
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

I.1 Latar Belakang Masalah 

 Perkembangan globalisasi mengakibatkan terjadinya pergerakan investasi 

ke berbagai penjuru dunia, terjadi pula migrasi penduduk atau pergerakan tenaga 

kerja antar negara. Pergerakan tenaga kerja tersebut berlangsung karena investasi 

yang dilakukan di negara lain pada umumnya membutuhkan pengawasan secara 

langsung oleh pemiliknya demi menjaga kelangsungan usaha dan investasinya. 

Selain itu  kehadiran pekerja asing merupakan suatu kebutuhan karena Indonesia 

masih membutuhkan tenaga-tenaga ahli dalam pengembangan sumber daya 

manusia diberbagai sektor ekonomi di Indonesia.  

 Untuk menghindari terjadinya permasalahan hukum serta penggunaan 

tenaga kerja asing yang berlebihan, maka Pemerintah harus cermat dalam rangka 

menentukan kebijakan yang akan di ambil untuk menjaga keseimbangan antara 

tenaga kerja asing dengan tenaga kerja dalam negeri. Oleh karena itu, diwajibkan 

bagi perusaahan atau badan usaha yang mempergunakan tenaga kerja asing 

bekerja di Indonesia dengan membuat rencana penggunaan tenaga kerja asing 

(RPTKA) sesuai dengan Peraturan Menteri No 02/MEN/III/2008.  

 Sesuai dengan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang 

Keimigrasian dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 tentang Penggunaan 

Tenaga Kerja Asing (TKA), imigrasi mempunyai tugas melakukan pengawasan 

dan penanganan terhadap Tenaga Kerja Asing (TKA), melakukan pemantauan 

terhadap pelanggaran perizinan keimigrasian dan mengadakan kerjasaman antar 

instansi di bidang pengawasan orang asing serta melakukan penyidikan dan 
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penindakan terhadap pelanggaran keimigrasian. Menurut data dari Kantor 

Imigrasi Bandar Lampung sampai dengan november 2016 terdapat 67 perusahaan 

maupun badan usaha yang memiliki tenaga kerja asing dan harus melaporkan 

dokumen keimigrasian mereka setiap bulannya ke beberapa instansi terkait, salah 

satunya Kantor Imigrasi Bandar Lampung. Laporan dikirim setiap bulannya 

melalui surat.  

 Kekurangan dari pengiriman laporan menggunakan surat adalah 

pengarsipan yang tidak dapat bertahan lama, mudah tercecer jika penyimpanan 

tidak tertata rapih serta penggunaan kertas yang berlebih (sumber : 

kompasiana.com). Oleh karena itu Kantor Imigrasi menerapkan konsep paperless 

office.  

 Paperless adalah mengurangi pemakaian kertas bukan meniadakan 

pemakaian kertas sama sekali. Jadi diharapkan kiranya konsep paperless tidak 

diterjemahkan dengan arti “Bebas Kertas”. Karena hampir tidak mungkin bagi 

sebuah kantor untuk tidak menggunakan kertas dalam menjalankan tugas 

administrasi perkantorannya. Konsep ini merupakan hasil pemikiran yang muncul 

sebagai akibat berkembangnya teknologi informasi dan komputer (sumber : 

kompasiana.com). 

 Pada November 2016 Imigrasi menyederhanakan proses pelaporan tenaga 

kerja asing dengan membuat aplikasi web yang dapat diakses oleh setiap 

perusahaan yang memiliki tenaga kerja asing. Setiap perusahaan dapat melakukan 

pelaporan setiap bulannya dengan cara mengakses aplikasi yang telah disediakan. 

Sistem yang ada telah memudahkan perusahaan dalam proses pelaporannya, tetapi 

ada beberapa kekurangan yaitu aplikasi tidak menyediakan menu yang dapat 
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digunakan untuk meng-update tenaga kerja asing sehingga menyulitkan 

perusahaan apabila terjadi pergantian jabatan. Perusahaan juga tidak dapat melihat 

detail setiap pelaporan yang telah dilakukan setiap bulannya serta sistem 

menghasilkan laporan yang tidak akurat mengenai identitas keimigrasian tenaga 

kerja asing tersebut.  

 Maka perlu di lakukan pengembangan sistem dengan tujuan peningkatan 

kualitas informasi yang disajikan sehingga dapat mendukung kebutuhan yang 

diperlukan oleh manajemen terkait. Untuk mengatasi permasalah diatas, maka 

peneliti mengangkat judul : “Pengembangan Aplikasi Pelaporan Tenaga Kerja 

Asing (Studi Kasus Kantor Imigrasi Bandar Lampung)”. 

 

I.2  Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang tersebut maka rumusan masalah yang diangkat 

oleh penulis adalah : 

1. Bagaimana mengembangkan Aplikasi Pelaporan Tenaga Kerja Asing di 

Kantor Imigrasi Bandar Lampung ? 

2. Bagaimana merancang aplikasi yang dapat digunakan perusahaan untuk 

meng-update identitas tenaga kerja asing serta melihat pelaporan yang 

dilakukan setiap bulannya ? 

3. Bagaimana merancang aplikasi yang dapat memberikan akses kepada 

perusahaan untuk melaporkan kejadian-kejadian terkait Tenaga Kerja 

Asing (TKA) ? 
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I.3 Tujuan Penelitian 

 Setiap penelitian yang sifatnya ilmiah sudah tentu mempunyai tujuan dan 

sasaran. Tujuan dalam penelitian ini antara lain adalah : 

1. Mengembangkan aplikasi pelaporan tenaga kerja asing agar 

menghasilkan system real-time sehingga sistem dapat menghasilkan 

laporan yang bersifat informatif, salah satunya adalah batas tinggal 

tenaga kerja asing dan batas waktu perpanjangan dokumen.                                                                                                                                                                                 

2. Menambahkan menu penginputan data keluarga tenaga kerja asing yang 

ikut tinggal di Indonesia yang dapat digunakan pihak imigrasi untuk 

melakukan pengawasan dokumen perizinannya. 

3. Menambahkan menu pelaporan kejadian yang digunakan dengan 

menginputkan kronologi kejadian yang dilakukan oleh tenaga kerja asing 

ataupun pihak imigrasi yang menjalankan proses pemantauan ataupun 

penindakan yang tidak sesuai dengan prosedur. Penambahan menu 

pelaporan kejadian di aplikasi ini yang bertujuan untuk menjalin 

kerjasama antar perusahaan pengguna dengan Imigrasi dalam hal 

menjaga keamaan dan tata tertib mengenai tenaga kerja asing. Bagi 

Kantor Imigrasi memudahkan pengawasan terhadap tenaga kerja asing 

yang bekerja diluar ketentuan yang ditetapkan. 

 

I.4 Manfaat Penelitian 

  Manfaat penelitian yang dilakukan adalah sebagai berikut : 

1. Bagi ilmu pengetahuan dapat menambah dan memberikan sumbangan 

pemikiran tentang pelaporan tenaga kerja asing.  
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2. Bagi perusahaan dapat meningkatkan kinerja karyawan dengan adanya 

sistem baru yang membantu pihak-pihak terkait dalam melakukan 

pengawasan terhadap dokumen keimigrasian Tenaga Kerja Asing (TKA) 

yang bekerja di Indonesia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


