihan kerja hanya dikenakan 

terhadap program pelatihan yang tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 9 dan Pasal 15. 

(4) Bagi penyelenggara pelatihan kerja dalam waktu 6 (enam) bulan tidak memenuhi dan 

melengkapi saran perbaikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dikenakan sanksi 

penghentian program pelatihan. 

(5) Penyelenggara pelatihan kerja yang tidak menaati dan tetap melaksanakan program 

pelatihan kerja yang telah dihentikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) 

dikenakan sanksi pencabutan izin dan pembatalan pendaftaran penyelenggara 

pelatihan. 

(6) Ketentuan mengenai tata cara penghentian sementara, penghentian, pencabutan izin, 

dan pembatalan pendaftaran diatur dengan Keputusan Menteri.  

Pasal 18 

(1) Tenaga kerja berhak memperoleh pengakuan kompetensi kerja setelah mengikuti 

pelatihan kerja yang diselenggarakan lembaga pelatihan kerja pemerintah, lembaga 

pelatihan kerja swasta, atau pelatihan di tempat kerja. 

(2) Pengakuan kompetensi kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan melalui 

sertifikasi kompetensi kerja. 

(3) Sertifikasi kompetensi kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat pula diikuti 

oleh tenaga kerja yang telah berpengalaman. 

(4) Untuk melaksanakan sertifikasi kompetensi kerja dibentuk badan nasional sertifikasi 

profesi yang independen. 

(5) Pembentukan badan nasional sertifikasi profesi yang independen sebagaimana 

dimaksud dalam ayat (4) diatur dengan Peraturan Pemerintah. 
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Pasal 19 

Pelatihan kerja bagi tenaga kerja penyandang cacat dilaksanakan dengan 

memperhatikan jenis, derajat kecacatan, dan kemampuan tenaga kerja penyandang cacat yang 

bersangkutan.  

Pasal 20 

(1) Untuk mendukung peningkatan pelatihan kerja dalam rangka pembangunan 

ketenagakerjaan, dikembangkan satu sistem pelatihan kerja nasional yang merupakan 

acuan pelaksanaan pelatihan kerja di semua bidang dan/atau sektor.  

(2) Ketentuan mengenai bentuk, mekanisme, dan kelembagaan sistem pelatihan kerja 

nasional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah. 

Pasal 21 

Pelatihan kerja dapat diselenggarakan dengan sistem pemagangan.  

Pasal 22 

(1) Pemagangan dilaksanakan atas dasar perjanjian pemagangan antara peserta dengan 

pengusaha yang dibuat secara tertulis. 

(2) Perjanjian pemagangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), sekurang-kurangnya 

memuat ketentuan hak dan kewajiban peserta dan pengusaha serta jangka waktu 

pemagangan. 

(3) Pemagangan yang diselenggarakan tidak melalui perjanjian pemagangan sebagaimana 

dimaksud dalam ayat (1), dianggap tidak sah dan status peserta berubah menjadi 

pekerja/buruh perusahaan yang bersangkutan.  

Pasal 23 

Tenaga kerja yang telah mengikuti program pemagangan berhak atas pengakuan 

kualifikasi kompetensi kerja dari perusahaan atau lembaga sertifikasi.  

Pasal 24 

Pemagangan dapat dilaksanakan di perusahaan sendiri atau di tempat penyelenggaraan 

pelatihan kerja, atau perusahaan lain, baik di dalam maupun di luar wilayah Indonesia.  
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Pasal 25 

(1) Pemagangan yang dilakukan di luar wilayah Indonesia wajib mendapat izin dari 

Menteri atau pejabat yang ditunjuk. 

(2) Untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), penyelenggara 

pemagangan harus berbentuk badan hukum Indonesia sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku. 

(3) Ketentuan mengenai tata cara perizinan pemagangan di luar wilayah Indonesia 

sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), diatur dengan Keputusan Menteri. 

Pasal 26 

(1) Penyelenggaraan pemagangan di luar wilayah Indonesia harus memperhatikan: 

a. harkat dan martabat bangsa Indonesia; 

b. penguasaan kompetensi yang lebih tinggi; dan 

c. perlindungan dan kesejahteraan peserta pemagangan, termasuk melaksanakan 

ibadahnya. 

(2) Menteri atau pejabat yang ditunjuk dapat menghentikan pelaksanaan pemagangan di 

luar wilayah Indonesia apabila di dalam pelaksanaannya ternyata tidak sesuai dengan 

ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1). 

Pasal 27 

(1) Menteri dapat mewajibkan kepada perusahaan yang memenuhi persyaratan untuk 

melaksanakan program pemagangan. 

(2) Dalam menetapkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Menteri harus 

memperhatikan kepentingan perusahaan, masyarakat, dan negara. 

Pasal 28 

(1) Untuk memberikan saran dan pertimbangan dalam penetapan kebijakan serta 

melakukan 

(2) koordinasi pelatihan kerja dan pemagangan dibentuk lembaga koordinasi pelatihan 

kerja 

(3) nasional. 

(4) (2) Pembentukan, keanggotaan, dan tata kerja lembaga koordinasi pelatihan kerja 

(5) sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diatur dengan Keputusan Presiden. 
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Pasal 29 

(1) Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah melakukan pembinaan pelatihan kerja 

dan 

(2) pemagangan. 

(3) (2) Pembinaan pelatihan kerja dan pemagangan ditujukan ke arah peningkatan 

relevansi, 

(4) kualitas, dan efisiensi penyelenggaraan pelatihan kerja dan produktivitas. 

(5) (3) Peningkatan produktivitas sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), dilakukan 

melalui 

(6) pengembangan budaya produktif, etos kerja, teknologi, dan efisiensi kegiatan 

ekonomi, 

(7) menuju terwujudnya produktivitas nasional. 

 

Pasal 30 

(1) Untuk meningkatkan produktivitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) 

dibentuk 

(2) lembaga produktivitas yang bersifat nasional. 

(3) (2) Lembaga produktivitas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berbentuk jejaring 

(4) kelembagaan pelayanan peningkatan produktivitas, yang bersifat lintas sektor maupun 

(5) daerah. 

(6) (3) Pembentukan, keanggotaan, dan tata kerja lembaga produktivitas nasional 

sebagaimana 

(7) dimaksud dalam ayat (1), diatur dengan Keputusan Presiden. 

… dst. 
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Lampiran 3 

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 20 TAHUN 2018 

TENTANG 

PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, 

Menimbang:  

a. bahwa untuk mendukung perekonomian nasional dan perluasan kesempatan kerja 

melalui peningkatan investasi, perlu pengaturan kembali perizinan penggunaan tenaga 

kerja asing;  

b. bahwa pengaturan perizinan penggunaan tenaga kerja asing yang diatur dalam 

Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2014 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing 

Serta Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Kerja Pendamping, perlu 

disesuaikan dengan perkembangan kebutuhan untuk peningkatan investasi; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, 

perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing.  

Mengingat: 

1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  

2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1951 tentang Pernyataan Berlakunya Undang-

Undang Pengawasan Perburuhan Tahun 1948 Nomor 23 dari Republik Indonesia 

untuk Seluruh Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1951 Nomor 

4); 

3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4279); 

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2007, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4724); 

5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5216); 
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6. Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 210).  

