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KATA PENGANTAR 

Assalamu’alaikum wr. wb. 

Alhamdulillah. Segala puji sanjungan syukur yang sedalam-dalamnya 

penulis panjatkan kehadirat Allah SWT., Tuhan yang berkuasa memberi 

petunjuk kepada siapa saja yang dikehendaki-Nya. Atas berkat rahmat dan 

karunia-Nya jualah penulis dapat menyelesaikan tugas penyusunan disertasi 

ini. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita, 

Nabi Besar Muhammad SAW., nabi terakhir yang tidak ada nabi sesudah 

beliau, model terbaik dan yang paling ideal untuk dijadikan panutan dan 

tuntunan. 

Disertasi Dengan Judul “REKONSTRUKSI POLITIK HUKUM 

TENAGA KERJA ASING YANG BERBASIS NILAI KEADILAN”, 

merupakan disertasi yang bertujuan menemukan suatu formulasi hukum baru 

pengaturan Tenaga Kerja Asing. 

Namun betapapun penulis berusaha seteliti dan secermat mungkin 

dalam penulisan disertasi ini, namun sebagai manusia tidak luput dari 

kekeliruan. Celah yang terlepasdari kontrol penulis pastilah ada. Oleh karena 

itu atas segala kekurangan dan kelemahan serta kekeliruan penulisan 

kata/kalimat dalam disertasi ini penulis mohon maaf. Untuk itu, di samping 

ungkapan rasa syukur yang tak terhingga kepada Allah SWT., penulis juga 

mengucapkan rasa terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada: 

1. Drs. H. Bedjo Santoso, M.T., Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam 

Sultan Agung Semarang; 

2. Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E. Akt., M.Hum., selakau Dekan Fakultas 

Hukum serta Promotor yang dengan penuh ketulusan, kesabaran, dan 

telah berkenan meluangkan waktu memberikan bimbingan kepada 

penulis untuk segera menyelesaikan penulisan disertasi ini; 

3. Dr. Hj. Anis Masdurohatun, S.H., M.H., selaku Kaprodi Program 

Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum UNISSULA Semarang; 
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4. Dr. H. Amin Purnawan, S.H, Sp. N, M. Hum Co-Promotor 1 yang telah 

memberikan bimbingan dan dorongan semangat kepada penulis untuk 

segera menyelesaikan penulisan disertasi ini; 

5. Dr. Wahyu Widodo, S.H,. M.Hum Co-Promotor 2 yang sama 

memberikan bimbingan, dukungan dan dorongan semangat serta doa 

kepada penulis untuk segera menyelesaikan penulisan disertasi ini; 

6. Para Penguji Ujian Disertasi dalam Ujian Tertutup dan Ujian Terbuka, 

yang telah memberikan bimbingan dan petunjuk serta arahan demi 

sempurnanya disertasi ini sebagai karya ilmiah yang dapat bermanfaat; 

7. Dosen, yang telah memberikan ilmu yang tiada terhingga bagi diri 

penulis selama kuliah pada Program Doktor Ilmu Hukum Universitas 

Islam Sultan Agung Semarang; 

8. Rekan mahasisawa dan admin pada Program Doktor Ilmu Hukum 

Universitas Islam Sultan Agung Semarang dan siapa saja yang telah 

memberikan bantuannya, baik secara langsung maupun tidak langsung 

di saat penulis menyusun disertasi ini hingga selesai. 

Akhirnya segala kritik dan saran dari pembaca yang sifatnya 

membangun akan penulis terima demi kesempurnaan disertasi ini. Atas 

perkenan Allat SWT., akhirnya penulis mampumenyelesaikan disertasi ini. 

Harapan penulis, mudah-mudahan disertasi ini dapat bermanfaat. Amin. 

Wassalamu’alaikum wr. wb. 

 

 

 

 

Teguh Widodo, S.H., M.Kn 

NIM. PDIH.10301700119 
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GLOSARIUM 

 
Aktivitas = keaktifan; kegiatan; kerja atau salah satu kegiatan kerja 

yang dilaksanakan dalam tiap bagian di dalam 

perusahaan; 

Aspek = tanda: sudut pandangan: 

Disertasi = karangan ilmiah yang ditulis untuk memperoleh gelar 

doktor; 

Eksploitasi = pengusahaan; pendayagunaan: pemanfaatan untuk 

keuntungan sendiri; pengisapan; pemerasan (tentang 
tenaga orang): 

