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Pokja bekerja selama Sembilan bulan.
Analisis dan evaluasi dilakukan untuk mengidentifikasikan beberapa hal penting,
Pertama, Ketepatan Jenis dan Hierarki perundang-undangan yang terkait dengan
masalah Daya Saing Tenaga Kerja. Kedua, Kejelasan rumusan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang terkait dengan Daya Saing Tenaga Kerja. Ketiga, penilaian
kesesuaian materi muatan peraturan perundang-undangan yang terkait Daya Saing
Tenaga Kerja. Keempat, ada potensi disharmoni dalam ketentuan peraturan perundangundangan yang terkait Daya Saing Tenaga Kerja. Kelima, implementasi peraturan
perundang-undangan yang terkait dengan Daya Saing Tenaga Kerja.
Dalam melakukan analisis dan evaluasi tersebut, Pokja Daya Saing Tenaga Kerja
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para
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kepentingan,
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Kementerian/lembaga, maupun dari Pemerintah Daerah.
Berdasarkan hasil analisis dan evaluasi, Pokja Daya Saing Tenaga Kerja
merekomendasikan

beberapa peraturan perundang-undangan terkait untuk dicabut

atau diubah. Sehingga Peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan
kedepan bisa memberikan perlindungan baik pekerja maupun pengusahanya serta bisa
menciptakan hubungan industrial yang aman, harmonis, dinamis dan berkeadilan.
Terima kasih kepada Pimpinan BPHN, para Narasumber, pemangku kepentingan,
Kementerian/Lembaga terkait yang telah memberikan masukan sehingga laporan ini
menjadi lebih baik.
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BAB I
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG
Salah satu tujuan Negara Republik Indonesia dalam alinea keempat Pembukaan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI Tahun 1945) yaitu untuk
memajukan kesejahteraan umum, lebih lanjut diatur dalam batang tubuh Pasal 33 ayat (4)
yang berbunyi1 “Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi
ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan
lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan
ekonomi nasional”. Hal ini berarti semua Warga Negara Indonesia berkontribusi dalam
membangun perekonomian nasional yang berdasar pada demokrasi ekonomi tanpa
terkecuali

dan

bersama-sama

seluruh

elemen

bangsa

berusaha

mewujudkan

kesejahteraan umum yang dicita-citakan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut.
Untuk mewujudkan kesejahteraan umum, perlu dilaksanakan pembangunan
disegala bidang, termasuk pembangunan dibidang ekonomi. Keberhasilan pembangunan
ekonomi khususnya, salah satu faktor pendukungnya adalah Sumber Daya Manusia, yang
secara mendasar diatur dalam Pasal 28E ayat (1) yang menyatakan bahwa setiap warga
negara berhak memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di
wilayah suatu negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali. Jadi pasal tersebut
jelas-jelas mengatur salah satunya mengenai hak-hak warga negara untuk bekerja,
memilih pekerjaan dan mendapatkan imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam
hubungan kerja.
Terkait

dengan

masalah

ketenagakerjaan,

Institute

of

Management

Development (lembaga pendidikan bisnis terkemuka di Swiss) dalam penelitiannya
berjudul IMD World Talent Report 2016 pada 29 November 2016, menghasilkan peringkat
tenaga berbakat dan terampil di dunia pada tahun 2016. Tujuan dari diadakannya
pemeringkatan oleh IMD adalah untuk menilai sejauh mana negara tersebut menarik dan
mampu mempertahankan tenaga berbakat dan terampil yang tersedia di negaranya
untuk ikut berpartisipasi dalam perekonomian di suatu negara. Laporan ini terasa spesial
karena Indonesia termasuk dalam salah satu dari 61 negara di dunia yang di survei. Namun
demikian, dalam laporan tersebut dinyatakan bahwa peringkat Indonesia turun 3
1