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan:  

PERATURAN PRESIDEN TENTANG PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING.  

BAB I KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Presiden ini yang dimaksud dengan: 

1. Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disingkat TKA adalah warga negara asing 

pemegang visa dengan maksud bekerja di wilayah Indonesia. 

2. Tenaga Kerja Pendamping adalah tenaga kerja Indonesia yang ditunjuk dan 

dipersiapkan sebagai pendamping dalam rangka alih teknologi dan alih keahlian. 

3. Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disebut Pemberi Kerja TKA 

adalah badan hukum atau badan lainnya yang mempekerjakan TKA dengan 

membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain. 

4. Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disingkat RPTKA adalah 

rencana penggunaan TKA pada jabatan tertentu yang dibuat oleh Pemberi Kerja TKA 

untuk jangka waktu tertentu yang disahkan oleh menteri yang membidangi urusan 

pemerintahan di bidang ketenagakerjaan atau pejabat yang ditunjuk. 

5. Visa Tinggal Terbatas yang selanjutnya disebut Vitas adalah keterangan tertulis yang 

diberikan oleh pejabat yang berwenang di Perwakilan Republik Indonesia atau di 

tempat lain yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia yang memuat 

persetujuan bagi Orang Asing untuk melakukan perjalanan ke Wilayah Indonesia dan 

menjadi dasar untuk pemberian Izin Tinggal Terbatas dalam rangka bekerja. 

6. Izin Tinggal Terbatas yang selanjutnya disebut Itas adalah izin yang diberikan kepada 

orang asing tertentu untuk berada dan tinggal di Wilayah Indonesia dalam jangka 

waktu tertentu untuk bekerja. 

7. Tempat Pemeriksaan Imigrasi adalah tempat pemeriksaan di pelabuhan laut, bandar 

udara, pos lintas batas, atau tempat lain yang telah terintegrasi dengan Sistem 

Informasi Manajemen Keimigrasian sebagai tempat masuk dan keluar Wilayah 

Indonesia. 

8. Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan yang selanjutnya disebut Pengawas 

Ketenagakerjaan adalah Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan dalam 
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jabatan fungsional Pengawas Ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

9. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang 

ketenagakerjaan.  

BAB II 

PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING 

Pasal 2 

(1) Penggunaan TKA dilakukan oleh Pemberi Kerja TKA dalam hubungan kerja untuk 

jabatan tertentu dan waktu tertentu.  

(2) Penggunaan TKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan 

memperhatikan kondisi pasar kerja dalam negeri.  

Pasal 3 

Pemberi Kerja TKA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi:  

a. instansi pemerintah, perwakilan negara asing, badan-badan internasional, dan 

organisasi 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 dalam bentuk Perseroan 

Terbatas atau Yayasan, atau badan usaha asing yang terdaftar di instansi yang 

berwenang; 

e. lembaga sosial, keagamaan, pendidikan, dan kebudayaan; 

f. usaha jasa impresariat; dan 

g. badan usaha sepanjang tidak dilarang Undang-Undang.  

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 pada ayat (1) belum dapat diduduki oleh 

tenaga kerja Indonesia, jabatan tersebut dapat diduduki oleh TKA.  

Pasal 5 

(1) TKA dilarang menduduki jabatan yang mengurusi personalia dan/atau jabatan 

tertentu. 
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(2) Jabatan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri.  

(3) Dalam hal kementerian/lembaga mensyaratkan kualifikasi dan kompetensi, atau 

melarang TKA untuk jabatan tertentu, menteri/kepala lembaga menyampaikan syarat 

atau larangan dimaksud kepada Menteri untuk ditetapkan.  

Pasal 6 

(1) Pemberi Kerja TKA pada sektor tertentu dapat mempekerjakan TKA yang sedang 

dipekerjakan oleh Pemberi Kerja TKA yang lain dalam jabatan yang sama. 

(2) TKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipekerjakan paling lama sampai dengan 

berakhirnya masa kerja TKA sebagaimana kontrak kerja TKA dengan Pemberi Kerja 

TKA pertama. 

(3) Jenis jabatan, sektor, dan tata cara penggunaan TKA sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri.  

Pasal 7 

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

disahkan oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk. 

(2) RPTKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat: 

a. alasan penggunaan TKA; 

b. jabatan dan/atau kedudukan TKA dalam struktur organisasi perusahaan yang 

bersangkutan; 

c. jangka waktu penggunaan TKA; dan 

d. penunjukan tenaga kerja Indonesia sebagai pendamping TKA yang dipekerjakan. 

(3) Untuk mendapatkan pengesahan RPTKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 

Pemberi Kerja TKA mengajukan permohonan kepada Menteri atau pejabat yang 

ditunjuk. 

(4) Permohonan pengesahan RPTKA sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan 

oleh Pemberi Kerja TKA dengan melampirkan: 

a. surat izin usaha dari instansi yang berwenang; 

b. akta dan keputusan pengesahan pendirian dan/atau perubahan dari instansi yang 

berwenang;  

c. bagan struktur organisasi perusahaan; 

d. surat pernyataan untuk penunjukan Tenaga Kerja Pendamping dan pelaksanaan 

pendidikan dan pelatihan kerja; 
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e. surat pernyataan untuk melaksanakan pendidikan dan pelatihan kerja bagi tenaga 

kerja Indonesia sesuai dengan kualifikasi jabatan yang diduduki oleh TKA.  

(5) Selain informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), RPTKA dapat memuat 

rencana penggunaan TKA untuk pekerjaan yang bersifat sementara atau sewaktu-

waktu dengan masa kerja paling lama 6 (enam) bulan, seperti pekerjaan untuk 

melakukan audit, kendali mutu produksi, inspeksi pada cabang perusahaan di 

Indonesia, dan pekerjaan yang berhubungan dengan pemasangan atau perawatan 

mesin.  

Pasal 8 

Pengesahan RPTKA diberikan oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk paling lama 2 

(dua) hari sejak permohonan diterima secara lengkap.  

Pasal 9 

Pengesahan RPTKA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 merupakan izin untuk 

mempekerjakan TKA.  

Pasal 10 

(1) Pemberi Kerja TKA tidak wajib memiliki RPTKA untuk mempekerjakan TKA yang 

merupakan: 

a. pemegang saham yang menjabat sebagai anggota Direksi atau anggota Dewan 

Komisaris pada Pemberi Kerja TKA; 

b. pegawai diplomatik dan konsuler pada kantor perwakilan negara asing; atau c. 

TKA pada jenis pekerjaan yang dibutuhkan oleh pemerintah. 

(2) Jenis pekerjaan yang dibutuhkan oleh pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) huruf c ditetapkan oleh Menteri.  

Pasal 11 

(1) RPTKA yang telah disahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 berlaku sesuai 

dengan jangka waktu rencana penggunaan TKA oleh Pemberi Kerja TKA. 