Etimologi = Cabang ilmu bahasa yang menyelidiki asal-usul kata 

serta perubahan dalam bentuk dan makna 

Finansial = Mengenai (urusan) keuangan 

Globalisasi = proses masuknya ke ruang lingkup dunia: 

Hukum Islam = peraturan dan ketentuan yang berkenaan dengan 

kehidupan berdasarkan Alquran dan hadis; hukum 

syarak 

Hukum Positif = hukum yang sedang berlaku 

Institusi = lembaga; pranata 

Investor = penanam uang atau modal; orang yang menanamkan 

uangnya dalam usaha dengan tujuan mendapatkan 

keuntungan: 

Kapitalisme = sistem dan paham ekonomi (perekonomian) yang 

modalnya (penanaman modalnya, kegiatan 

industrinya) bersumber pada modal pribadi atau modal 

perusahaan swasta dengan ciri persaingan dalam 

pasaran bebas 

Kompetensi = kewenangan (kekuasaan) untuk menentukan 

(memutuskan sesuatu) 

Konseptual = berhubungan dengan (berciri seperti) konsep 

Konteks = bagian suatu uraian atau kalimat yang dapat mendukung 

atau menambah kejelasan makna; situasi yang ada 

hubungannya dengan suatu kejadian: 

Mekanisme = penggunaan mesin; alat-alat dari mesin; hal kerja 

mesin; cara kerja suatu organisasi (perkumpulan dan 

sebagainya): hal saling bekerja seperti mesin (kalau 

yang satu bergerak, yang lain turut bergerak); 

Metodologi = ilmu tentang metode; uraian tentang metode 

Modernisasi = proses pergeseran sikap dan mentalitas sebagai warga 

masyarakat untuk dapat hidup sesuai dengan tuntutan 

masa kini; pemodernan: 

Nilai = sesuatu yang menyempurnakan manusia sesuai dengan 
hakikatnya 

Observasi = peninjauan secara cermat 

Optimal = (ter)baik; tertinggi; paling menguntungkan 
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Organisasi = kesatuan (susunan dan sebagainya) yang terdiri atas 

bagian-bagian (orang dan sebagainya) dalam 

perkumpulan dan sebagainya untuk tujuan tertentu; 

kelompok kerja sama antara orang-orang yang diadakan 

untuk mencapai tujuan bersama; 

Paradigma = model dalam teori ilmu pengetahuan; kerangka berpikir 

Pemanfaatan = proses, cara, perbuatan memanfaatkan 

Pemberdayaan = proses, cara, perbuatan memberdayakan 

Peruntukan = hal memperuntukkan; hal (bagian) yang disediakan 

untuk penyediaan 

Produktif = mampu menghasilkan terus dan dipakai secara teratur 

untuk membentuk unsur-unsur baru 

Profesional = memerlukan kepandaian khusus untuk menjalankannya 

Realisasi = wujud; kenyataan; pelaksanaan yang nyata 

Rekomendasi = hal minta perhatian bahwa orang yang disebut dapat 

dipercaya, baik (biasa dinyatakan dengan surat); 

penyuguhan; saran yang menganjurkan (membenarkan, 

menguatkan): 

Rekonstruksi = pengembalian seperti semula 

Restrukturisasi = penataan kembali (supaya struktur atau tatanannya 

baik); 

Stabilitas = kemantapan; kestabilan; keseimbangan: 

Subsidi = bantuan uang dan sebagainya kepada yayasan, 

perkumpulan, dan sebagainya (biasanya dari pihak 

pemerintah): 
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DAFTAR SINGKATAN 
 

GATT = General Agreement On Tariff And Trade 

HAM = Hak Asasi Manusia 

IMF = International Monetary Fund 

IMTA = Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing. 

Kemnaker = Kementrian Ketenagakerjaan 

KKN = Korupsi Kolusi Nepotisme 

MEA = Masyarakat Ekonomi Asean 

Mendagri = Menteri Dalam Negeri 

MNCs = Multinational Corporation 

NKRI = Negara Kesatuan Republik Indonesia 

Perpres = Peraturan Presiden 

PHK = Pemutusan Hubungan Kerja 

RPTKA = Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing 

SDA = Sumber Daya Alam 

SDM = Sumber Daya Manusia 

SK = Surat Keputusan 

TKA = Tenaga Kerja Asing 

TKI = Tenaga Kerja Indonesia 

TNC = Transnational Company 

UN = United Nations 

UR = Uruguay Round 

UU = Undang Undang 

UUD = Undang Undang Dasar 

WB = World Bank 

WTO = World Trade Organization 
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