Pasal 33 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
1

peringkat dari peringkat ke-41 pada tahun 2015 menjadi peringkat ke-44 pada tahun 2016.
Posisi Indonesia berada jauh di bawah posisi negara tetangga seperti Singapura, Malaysia,
bahkan Thailand. Posisi Indonesia juga hanya sedikit lebih baik dari Filipina. Peringkat ini
dihitung dengan bobot tertentu dengan mempertimbangkan tiga faktor yaitu faktor
pengembangan dan investasi, faktor daya tarik suatu negara, dan faktor kesiapan sumber
daya manusia. Masing - masing faktor terbagi lagi ke dalam beberapa rincian lainnya. Dua
faktor pertama Indonesia mempunyai peringkat yang relatif sama dengan tahun
sebelumnya. Akan tetapi untuk faktor ketiga yaitu kesiapan sumber daya manusia
merupakan hal yang paling dominan menyumbang angka penurunan peringkat tenaga
terampil Indonesia di tahun 2016. Pada tahun 2014, Indonesia masih menduduki peringkat
ke-19 untuk faktor ini. Di tahun 2015, peringkat kesiapan tenaga kerja Indonesia
terjerembab ke peringkat 42 lalu turun lagi ke peringkat 47 di tahun 2016. Faktor kesiapan
tenaga kerja Indonesia dirasa masih kurang bersaing dari negara lain di tahun 2016. Untuk
faktor ini, Indonesia hanya unggul dalam pertumbuhan angkatan kerja saja dimana
Indonesia menduduki peringkat kelima. Indikator lainnya seperti pengalaman
internasional, kompetensi senior manajer, sistem pendidikan, pendidikan manajerial, dan
pada keterampilan bahasa berada pada peringkat di atas 35. Bahkan untuk keterampilan
keuangan, Indonesia berada pada peringkat ke-32.2
Peringkat Indonesia dalam Institute Management Development tersebut tentu
menjadi cambuk bagi seluruh elemen bangsa untuk terus meningkatkan kemampuan diri
demi mampu bersaing di era globalisasi karena secara terus menerus kompetisi tidak
hanya bermuatan lokal saja tetapi menuju kearah internasional artinya dengan semakin
terbukanya pasar ke depan maka batas-batas negara akan semakin bias, kedaulatan
negara akan semakin terkikis oleh arus globalisasi, bergabungnya Indonesia ke dalam
pakta perdagangan bebas seperti WTO semakin meneguhkan bahwa bangsa Indonesia
siap bergabung dalam kompetisi global, kompetisi semakin terasa ketika pemberlakuan
Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) pada 2015 lalu yang akan membawa dampak pada lalu
lintas investasi, barang, jasa, modal dan tenaga ahli dalam negeri sehingga mau tidak mau
siap tidak siap bangsa Indonesia harus menghadapi persaingan global dengan negaranegara lain. Untuk itu peningkatan kualitas sumber daya manusia menjadi salah satu
pokok penting yang harus ditingkatkan agar berdaya saing dengan negara-negara lain
karena kita tidak mau Indonesia yang luas ini hanya akan menjadi pangsa pasar bagi
tenaga-tenaga terampil dari luar negeri.