(2) RPTKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan perubahan sepanjang 

terdapat perubahan mengenai: 

a. alamat Pemberi Kerja TKA; 

b. nama Pemberi Kerja TKA; 

c. jabatan yang akan diduduki TKA; 
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d. kebutuhan menggunakan TKA untuk pekerjaan yang bersifat sementara dan tidak 

tercantum dalam RPTKA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5); 

e. jangka waktu penggunaan TKA; 

f. jumlah TKA yang melebihi jumlah TKA dalam RPTKA awal; dan/atau 

g. penunjukan tenaga kerja Indonesia sebagai pendamping TKA yang dipekerjakan 

(3) Pemberi Kerja TKA menyampaikan perubahan RPTKA sebagaimana dimaksud pada 

ayat (2) kepada Menteri atau pejabat yang ditunjuk. 

(4) Perubahan RPTKA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendapat pengesahan 

dari Menteri atau pejabat yang ditunjuk.  

Pasal 12 

Perubahan RPTKA disahkan oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk paling lama 2 

(dua) hari sejak permohonan diterima secara lengkap.  

Pasal 13 

(1) Untuk pekerjaan yang bersifat darurat dan mendesak, Pemberi Kerja TKA dapat 

mempekerjakan TKA dengan mengajukan permohonan pengesahan RPTKA kepada 

Menteri atau pejabat yang ditunjuk paling lama 2 (dua) hari kerja setelah TKA 

bekerja. 

(2) Pengesahan RPTKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan Menteri atau 

pejabat yang ditunjuk, paling lama 1 (satu) hari kerja setelah permohonan diterima 

secara lengkap.  

Pasal 14 

(1) Pemberi Kerja TKA yang akan mempekerjakan TKA menyampaikan data calon TKA 

kepada Menteri atau pejabat yang ditunjuk. 

(2) Data calon TKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: 

a. nama, jenis kelamin, tempat dan tanggal lahir; 

b. kewarganegaraan, nomor paspor, masa berlaku paspor, dan tempat paspor 

diterbitkan; 

c. nama jabatan dan jangka waktu bekerja; 

d. pernyataan penjaminan dari Pemberi Kerja TKA; dan 

e. ijazah pendidikan dan surat keterangan pengalaman kerja atau sertifikat 

kompetensi sesuai dengan syarat jabatan yang akan diduduki TKA. 
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(3) Menteri atau pejabat yang ditunjuk menyampaikan notifikasi penerimaan data calon 

TKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Pemberi Kerja TKA paling lama 2 

(dua) hari kerja dengan tembusan Direktorat Jenderal Imigrasi.  

Pasal 15 

(1) Pemberi Kerja TKA wajib membayar dana kompensasi penggunaan TKA atas setiap 

TKA yang dipekerjakan setelah menerima notifikasi. 

(2) Pembayaran dana kompensasi penggunaan TKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dilakukan melalui bank yang ditunjuk oleh Menteri. 

(3) Pembayaran dana kompensasi penggunaan TKA oleh Pemberi Kerja TKA merupakan 

Penerimaan Negara Bukan Pajak.  

Pasal 16 

(1) Instansi pemerintah, perwakilan negara asing, dan badan internasional yang 

mempekerjakan TKA, tidak diwajibkan memiliki RPTKA dan membayar dana 

kompensasi penggunaan TKA. 

(2) Penggunaan TKA pada lembaga sosial, lembaga keagamaan, dan penggunaan TKA 

pada jabatan tertentu di lembaga pendidikan, tidak diwajibkan membayar dana 

kompensasi penggunaan TKA. 

(3) Ketentuan mengenai jabatan tertentu di lembaga pendidikan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (2), ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Menteri.  

Pasal 17 

(1) Setiap TKA yang bekerja di Indonesia wajib mempunyai Vitas untuk bekerja. 

(2) Vitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimohonkan oleh Pemberi Kerja TKA 

atau TKA kepada menteri yang membidangi urusan pemerintahan di bidang hukum 

dan hak asasi manusia atau pejabat imigrasi yang ditunjuk. 

(3) Pejabat imigrasi yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (2), termasuk pejabat 

imigrasi yang berada di Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri.  

Pasal 18 

Permohonan Vitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) dimohonkan 

dengan melampirkan notifikasi dan bukti pembayaran.  

Pasal 19 
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Pejabat imigrasi pada Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri memberikan Vitas 

paling lama 2 (dua) hari sejak permohonan diterima secara lengkap.  

Pasal 20 

(1) Permohonan Vitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) sekaligus dapat 

dijadikan permohonan Itas. 

(2) Dalam hal pengajuan permohonan Itas dilakukan sekaligus dengan permohonan Vitas 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), proses permohonan pengajuan Itas dilaksanakan 

Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri yang merupakan perpanjangan dari 

Direktorat Jenderal Imigrasi.  

Pasal 21 

(1) Pemberian Itas dilaksanakan di Tempat Pemeriksaan Imigrasi. 

(2) Itas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan izin tinggal untuk bekerja bagi 

TKA. 

(3) Izin tinggal untuk bekerja bagi TKA untuk pertama kali diberikan paling lama 2 (dua) 

tahun dan dapat diperpanjang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan. 

(4) Pemberian Itas bagi TKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekaligus disertai 

dengan pemberian Izin Masuk Kembali untuk beberapa kali perjalanan yang masa 

berlakunya sesuai dengan masa berlaku Itas.  

Pasal 22 

Dalam melaksanakan pekerjaan yang bersifat darurat dan mendesak, TKA dapat 

menggunakan jenis visa dan izin tinggal yang diperuntukkan bagi kegiatan dimaksud 

sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.  

Pasal 23 

Permohonan Vitas untuk bekerja dan Itas bagi TKA dikenakan biaya Penerimaan 

Negara Bukan Pajak kementerian yang membidangi urusan pemerintahan di bidang hukum 

dan hak asasi manusia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.  

Pasal 24 

(1) Pembayaran Dana Kompensasi Penggunaan Tenaga Kerja Asing dilakukan setiap 

tahun sesuai dengan jangka waktu TKA bekerja di wilayah Indonesia. 
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(2) Dalam hal penggunaan TKA lebih dari 1 (satu) tahun, pembayaran dam kompensasi 

untuk tahun kedua dan tahun berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

menjadi: 

a. penerimaan negara bukan pajak, dalam hal TKA bekerja di lokasi lebih dari 1 

(satu) provinsi; 

b. penerimaan daerah provinsi, dalam hal TKA bekerja di lokasi lebih dari 1 (satu) 

kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi; dan 

c. penerimaan daerah kabupaten/kota, dalam hal TKA bekerja di lokasi dalam 1 

(satu) kabupaten/kota.  

Pasal 25 

Setiap Pemberi Kerja TKA wajib menjamin TKA terdaftar dalam Jaminan Sosial 

Ketenagakerjaan bagi TKA yang bekerja lebih dari 6 (enam) bulan dan/atau polis asuransi di 

perusahaan asuransi berbadan hukum Indonesia.  

BAB III 

PELAKSANAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 

Pasal 26 

(1) Setiap Pemberi Kerja TKA wajib: 

a. menunjuk tenaga kerja Indonesia sebagai Tenaga Kerja Pendamping; 

b. melaksanakan pendidikan dan pelatihan bagi tenaga kerja Indonesia sesuai dengan 

kualifikasi jabatan yang diduduki oleh TKA; dan 

c. memfasilitasi pendidikan dan pelatihan Bahasa Indonesia kepada TKA. 

