
KOP PERUSAHAAN 

 

Nomor : (Nomor Surat Perusahaan)     (…Tanggal Surat…) 

Perihal : Permohonan Rekomendasi Ijin Masuk 

  Tenaga Kerja Asing  

 

Kepada Yth : 

Direktur Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika 

Cq. Direktur Indsutri Maritim, Alat Transportasi, dan Alat Pertahanan 

Di 

JAKARTA 

 

Dengan hormat, 

 

PT. ………………………. (nama Perusahaan pemohon) merupakan perusahaan yang bergerak 

di bidang ……..(bidang perusahaan) dengan Izin Usaha Industri nomor ……………… (nomor IUI). 

Kami berkomitmen untuk senantiasa ikut berperan dalam memajukan industri nasional. 

Sehubungan dengan hal tersebut, kami berencana akan mendatangkan tenaga kerja asing dalam 

rangka ………………… (Program mendatangkan TKA), nantinya program ini diharapkan mampu 

memberikan manfaat/efek  …………… (manfaat bagi perusahaan) 

Adapun Tenaga Kerja Asing yang akan kami datangkan adalah sebagai berikut: 

No Nama Program/Aktivitas Jumlah TKA Asal Negara Periode Tinggal 

1. …………………….. ……… Orang ………….. (dari s/d Kapan) 

2. Dst…    

 

Program atau aktivitas tersebut tidak dapat dilaksanakan secara daring dikarenakan 

kompleksitas dari pelaksanaannya, oleh karena itu melalui surat ini kami mohon kepada Bapak 

Direktur Jenderal untuk dapat memberikan rekomendasi dukungan ijin masuk bagi TKA 

perusahaan kami, terlampir kami sertakan persyaratan dan data dukung yang dibutuhkan untuk 

penerbitan rekomendasi dimaksud. Rekomendasi tersebut kami butuhkan sebagai salah satu 

persyaratan dalam mengajukan permohonan izin masuk dan izin kerja di Indonesia kepada 

Kementerian Hukum dan HAM RI serta Kementerian Ketenagakerjaan RI.  

Kami bersedia mematuhi seluruh ketentuan dan kewajiban yang ditetapkan oleh Pemerintah RI 

dalam hal mendatangkan atau masuknya orang asing ke wilayah Indonesia selama masa 

pandemi covid-19 

Demikian permohonan ini kami sampaikan, atas perhatian dan perkenaan Bapak, kami 

sampaikan terima kasih. 

 

Hormat kami, 

PT. ……………….. (Nama Perusahaan) 

 

(ttd dan cap perusahaan) 

 

Nama Lengkap 

Jabatan 



KOP PERUSAHAAN 

 

Lampiran Surat 

Nomor …………………. 

 

Data Dukung dan Daftar Tenaga Kerja Asing PT . ………………………………. 

No Nama No. Paspor Kebangsaan Jabatan Periode Tinggal 
Nilai Investasi di 

Indonesia 

Jumlah 
Penyerapan 

Tenaga Kerja 
Lokal 

1. (nama lengkap TKA) (nomor paspor 
TKA) 

(kebangsaan 
TKA) 

(Jabatan TKA) (dari s/d kapan) (dalam rupiah, 
kurs saat 
pengajuan) 

(total jumlah 
tenaga kerja 
lokal) 

2. Dst…       

 

 

 

 (Tempat, tanggal, tahun) 

   (Jabatan) 

 

  (ttd dan cap perusahaan) 

 

         (Nama lengkap) 

   