2

IMD World Talent Report 2016 hal. 46
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Pendidikan menjadi hal yang penting dalam upaya mendorong peningkatan daya
saing karena jumlah populasi Indonesia yang keempat terbesar di dunia telah menjadi
daya tarik tersendiri bagi investor yang ingin berinvestasi di Indonesia namun jumlah
tenaga kerja produktif yang besar saja tidak cukup untuk bersaing dalam era globalisasi
harus didukung dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia itu sendiri. Salah satu
upaya yang dapat ditempuh dengan revitalisasi dunia pendidikan seperti diakui oleh
Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Puan
Maharani mengatakan bahwa tingkat pendidikan tenaga kerja Indonesia harus diakui
masih sangat rendah, yakni 65% berpendidikan SMP ke bawah, sekitar 25% berpendidikan
menengah, dan hanya kurang dari 10% pekerja berpendidikan tinggi. "Makanya, kita
melakukan penguatan pendidikan dan menyiapkan calon tenaga kerja yang memiliki
kompetensi, sehingga berdaya saing. Kita melakukan revitalisasi pendidikan kejuruan dan
vokasi," demikian disampaikan Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan
Kebudayaan (PMK) dalam acara penandatanganan nota kesepahaman bersama
(Memorandum of Understanding/MoU) dengan lima kementerian terkait di gedung
Kementerian Perindustrian, Jakarta, Selasa, 28 November 2016 lalu. 3 Disamping itu
Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945 juga mengakui bahwa pendidikan itu penting
seperti diatur dalam pasal Pasal 314 ayat (1) Setiap warga negara berhak mendapat
pendidikan dan pada ayat (2) Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan
pemerintah wajib membiayainya. Kewajiban pemerintah untuk membiayai pendidikan
seperti dimaksud dalam ayat (2) tersebut ditegaskan melalui ayat (4) Negara
memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari
anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja
daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional”. Maka sudah
selayaknya pendidikan menjadi prioritas pembangunan sumber daya manusia dan akan
lebih mempunyai daya juang apabila alokasi dana yang besar untuk pendidikan ini
dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk meningkatkan daya saing tenaga kerja yang
mumpuni.
Dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 dijelaskan bahwa
untuk menunjukkan prioritas dalam jalan perubahan menuju Indonesia yang berdaulat

3

Menko PMK: Perkuat Tenaga Kerja dengan Revitalisasi Pendidikan Vokasi dalam acara penandatangan
MoU dengan 5 Kementerian terkait di Kementerian Perindustrian Jakarta selasa, 29 November 2016 dikutip
dari beritasatu.com diakses tanggal 28 Februari 2017 pukul 12:45 WIB
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secara politik, mandiri dalam bidang ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan,
dirumuskan sembilan agenda prioritas dalam pemerintahan ke depan. Salah satu agenda
prioritas keenam yaitu meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar
Internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa
Asia lainnya. Sebagai salah satu agenda prioritas maka sasaran yang ingin dicapai yaitu
keterbukaan pasar yang sudah terdeteksi dengan adanya kecenderungan perusahaan
untuk menjadi lebih fleksibel, dengan karakteristik usaha yang tidak berorientasi pada
tenaga kerja murah dan produksi massal, namun fleksibel untuk merespon berbagai
kebutuhan. Kebutuhan tenaga kerja yang memiliki berbagai keahlian (multitasking),
termasuk kemampuan komunikasi, serta siap untuk bekerja dalam bentuk kontrak
maupun part time merupakan peluang dalam meningkatkan daya saing. Selain pasar
ASEAN, pekerja Indonesia telah memasuki pasar internasional Negara-negara non Asean.
Mengantisipasi perubahan kebijakan dari Negara non- ASEAN, diperlukan penyiapan dan
langkah-langkah strategis dalam meningkatkan produktivitas rakyat sehingga dapat
merespon kebutuhan tenaga kerja yang ada.
Permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan perencanaan tenaga kerja
dan peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja saat ini antara lain:
1.

Banyaknya penilaian bahwa Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan belum dapat menjadi pedoman baku khususnya menyangkut
pelaksanaan perencanaan tenaga kerja serta penyelenggaraan pelatihan dan
produktivitas tenaga kerja baik secara sektoral, nasional, maupun regional. Selain
itu ketersediaan data dan informasi baik jenis, kelengkapan, berdasarkan waktu dan
daerah masih kurang;

2.

Masalah perundang-undangan. Indonesia telah memiliki kurang lebih 41 peraturan
perundang-undangan yang berkaitan dengan aspek ketenagakerjaan. Inflasi
peraturan

perundang-undangan

mengakibatkan

defisit

komitmen

dalam

pelaksanaannya seperti terjadinya disharmoni, tumpang tindih, kontradiksi antar
instrumen, dan menimbulkan celah-celah penyalahgunaan pengaturan terhadap
tenaga kerja Indonesia.
3.