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tidak berlaku bagi TKA yang 

menduduki jabatan direksi dan/atau komisaris.  

Pasal 27 

Penunjukan tenaga kerja Indonesia sebagai Tenaga Kerja Pendamping sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf a dilaksanakan untuk alih teknologi dan alih 

keahlian.  

Pasal 28 

(1) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf b 

dapat dilaksanakan di dalam dan/atau di luar negeri. 

(2) Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan di dalam negeri sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.  



28 
 

Pasal 29 

Tenaga Kerja Pendamping yang mengikuti pendidikan dan pelatihan mendapat 

sertifikat pelatihan dan/atau sertifikat kompetensi sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

BAB IV 

PELAPORAN 

Pasal 30 

(1) Pemberi Kerja TKA wajib melaporkan pelaksanaan penggunaan TKA setiap 1 (satu) 

tahun kepada Menteri. 

(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi: 

a. pelaksanaan penggunaan TKA; dan 

b. pelaksanaan pendidikan dan pelatihan Tenaga Kerja Pendamping. 

(3) Dalam hal kontrak kerja TKA akan berakhir atau diakhiri sebelum masa kontrak 

kerja, Pemberi Kerja TKA wajib melaporkan kepada Menteri dan Kepala Kantor 

Imigrasi di lokasi tempat tinggal TKA.  

Pasal 31 

Menteri atau pejabat yang ditunjuk harus menyampaikan data TKA yang dipekerjakan 

oleh Pemberi Kerja TKA kepada unit kerja pemerintahan provinsi/kabupaten/kota yang 

membidangi ketenagakerjaan sesuai dengan lokasi kerja TKA.  

BAB V 

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN 

Pasal 32 

Pembinaan terhadap Pemberi Kerja TKA dalam penggunaan TKA serta pelaksanaan 

pendidikan dan pelatihan dilakukan oleh kementerian yang membidangi urusan di bidang 

ketenagakerjaan dan dinas yang membidangi ketenagakerjaan di provinsi dan kabupaten/kota 

sesuai dengan kewenangannya.  

Pasal 33 

(1) Pengawasan atas penggunaan TKA dilaksanakan oleh: 

a. Pengawas Ketenagakerjaan pada kementerian dan dinas provinsi yang 

membidangi urusan di bidang ketenagakerjaan; dan b. pegawai imigrasi yang 

bertugas pada bidang pengawasan dan penindakan keimigrasian, secara 

terkoordinasi sesuai dengan lingkup tugas dan kewenangan masing-masing. 
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(2) Pengawas Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a melakukan 

pengawasan pada norma penggunaan TKA sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

(3) Pengawasan pendidikan dan pelatihan Tenaga Kerja Pendamping dilakukan oleh 

Pengawas Ketenagakerjaan pada kementerian dan dinas provinsi yang membidangi 

urusan di bidang ketenagakerjaan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri sesuai 

dengan lingkup tugas dan kewenangan masing-masing. 

BAB VI 

SANKSI 

Pasal 34 

(1) Pemberi Kerja TKA yang melanggar ketentuan penggunaan TKA, pelaksanaan 

pendidikan dan pelatihan Tenaga Kerja Pendamping, dan pelaporan dikenakan sanksi 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan. 

(2) Pemberi Kerja TKA yang memberikan keterangan tidak benar dalam pernyataan 

penjaminan atau tidak memenuhi jaminan yang diberikannya dan TKA yang 

melanggar ketentuan izin tinggal keimigrasian dikenakan sanksi sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keimigrasian.  

BAB VII 

PEMBIAYAAN 

Pasal 35 

Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan Peraturan Presiden ini dibebankan 

pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Provinsi, serta sumber pendanaan lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan.  

BAB VIII 

KETENTUAN LAIN-LAIN 

Pasal 36 

(1) Proses penggunaan TKA serta Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Kerja 

Pendamping sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden ini, dilakukan melalui 

penggunaan data secara bersama (data sharing) dan terintegrasi secara elektronik 

(online). 

(2) Penggunaan data secara bersama (data sharing) dan terintegrasi secara elektronik 

(online) dilakukan secara bertahap. 



30 
 

(3) Dalam hal Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri belum memiliki sistem 

elektronik (online), persetujuan Vitas oleh menteri yang membidangi urusan 

pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia atau pejabat imigrasi diberikan 

melalui telekomunikasi surat elektronik.  

BAB IX 

KETENTUAN PERALIHAN 

Pasal 37 

Pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku: 

a. RPTKA dan izin yang telah dimiliki oleh Pemberi Kerja TKA dan ditetapkan oleh 

Pemerintah sebelum Peraturan Presiden ini berlaku, dinyatakan tetap berlaku sampai 

dengan habis masa berlakunya; dan 

b. Permohonan RPTKA dan izin yang telah diajukan sebelum Peraturan Presiden ini 

berlaku, diselesaikan dengan mengacu pada ketentuan yang diatur dalam Peraturan 

Presiden ini. 

BAB X 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 38 

Pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku: 

a. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2014 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing 

Serta Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Kerja Pendamping (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 162), dicabut dan dinyatakan tidak 

berlaku; dan 

b. semua peraturan perundang-undangan sebagai pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 

72 Tahun 2014 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing Serta Pelaksanaan 

Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Kerja Pendamping, dinyatakan masih tetap berlaku 

sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Presiden ini. Pasal 39 Peraturan 

Presiden ini mulai berlaku setelah 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden 

ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.  

 

Ditetapkan Di Jakarta, 

Pada Tanggal 26 Maret 2018 

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, 
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Ttd. 

JOKO WIDODO 

Diundangkan Di Jakarta, 

Pada Tanggal 29 Maret 2018 

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, 

Ttd. 

YASONNA H. LAOLY 

 

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2018 NOMOR 39 
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Lampiran 4 

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 21 TAHUN 2016 

TENTANG 

BEBAS VISA KUNJUNGAN 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, 

Menimbang: 

a. bahwa dalam rangka meningkatkan hubungan negara Republik Indonesia dengan 

negara lain, perlu diberikan kemudahan bagi orang asing warga negara dari negara, 

pemerintah wilayah administratif khusus suatu negara, dan entitas tertentu untuk 

masuk ke wilayah negara Republik Indonesia yang dilaksanakan dalam bentuk 

pembebasan dari kewajiban memiliki visa kunjungan dengan memperhatikan asas 

timbal balik dan manfaat; 

b. bahwa dalam rangka memberikan manfaat yang lebih dalam peningkatan 

perekonomian pada umumnya dan peningkatan jumlah kunjungan wisatawan 

mancanegara pada khususnya, perlu untuk menyesuaikan jumlah negara, pemerintah 

wilayah administratif khusus suatu negara, dan entitas tertentu yang diberikan fasilitas 

pembebasan dari kewajiban memiliki visa kunjungan; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, 

perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Bebas Visa Kunjungan.  

Mengingat: 

1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5216); 

3. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-

Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2013 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5409). 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan:  
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PERATURAN PRESIDEN TENTANG BEBAS VISA KUNJUNGAN  

Pasal 1 

Dalam Peraturan Presiden ini yang dimaksud dengan: 

1. Orang Asing adalah orang yang bukan warga negara Indonesia. 

2. Wilayah Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Wilayah Indonesia 

adalah seluruh Wilayah Indonesia serta zona tertentu yang ditetapkan berdasarkan 

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. 

3. Penerima Bebas Visa Kunjungan adalah Orang Asing warga suatu negara, pemerintah 

wilayah administratif khusus suatu negara, dan entitas tertentu. 

4. Tempat Pemeriksaan Imigrasi adalah tempat pemeriksaan di pelabuhan laut, bandar 

udara, pos lintas batas, atau tempat lain sebagai tempat masuk dan keluar Wilayah 

Indonesia. 

5. Visa Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Visa adalah keterangan tertulis 

yang diberikan oleh pejabat yang berwenang di Perwakilan Republik Indonesia atau 

tempat lain yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia yang memuat 

persetujuan bagi Orang Asing untuk melakukan perjalanan ke Wilayah Indonesia dan 

menjadi dasar pemberian izin tinggal. 

6. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang 

hukum dan hak asasi manusia.  

Pasal 2 

(1) Bebas Visa kunjungan diberikan kepada Penerima Bebas Visa Kunjungan dengan 

memperhatikan asas timbal balik dan asas manfaat. 

(2) Bebas Visa kunjungan tidak diberikan atas kunjungan dalam rangka jurnalistik.  

Pasal 3 

(1) Penerima Bebas Visa Kunjungan dibebaskan dari kewajiban memiliki Visa kunjungan 

untuk masuk wilayah Indonesia. 

(2) Penerima Bebas Visa Kunjungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat masuk 

ke Wilayah Indonesia melalui Tempat Pemeriksaan Imigrasi tertentu. 

(3) Daftar negara, pemerintah wilayah administratif khusus suatu negara, dan entitas 

tertentu yang menerima bebas Visa kunjungan tercantum dalam Lampiran yang 

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.  

Pasal 4 
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(1) Penerima Bebas Visa Kunjungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diberikan izin 

tinggal kunjungan untuk waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari. 

(2) Izin tinggal kunjungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diperpanjang 

masa berlakunya atau dialihstatuskan menjadi izin tinggal lainnya.  

Pasal 5 

(1) Ketentuan mengenai tata cara masuk dan keluar Wilayah Indonesia dan tujuan 

kedatangan bagi Penerima Bebas Visa Kunjungan diatur dengan Peraturan Menteri. 

(2) Ketentuan mengenai Tempat Pemeriksaan Imigrasi tertentu sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 3 ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Menteri.  

Pasal 6 

Dalam keadaan tertentu yang berkaitan dengan keamanan negara dan kesehatan 

masyarakat, Menteri dapat menghentikan sementara bebas Visa kunjungan untuk negara, 

pemerintah wilayah administratif khusus suatu negara, dan entitas tertentu sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3).  

Pasal 7 

Pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku, Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 

2015 tentang Bebas Visa Kunjungan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden 

Nomor 104 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2015 

tentang Bebas Visa Kunjungan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.  

Pasal 8 

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang 

mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan 

penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.  

Ditetapkan Di Jakarta, 

Pada Tanggal 2 Maret 2016 

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, 

Ttd. 

JOKO WIDODO 

Diundangkan Di Jakarta, 

Pada Tanggal 10 Maret 2016 

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, 
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Ttd. 

YASONNA H. LAOLY 

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2016 NOMOR 44 
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Lampiran 5 

KEPUTUSAN MENTERI KETENAGAKERJAAN 

REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 16 TAHUN 2015 

TENTANG 

JABATAN YANG DAPAT DIDUDUKI OLEH TENAGA KERJA ASING PADA 

KATEGORI PENYEDIAAN AKOMODASI DAN PENYEDIAAN MAKAN MINUM 

GOLONGAN POKOK PENYEDIAAN AKOMODASI DAN PENYEDIAAN MAKANAN 

DAN MINUMAN 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA, 

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 42 ayat (5) Undang-Undang 

Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, perlu menetapkan Keputusan Menteri 

tentang Jabatan yang Dapat Diduduki oleh Tenaga Kerja Asing pada Kategori Penyediaan 

Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum Golongan Pokok Penyediaan Akomodasi dan 

Penyediaan Makanan dan Minuman;  

Mengingat : 

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4279); 

2. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian 

dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019; 

3. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 12 Tahun 2013 tentang 

Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2013 Nomor 1565); 

4. Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 57 Tahun 2009 tentang Klasifikasi 

Baku Lapangan Usaha Indonesia;  

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan :  

KESATU : Jabatan yang dapat diduduki oleh tenaga kerja asing pada kategori penyediaan 

akomodasi dan penyediaan makan minum golongan pokok penyediaan akomodasi dan 

penyediaan makanan dan minuman sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran 

KEDUA : Dalam hal jabatan-jabatan yang akan diduduki oleh tenaga kerja asing tidak 
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terdapat di dalam Lampiran Keputusan Menteri ini, maka Menteri dapat memberikan izin 

dengan terlebih dahulu meminta rekomendasi dari Kementerian yang membidangi pariwisata. 

KETIGA : Jabatan-jabatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dapat diduduki 

oleh tenaga kerja asing sesuai Lampiran Keputusan Menteri ini dan tidak dapat diperpanjang, 

kecuali tenaga kerja asing yang menduduki jabatan komisaris dan direktur sebagai pemilik 

modal. 

KEEMPAT : Izin mempekerjakan tenaga kerja asing yang diterbitkan sebelum ditetapkannya 

Keputusan Menteri ini tetap berlaku sampai dengan berakhirnya izin mempekerjakan tenaga 

kerja asing dan tidak dapat diperpanjang.  

KELIMA : Dengan ditetapkannya Keputusan Menteri ini, maka semua Keputusan Menteri 

Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang menetapkan Daftar Jabatan yang Dapat Diduduki 

Tenaga Kerja Asing pada Kategori Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum 

Golongan Pokok Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makanan dan Minuman, dicabut 

dan dinyatakan tidak berlaku.  

KEENAM : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.  