Dengan telah diuji materiilkannya beberapa kali Undang-Undang Nomor 13 Tahun
2003 tentang Ketenagakerjaan ke Mahkamah Konstitusi mengakibatkan beberapa
pasal yang telah diputus dalam uji materiil tersebut sehingga mengakibatkan perlu
segera ditindak lanjuti. Dengan telah dibatalkannya beberapa pasal seperti misalnya
Pasal 120 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 155 ayat (2) ,dan Pasal 158, keberadaan Undang-

4

Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan ini menjadi tidak utuh lagi
sehingga Undang-undang tersebut memang layak untuk disempurnakan kembali.
Namun perubahan atau penggantian Undang-Undang Ketenagakerjaan ini tidak
semudah membalikkan telapak tangan. Rencana revisi terhadap Undang-Undang ini
sudah pernah diajukan pada tahun 2006 namun saat itu pemerintah menarik
kembali usulan revisi karena ada tarik-menarik kepentingan yang cukup kuat antara
kepentingan buruh dan pengusaha. Hal ini pula yang mengakibatkan rencana
perubahan atau penggantian Undang-Undang Ketenagakerjaan ini menjadi sulit
karena sulitnya mencapai titik temu yang ideal antara kepentingan pengusaha dan
buruh.
4.

Tingkat pendidikan penduduk yang rendah merupakan cerminan secara
keseluruhan dari rendahnya pendidikan tenaga kerja, sehingga melemahkan daya
saingnya menghadapi era globalisasi, baik di pasar kerja domestik maupun
internasional;

5.

Pembinaan pelatihan yang dilakukan oleh daerah, saling berjalan sendiri-sendiri
tanpa memperhatikan berbagai jenjang kebutuhan karena setiap daerah memiliki
otonomi kewenangan dan kebijakan yang berbeda

atas pembinaan program

peningkatan kualitas produktivitas di daerahnya;
6.

Belum memadainya kapasitas pelayanan sarana/prasarana pelatihan dan kapasitas
sumber daya manusia instruktur di Balai Latihan Kerja/BLK atau Lembaga Latihan
Kerja/LLK di daerah khususnya dalam menyesuaikan dengan kebutuhan daerah
setempat, apalagi lingkup yang lebih luas. Hal yang sama juga dialami oleh BPPD
sebagai lembaga Pembina produktivitas kerja di daerah, mempunyai keterbatasan
dalam melayani jenis usaha yang sangat bervariasi di daerah, mempunyai
keterbatasan dalam melayani jenis usaha yang sangat bervariasi dan wilayah yang
cukup luas;

7.

Banyak perusahaan yang belum melakukan pelatihan di perusahaan, karena belum
menyadari bahwa pelatihan di perusahaan tersebut merupakan bagian dari
investasi guna mendukung kemajuan perusahaannya.

8.

Rendahnya koordinasi pembinaan dalam penyusunan perencanaan tenaga kerja
dan penyelenggaraan pelatihan antara pusat dan daerah, lebih banyak karena
belum terbentuknya jaringan kerja antar lembaga/instansi, maupun sektor terkait;

9.

Pengembangan standardisasi dan sertifikasi kompetensi masih menghadapi
beberapa kendala, antara lain lembaga penyelenggara sertifikasi belum terbentuk,
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serta asosiasi profesi yang diharapkan sebagai salah satu penyusun utama
standardisasi kompetensi profesi dan penggerak dalam meningkatkan jumlah dan
kualitas tenaga kerja professional ternyata sebagian besar belum siap.
10.

Masalah Aparatur. Keterbatasan pemahaman aparatur dan kepemimpinan dalam
membantu warga negara untuk menciptakan kesejahteraan pekerja diakibatkan
oleh rendahnya komitmen dan kompetensi SDM aparatur tersebut. Hal tersebut
mengakibatkan aparatur belum menyadari masalah ketenagakerjaan yang dihadapi.
Permasalahan ketenagakerjaan di dalam negeri tersebut berpengaruh terhadap
pengiriman TKI ke luar negeri. Pemerintah lebih mengutamakan terlaksananya
program-program ekonomi sehingga mengakibatkan dua hal, pertama, tidak
terlindunginya mereka yang hendak mencari kerja ke luar negeri. Kedua, faktor
tenaga kerja yang tidak memiliki kualitas baik, menyebabkan rendahnya daya tawar
negara dibandingkan dengan negara lain. Rendahnya daya tawar buruh Indonesia
tersebut mempengaruhi buruknya hubungan kerja dan rendahnya kesejahteraan
seperti jabatan pekerja migran, upah yang diperoleh, dan perlindungan selama
menjadi pekerja migran.

11.

Permasalahan ketenagakerjaan di dalam negeri tersebut berpengaruh terhadap
pengiriman TKI ke luar negeri. Pemerintah lebih mengutamakan terlaksananya
program-program ekonomi sehingga mengakibatkan dua hal, pertama, tidak
terlindunginya mereka yang hendak mencari kerja ke luar negeri. Kedua, faktor
tenaga kerja yang tidak memiliki kualitas baik, menyebabkan rendahnya daya tawar
negara dibandingkan dengan negara lain. Rendahnya daya tawar buruh Indonesia
tersebut mempengaruhi buruknya hubungan kerja dan rendahnya kesejahteraan
seperti jabatan pekerja migran, upah yang diperoleh, dan perlindungan selama
menjadi pekerja migran.5

Pasar tenaga kerja di Indonesia terus mengalami perkembangan selama tahun 2014
dan 2015, di mana pekerjaan mengalami pertumbuhan sedangkan pengangguran terbuka
mengalami penurunan. Walaupun sebagian besar tren yang ada bersifat positif, namun
perlu dicatat bahwa hasil pekerjaan akan terus berfluktuasi dari kuartal ke kuartal,
dikarenakan oleh faktor-faktor yang bersifat musiman dan perputaran pasar tenaga kerja.
Fluktuasi di bidang pekerjaan cenderung diakibatkan oleh ketidakaktifan ketimbang
pengangguran, di mana arus keluar dari pekerjaan untuk menjadi tidak aktif lebih tinggi