LAMPIRAN I 

KEPUTUSAN MENTERI KETENAGAKERJAAN 

REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 16 TAHUN 2015 

TENTANG 

JABATAN YANG DAPAT DIDUDUKI OLEH TENAGA KERJA ASING PADA 

KATEGORI PENYEDIAAN AKOMODASI DAN PENYEDIAAN MAKAN MINUM 

GOLONGAN POKOK PENYEDIAAN AKOMODASI DAN PENYEDIAAN MAKANAN 

DAN MINUMAN  
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GOLONGAN POKOK PENYEDIAAN AKOMODASI DAN NAMA JABATAN 

NO 

KODE 

KBJI 

2014* 

NAMA JABATAN 
JANGKA 

WAKTU 
KETERANGAN BAHASA 

INDONESIA BAHASA INGGRIS 

1 2 3 4 5 6 

GOLONGAN POKOK PENYEDIAAN AKOMODASI 

1 1120.01 Komisaris Commissioner 5 Tahun dapat diperpanjang 

2 1120.02 Direktur Utama President Director 5 Tahun dapat diperpanjang 

3 1120.99 Direktur Pemasaran Marketing Director 5 Tahun dapat diperpanjang 

4 1120.99 
Direktur Operasional 

Operational 

Director 5 Tahun dapat diperpanjang 

5 1120.99 Direktur Keuangan Finance Director 5 Tahun dapat diperpanjang 

6 1411.99 
Manajer Hubungan 

Tamu 

Guest Relation 

Manager 2 Tahun 

tidak dapat 

diperpanjang 

7 1221.01 
Manajer Hotel Hotel Manager 2 Tahun 

tidak dapat 

diperpanjang 

8 1221.02 
Manajer Pemasaran Marketing Manager 2 Tahun 

tidak dapat 

diperpanjang 

9 1411.99 
Manajer Country 

Club 

Country Club 

Manager 1 Tahun 

tidak dapat 

diperpanjang 

10 2659.99 
Ahli Seni 

Pertunjukan 

Art Performance 

Specialist 1 Tahun 

tidak dapat 

diperpanjang 

11 3432.99 
Ahli Desain Design Specialist 2 Tahun 

tidak dapat 

diperpanjang 

Keterangan: 

1. *KBJI = Klasifikasi Baku Jabatan Indonesia. 

2. Jabatan TKA di atas diperuntukkan bagi hotel bintang 4 (empat) atau lebih.  

 

Ditetapkan di Jakarta  

pada tanggal 14 Januari 2015  

MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA,  

ttd.  

M. HANIF DHAKIRI 

 

LAMPIRAN II  

KEPUTUSAN MENTERI KETENAGAKERJAAN 

REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 16 TAHUN 2015 

TENTANG JABATAN YANG DAPAT DIDUDUKI OLEH TENAGA KERJA ASING 

PADA KATEGORI PENYEDIAAN AKOMODASI DAN PENYEDIAAN MAKAN 

MINUM GOLONGAN POKOK PENYEDIAAN AKOMODASI DAN PENYEDIAAN 

MAKANAN DAN MINUMAN 

 

 



39 
 

GOLONGAN POKOK PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN SERTA NAMA 

JABATAN 

NO 

KODE 

KBJI 

2014* 

NAMA JABATAN 
JANGKA 

WAKTU 
KETERANGAN BAHASA 

INDONESIA BAHASA INGGRIS 

1 2 3 4 5 6 

GOLONGAN POKOK PENYEDIAAN AKOMODASI 

1 1120.01 
Komisaris Commissioner 5 Tahun 

PMA dapat 

diperpanjang 

2 1120.02 
Direktur Utama President Director 5 Tahun 

PMA dapat 

diperpanjang 

3 1120.99 
Direktur Restoran Resaturant Director 5 Tahun 

PMA dapat 

diperpanjang 

4 1412.99 
Manajer Umum General Director 2 Tahun 

tidak dapat 

diperpanjang 

5 7515.99 
Ahli Makanan dan 

Minuman 

Food and Beverage 

Advisor 2 Tahun 

tidak dapat 

diperpanjang 

6 1412.01 
Ahli Pengelola 

Restoran Resataurant Advisor 2 Tahun 

tidak dapat 

diperpanjang 

7 1321.99 
Ahli Pengendalian 

Kualitas 

Quality Control 

Advisor 2 Tahun 

tidak dapat 

diperpanjang 

8 3434.01 
Juru Masak Ahli Chef 2 Tahun 

tidak dapat 

diperpanjang 

Keterangan: 

1. *KBJI = Klasifikasi Baku Jabatan Indonesia. 

2. PMA = Penanaman Modal Asing 

 

Ditetapkan di Jakarta  

pada tanggal 14 Januari 2015  

MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA,  

ttd.  

M. HANIF DHAKIRI 
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Lampiran 6 

PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN 

REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 35 TAHUN 2015 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN NOMOR 16 

TAHUN 2015 TENTANG TATA CARA PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI KETENAGAKERJAAN 

REPUBLIK INDONESIA, 

Menimbang: 

a. bahwa Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 16 Tahun 2015 tentang Tata Cara 

Penggunaan Tenaga Kerja Asing sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi 

perkembangan ketenagakerjaan, sehingga perlu dilakukan perubahan; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu 

menetapkan Peraturan Menteri tentang Perubahan atas Peraturan Menteri 

Ketenagakerjaan Nomor 16 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja 

Asing.  

Mengingat: 

1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1951 tentang berlakunya Undang-Undang 

Pengawasan Perburuhan Tahun 1948 Nomor 23 dari Republik Indonesia untuk 

seluruh Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1951 Nomor 4); 

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1981 tentang Wajib Lapor Ketenagakerjaan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 39, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 3201); 

3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4279); 

4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 147, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5066); 

5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5216); 
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6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5223); 

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5587); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2012 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis 

Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 154, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5333); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Lalu 

Lintas dan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 216, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5358); 

10. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2014 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing 

serta Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Kerja Pendamping (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 162); 

11. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2015 tentang Kementerian Ketenagakerjaan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 19); 

12. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 8 Tahun 2015 tentang Tata Cara 

Mempersiapkan Pembentukan Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan 

Pemerintah, dan Rancangan Peraturan Presiden serta Pembentukan Rancangan 

Peraturan Menteri di Kementerian Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 411); 

13. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 16 Tahun 2015 tentang Tata Cara 

Penggunaan Tenaga Kerja Asing (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 

Nomor 964).  

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan:  

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN NOMOR 16 

TAHUN 2015 TENTANG TATA CARA PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING.  

Pasal I 
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Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 16 Tahun 2015 

tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2015 Nomor 964) diubah sebagai berikut: 

1. Pasal 3 dihapus. 

2. Di antara Pasal 4 dan Pasal 5 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 4A sehingga 

berbunyi sebagai berikut:  

“Pasal 4A 

Pemberi kerja TKA yang berbentuk Penanaman Modal Dalam Negeri dilarang 

mempekerjakan TKA dengan jabatan Komisaris.” 

3. Ketentuan Pasal 16 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:  

“Pasal 16 

RPTKA untuk pekerjaan bersifat sementara diberikan untuk: 

a. pembuatan film yang bersifat komersial dan telah mendapat izin dari instansi yang 

berwenang; 

b. melakukan audit, kendali mutu produksi, atau inspeksi pada cabang perusahaan di 

Indonesia untuk jangka waktu lebih dari 1 (satu) bulan; 

c. pekerjaan yang berhubungan dengan pemasangan mesin, elektrikal, layanan purna 

jual, atau produk dalam masa penjajakan usaha.” 

4. Ketentuan Pasal 37 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:  

“Pasal 37 

(1) Setiap pemberi kerja TKA wajib memiliki IMTA yang diterbitkan oleh Direktur. 

(2) TKA yang menduduki jabatan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris atau 

anggota Pembina, anggota Pengurus, anggota Pengawas yang berdomisili di luar 

negeri tidak wajib memiliki IMTA. 