5

Tjandra, Surya dkk, Makin Terang Bagi Kami Hukum Perburuhan, Jakarta: TURC, 2006, hlm. 42.
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dibandingkan arus keluar dari pekerjaan untuk menjadi pengangguran. Tren ini
menunjukkan persoalan struktural di pasar tenaga kerja Indonesia, dan menegaskan
pentingnya kebijakan dan program pasar tenaga kerja untuk memfasilitasi alat
kelengkapan pasar tenaga kerja dengan menyediakan layanan pekerjaan dan manfaat
terkait bagi pekerja yang masih menganggur.
Angka pengangguran terbuka cenderung menurun selama beberapa tahun terakhir
ini, dan angka ini diperkirakan di bawah 6 persen pada 2014. Ini menunjukkan bahwa
target pengurangan pengangguran terbuka menjadi 5 hingga 6 persen, sebagaimana
yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2010-2014,
sudah berhasil tercapai. Meskipun demikian, pengangguran terbuka masih menjadi
tantangan, terutama bagi kalangan muda, khususnya bila terjadi kemunduran ekonomi.
Untuk itu, membantu kaum muda dalam mengoptimalkan prestasi pendidikan mereka
adalah faktor penting dalam meningkatkan pencapaian di bidang ini.
Indonesia saat ini dalam tahap pembangunan di mana ia memiliki jumlah penduduk
usia kerja yang lebih tinggi dibandingkan penduduk usia tua yang mandiri. Untuk
mengoptimalkan manfaat yang terkait dengan rasio kemandirian yang rendah ini,
pemerintah perlu memperluas investasinya di bidang pendidikan dan pelatihan
keterampilan, terutama karena pekerja dengan latar belakang pendidikan yang tinggi
dapat menikmati upah yang lebih besar dan kesempatan kerja yang lebih baik. Hal ini
sangat penting, karena ada bukti bahwa perekonomian Indonesia saat ini sedang
mengalami kekurangan pekerja trampil dan kelebihan tenaga kerja.
Ada bukti bahwa permintaan akan pekerja dengan kualifikasi tinggi melampaui
suplai tenaga kerja yang ada. Di samping itu, ada suplai tenaga kerja yang berlebihan
untuk mereka yang memiliki latar belakang pendidikan SLTP dan SLTA Umum. Hal ini
menimbulkan situasi di mana ada banyak lowongan kerja di Indonesia yang diisi pekerja
yang kurang memenuhi syarat. Mengurangi insiden ketidakcocokan keterampilan
merupakan hal yang penting untuk memperkuat daya saing dan produktivitas
perekonomian Indonesia. Secara khusus, di saat negeri ini terus mengalami modernisasi,
permintaan akan pekerja berpendidikan tinggi akan terus berkembang, sehingga saat ini
diperlukan investasi di bidang pendidikan dan keterampilan yang tepat. Dan upaya untuk
memperkuat balai latihan kerja (BLK), dan sistem magang, menjadi penting untuk
menutup kesenjangan keterampilan ini. Di samping itu, kebijakan dan program yang
memfasilitasi penempatan tenaga kerja juga merupakan faktor penting untuk
mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya manusia.
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Produktivitas pekerja mengalami peningkatan secara perlahan dari waktu ke waktu,
di mana produktivitas di sektor pengolahan dua kali lipat dari total produktivitas di negeri
ini secara keseluruhan. Sektor manufaktur atau pengolahan sangat bervariasi, karena ada
perbedaan produktivitas yang besar antara perusahaan skala besar dan menengah
dengan usaha mikro dan kecil. Sebagai contoh, dari tahun 2008 hingga 2012, produktivitas
perusahaan skala besar dan menengah tumbuh rata-rata sebesar 4,1 persen, sedangkan
tingkat pertumbuhan produktivitas sektor pengolahan secara keseluruhan berjalan relatif
stabil. Upah pekerja di perusahaan-perusahaan besar ini juga meningkat, namun tingkat
pertumbuhan pekerjaan di perusahaan-perusahaan ini masih berjalan lambat. Oleh karena
itu, tantangan pentingnya adalah mendukung perluasan perusahaan pengolahan skala
besar, agar dapat memperkuat produktivitas di negeri ini secara keseluruhan.
Bukti ketidakcocokan keterampilan masih ada, di mana ada banyak lowongan di
Indonesia yang diisi pekerja yang tidak memenuhi syarat yang stabil secara riil dan
pertumbuhan keuntungan sesuai produktivitas. Bagi hasil juga dapat memberi manfaat
bagi pertumbuhan ekonomi karena kenaikan upah dapat meningkatkan daya beli
masyarakat dan memperkuat konsumsi rumah tangga.
Tingkat pertumbuhan upah minimum melampaui tingkat pertumbuhan upah ratarata. Tren ini mencerminkan ketergantungan yang besar terhadap penetapan upah
minimum dan mempertegas perlunya upaya untuk memperkuat perundingan bersama