(3) Kewajiban memiliki IMTA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku 

bagi perwakilan negara asing yang mempergunakan TKA sebagai pegawai 

diplomatik dan konsuler.” 

5. Ketentuan Pasal 40 ayat (2) dihapus, sehingga Pasal 40 berbunyi sebagai berikut: 

“Pasal 40 

(1) DKP-TKA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf a ditetapkan 

sebesar US $ 100 (seratus) dollar Amerika per-jabatan/bulan untuk setiap TKA 

yang dibayarkan dimuka. 

(2) Dihapus. 
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(3) Pemberi kerja TKA yang mempekerjakan TKA kurang dari 1 (satu) bulan wajib 

membayar DKP-TKA sebesar 1 (satu) bulan penuh. 

(4) Formulir pembayaran DKP-TKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat: 

a. nama pemberi kerja TKA; 

b. nama TKA; 

c. jabatan TKA; 

d. jangka waktu penggunaan TKA; 

e. jumlah yang dibayarkan. 

(5) Pembayaran DKP-TKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh 

pemberi kerja TKA dan disetorkan pada rekening DKP-TKA pada Bank 

Pemerintah yang ditunjuk oleh Menteri. 

(6) DKP-TKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Penerimaan Negara 

Bukan Pajak (PNBP).” 

6. Ketentuan Pasal 46 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:  

“Pasal 46 

(1) IMTA untuk pekerjaan bersifat sementara diberikan untuk: 

a. pembuatan film yang bersifat komersial dan telah mendapat izin dari instansi 

yang berwenang; 

b. melakukan audit, kendali mutu produksi, atau inspeksi pada cabang 

perusahaan di Indonesia untuk jangka waktu lebih dari 1 (satu) bulan; 

c. pekerjaan yang berhubungan dengan pemasangan mesin, elektrikal, layanan 

purna jual, atau produk dalam masa penjajakan usaha. 

(2) IMTA untuk pekerjaan bersifat sementara diberikan untuk jangka waktu paling 

lama 6 (enam) bulan dan tidak dapat diperpanjang.” 

7. Ketentuan Pasal 66 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:  

“Pasal 66 

Pemberi kerja TKA yang mempekerjakan TKA pada jabatan anggota Direksi, anggota 

Dewan Komisaris atau anggota Pembina, anggota Pengurus, anggota Pengawas yang 

berdomisili di Indonesia wajib memiliki IMTA sejak tanggal diterbitkan keputusan 

pengesahan pendirian dan/atau perubahan dari instansi yang berwenang.” 

8. Di antara Pasal 66 dan Pasal 67 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 66A sehingga 

berbunyi sebagai berikut:  

“Pasal 66A 

Ketentuan lebih lanjut mengenai pendampingan TKI dalam rangka alih teknologi dan 

keahlian diatur lebih lanjut dengan Keputusan Dirjen.” 
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9. Di antara BAB XI dan BAB XII disisipkan 1 (satu) bab, yakni BAB XIA dan di 

antara Pasal 66A dan Pasal 67 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 66B sehingga 

berbunyi sebagai berikut:  

“BAB XIA 

KETENTUAN PERALIHAN 

Pasal 66B 

Pada saat Peraturan Menteri ini diundangkan, pemberi kerja TKA yang telah 

melakukan pembayaran DKP-TKA berdasarkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan 

Nomor 16 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing bagi:  

a. jabatan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris atau anggota Pembina, 

anggota Pengurus, anggota Pengawas yang berdomisili di luar negeri sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2); 

b. pekerjaan yang bersifat sementara diberikan untuk memberikan bimbingan, 

penyuluhan, dan pelatihan dalam penerapan dan inovasi teknologi industri untuk 

meningkatkan mutu dan desain produk industri serta kerja sama pemasaran luar 

negeri bagi Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) huruf a, 

memberikan ceramah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) huruf c, 

mengikuti rapat yang diadakan dengan kantor pusat atau perwakilan di Indonesia 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) huruf d, TKA dalam uji coba 

kemampuan dalam bekerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) huruf 

f, pekerjaan yang sekali selesai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) 

huruf g; tidak dapat ditarik kembali.”  

Pasal II 

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 

Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.  

 

Ditetapkan Di Jakarta,  

Pada Tanggal 23 Oktober 2015  

MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA,  

Ttd.  

M. HANIF DHAKIRI  

Diundangkan Di Jakarta,  

Pada Tanggal 23 Oktober 2015  
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DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA 

REPUBLIK INDONESIA,  

Ttd.  

WIDODO EKATJAHJANA  

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR 1599 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



46 
 

Lampiran 7 

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 6 TAHUN 2011 

TENTANG 

KEIMIGRASIAN 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, 

Menimbang: 

a. bahwa Keimigrasian merupakan bagian dari 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; 

b. bahwa perkembangan global dewasa ini mendorong meningkatnya mobilitas 

penduduk dunia yang menimbulkan berbagai dampak, baik yang menguntungkan 

maupun yang merugikan kepentingan dan kehidupan bangsa dan negara Republik 

Indonesia, sehingga diperlukan peraturan perundang-undangan yang menjamin 

kepastian hukum yang sejalan dengan penghormatan, pelindungan, dan pemajuan hak 

asasi manusia; 

c. bahwa Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian sudah tidak 

memadai lagi untuk memenuhi berbagai perkembangan kebutuhan pengaturan, 

pelayanan, dan pengawasan di bidang Keimigrasian sehingga perlu dicabut dan 

diganti dengan undang-undang baru yang lebih komprehensif serta mampu menjawab 

tantangan yang ada; 

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan 

huruf c perlu membentuk Undang-Undang tentang Keimigrasian.  

Mengingat:  

Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, Pasal 26 ayat (2), dan Pasal 28E ayat (1) Undang-Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia Tahun 1945.  

Dengan Persetujuan Bersama: 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA 

dan 

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 
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MEMUTUSKAN: 

Menetapkan:  

UNDANG-UNDANG TENTANG KEIMIGRASIAN.  

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan: 

1. Keimigrasian adalah hal ihwal lalu lintas orang yang masuk atau keluar Wilayah 

Indonesia serta pengawasannya dalam rangka menjaga tegaknya kedaulatan negara. 

2. Wilayah Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Wilayah Indonesia 

adalah seluruh wilayah Indonesia serta zona tertentu yang ditetapkan berdasarkan 

undang-undang. 

3. Fungsi Keimigrasian adalah bagian dari urusan pemerintahan negara dalam 

memberikan pelayanan Keimigrasian, penegakan hukum, keamanan negara, dan 

fasilitator pembangunan kesejahteraan masyarakat. 

4. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang 

hukum dan hak asasi manusia. 

5. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Imigrasi. 

6. Direktorat Jenderal Imigrasi adalah unsur pelaksana tugas dan fungsi Kementerian 

Hukum dan Hak Asasi Manusia di bidang Keimigrasian. 

7. Pejabat Imigrasi adalah pegawai yang telah melalui pendidikan khusus Keimigrasian 

dan memiliki keahlian teknis Keimigrasian serta memiliki wewenang untuk 

melaksanakan tugas dan tanggung jawab berdasarkan Undang-Undang ini. 

8. Penyidik Pegawai Negeri Sipil Keimigrasian yang selanjutnya disebut dengan PPNS 

Keimigrasian adalah Pejabat Imigrasi yang diberi wewenang oleh undang-undang 

untuk melakukan penyidikan tindak pidana Keimigrasian. 

9. Orang Asing adalah orang yang bukan warga negara Indonesia. 

10. Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian adalah sistem teknologi informasi dan 

komunikasi yang digunakan untuk mengumpulkan, mengolah dan menyajikan 

informasi guna mendukung operasional, manajemen, dan pengambilan keputusan 

dalam melaksanakan Fungsi Keimigrasian. 

11. Kantor Imigrasi adalah unit pelaksana teknis yang menjalankan Fungsi Keimigrasian 

di daerah kabupaten, kota, atau kecamatan. 
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12. Tempat Pemeriksaan Imigrasi adalah tempat pemeriksaan di pelabuhan laut, bandar 

udara, pos lintas batas, atau tempat lain sebagai tempat masuk dan keluar Wilayah 

Indonesia. 

13. Dokumen Perjalanan adalah dokumen resmi yang dikeluarkan oleh 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. 

15. Dokumen Perjalanan Republik Indonesia adalah Paspor Republik Indonesia dan Surat 

Perjalanan Laksana Paspor Republik Indonesia. 

16. Paspor Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Paspor adalah dokumen yang 

dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia kepada warga negara Indonesia 

untuk melakukan perjalanan antarnegara yang berlaku selama jangka waktu tertentu. 

17. Surat Perjalanan Laksana Paspor Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Surat 

Perjalanan Laksana Paspor adalah dokumen pengganti paspor yang diberikan dalam 

keadaan tertentu yang berlaku selama jangka waktu tertentu. 

18. Visa Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Visa adalah keterangan tertulis 

yang diberikan oleh pejabat yang berwenang di Perwakilan Republik Indonesia atau 

di tempat lain yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia yang memuat 

persetujuan bagi Orang Asing untuk melakukan perjalanan ke Wilayah Indonesia dan 

menjadi dasar untuk pemberian Izin Tinggal. 

19. Tanda Masuk adalah tanda tertentu berupa cap yang dibubuhkan pada Dokumen 

Perjalanan warga negara Indonesia dan Orang Asing, baik manual maupun elektronik, 

yang diberikan oleh Pejabat Imigrasi sebagai tanda bahwa yang bersangkutan masuk 

Wilayah Indonesia. 

20. Tanda Keluar adalah tanda tertentu berupa cap yang dibubuhkan pada Dokumen 

Perjalanan warga negara Indonesia dan Orang Asing, baik manual maupun elektronik, 

yang diberikan oleh Pejabat Imigrasi sebagai tanda bahwa yang bersangkutan keluar 

Wilayah Indonesia. 

21. Izin Tinggal adalah izin yang diberikan kepada Orang Asing oleh Pejabat Imigrasi 

atau pejabat dinas luar negeri untuk berada di Wilayah Indonesia. 

22. Pernyataan Integrasi adalah pernyataan Orang Asing kepada Pemerintah Republik 

Indonesia sebagai salah satu syarat memperoleh Izin Tinggal Tetap. 
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23. Izin Tinggal Tetap adalah izin yang diberikan kepada Orang Asing tertentu untuk 

bertempat tinggal dan menetap di Wilayah Indonesia sebagai penduduk Indonesia. 

24. Izin Masuk Kembali adalah izin tertulis yang diberikan oleh Pejabat Imigrasi kepada 

Orang Asing pemegang Izin Tinggal terbatas dan Izin Tinggal Tetap untuk masuk 

kembali ke Wilayah Indonesia. 

25. Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi, baik 

merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum. 

26. Penjamin adalah orang atau Korporasi yang bertanggung jawab atas keberadaan dan 

kegiatan Orang Asing selama berada di Wilayah Indonesia. 

27. Alat Angkut adalah kapal laut, pesawat udara, atau sarana transportasi lain yang lazim 

digunakan, baik untuk mengangkut orang maupun barang. 

28. Pencegahan adalah larangan sementara terhadap orang untuk keluar dari Wilayah 

Indonesia berdasarkan alasan Keimigrasian atau alasan lain yang ditentukan oleh 

undang-undang. 

29. Penangkalan adalah larangan terhadap Orang Asing untuk masuk Wilayah Indonesia 

berdasarkan alasan Keimigrasian. 

30. Intelijen Keimigrasian adalah kegiatan penyelidikan Keimigrasian dan pengamanan 

Keimigrasian dalam rangka proses penyajian informasi melalui analisis guna 

menetapkan perkiraan keadaan Keimigrasian yang dihadapi atau yang akan dihadapi. 

31. Tindakan Administratif Keimigrasian adalah sanksi administratif yang ditetapkan 

Pejabat Imigrasi terhadap Orang Asing di luar proses peradilan. 

32. Penyelundupan Manusia adalah perbuatan yang bertujuan mencari keuntungan, baik 

secara langsung maupun tidak langsung, untuk diri sendiri atau untuk orang lain yang 

membawa seseorang atau kelompok orang, baik secara terorganisasi maupun tidak 

terorganisasi, atau memerintahkan orang lain untuk membawa seseorang atau 

kelompok orang, baik secara terorganisasi maupun tidak terorganisasi, yang tidak 

memiliki hak secara sah untuk memasuki Wilayah Indonesia atau keluar Wilayah 

Indonesia dan/atau masuk wilayah negara lain yang orang tersebut tidak memiliki hak 

untuk memasuki wilayah tersebut secara sah, baik dengan menggunakan dokumen sah 

maupun dokumen palsu, atau tanpa menggunakan Dokumen Perjalanan, baik melalui 

pemeriksaan imigrasi maupun tidak. 

33. Rumah Detensi Imigrasi adalah unit pelaksana teknis yang menjalankan Fungsi 

Keimigrasian sebagai tempat penampungan sementara bagi Orang Asing yang dikenai 

Tindakan Administratif Keimigrasian. 
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34. Ruang Detensi Imigrasi adalah tempat penampungan sementara bagi Orang Asing 

yang dikenai Tindakan Administratif Keimigrasian yang berada di Direktorat Jenderal 

Imigrasi dan Kantor Imigrasi. 

35. Detensi adalah Orang Asing penghuni Rumah Detensi Imigrasi atau Ruang Detensi 

Imigrasi yang telah mendapatkan keputusan pendetensian dari Pejabat Imigrasi. 

36. Deportasi adalah tindakan paksa mengeluarkan Orang Asing dari Wilayah Indonesia. 

37. Penanggung Jawab Alat Angkut adalah pemilik, pengurus, agen, nakhoda, kapten 

kapal, kapten pilot, atau pengemudi alat angkut yang bersangkutan. 

38. Penumpang adalah setiap orang yang berada di atas alat angkut, kecuali awak alat 

angkut. 

39. Perwakilan Republik Indonesia adalah Kedutaan Besar Republik Indonesia, Konsulat 

Jenderal Republik Indonesia, dan Konsulat Republik Indonesia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