agar dapat mempromosikan pertumbuhan upah rata-rata. Di samping memahami trentren yang terkait dengan upah minimum dan upah rata-rata, kita juga perlu memahami
distribusi upah dengan meneliti upah median (median wage). Ada perbedaan besar
antara upah rata-rata dengan upah median di Indonesia, di mana upah rata-rata untuk
pekerja tetap diperkirakan sebesar Rp. 1.952.589 pada Agustus 2014 sedangkan upah
median diperkirakan sebesar Rp. 1.425.000 pada periode yang sama. Perbedaan antara
kedua angka ini menunjukkan bahwa distribusi pekerja tetap menurut besaran upah
sangat tidak merata, di mana ada banyak pekerja tetap yang memperoleh upah kecil.
Analisa lebih lanjut menyebutkan bahwa satu dari tiga pekerja tetap (33,6 persen)
di Indonesia memperoleh upah rendah (dua pertiga dari upah median). Untuk itu,
beberapa kebijakan khusus diperlukan untuk mengatasi tingginya kasus pekerjaan
berupah rendah di Indonesia. Mengurangi kasus upah rendah adalah penting dalam
memperkuat produktivitas dan daya saing angkatan kerja di Indonesia, karena upah
rendah terkait dengan penurunan keterampilan pekerja dan sinyal bagi pengusaha bahwa
pekerja tersebut memiliki tingkat produktivitas yang rendah.
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Di samping itu, tingginya insiden upah rendah mungkin terkait dengan persoalan
yang lebih besar terkait rendahnya kepatuhan terhadap peraturan upah minimum.
Kepatuhan terhadap peraturan adalah penting dalam memperkuat daya saing dan
produktivitas. Penelitian tentang kepatuhan yang dilakukan program Better Work ILO di
Indonesia menegaskan hal ini. Hasil temuan mendapati bahwa peningkatan pelaksanaan
dan kepatuhan terhadap peraturan tenaga kerja dapat meningkatkan reliabilitas dalam
rantai suplai. Secara khusus, analisa ini menyebutkan bahwa perusahaan-perusahaan
pengolahan yang mematuhi peraturan tenaga kerja semakin disukai para pembeli. Dalam
hal ini, perusahaan juga melaporkan hasil pengelolaan sumber daya manusia yang terkait
dengan peningkatan dialog antara pekerja dengan pengusaha. Hal ini menunjukkan
bahwa hubungan industrial yang lebih baik, melalui sistem perundingan bersama yang
lebih kuat dan mekanisme penyelesaian perselisihan yang lebih baik, akan dapat
memperkuat kinerja perusahaan.
Tiga faktor utama yang mempengaruhi arus perpindahan tenaga kerja adalah: (1)
permintaan tenaga kerja berkeahlian dari negara yang membutuhkan, (2) semakin
banyaknya penawaran (supply) tenaga kerja dengan kompetensi yang sama di sektor
tertentu, dan (3) faktor keterhubungan Negara yang saling membutuhkan. Kekuatan
Indonesia salah satunya terletak pada besaran populasi dan angkatan kerja produktif
yang dapat menyumbang produktivitas secara nasional. Kondisi bebas keluar masuknya
tenaga kerja terampil (free flow of skilled labor) merupakan bagian penting dimana
Indonesia turut berperan dalam pengembangan forum regional ASEAN Skill Recoqnition
Arrangement (MRA) melalui berbagai program kerjasama dalam pengembangan
pengakuan kompetensi tenaga kerja. Menghadapi keterbukaan pasar global, menuntut
peningkatan produktivitas rakyat dan meningkatkan keahlian pasar tenaga kerja
berfungsi dengan sempurna dalam melakukan transaksi ketenagakerjaan. Pertama,
meningkatkan keahlian pekerja. Program link and match harus sudah berjalan dengan
baik, sehingga industri dapat merekrut tenaga kerja siap pakai dengan tingkat
keterampilan yang sudah memadai melalui pelatihan yang dilakukan oleh lembaga
pelatihan.6
Untuk itu, lembaga pelatihan harus mampu berperan sebagai jembatan diantara
institusi pendidikan dan pelatihan industri. Kecenderungan yang semula berorientasi
penawaran /supply driven dan belum mengakomodasi kebutuhan sektor industri, akan
6

Arah Kebijakan dan Strategi Agenda Pembangunan Nasional dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia
Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 hal.
196
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berubah menjadi permintaan/ demand driven. Kompetensi tenaga kerja yang telah
dihasilkan oleh lembaga pelatihan dan direkrut industri harus sesuai dengan standar
kompetensi dan kualifikasi yang telah ditetapkan. Gap yang semula menjadi penyebab
distribusi tenaga kerja profesional tidak merata dan tidak proporsional secara geografis,
yang terkonsentrasi di kota-kota besar terutama pulau jawa dapat diperkecil. Kedua,
memperbaiki peraturan ketenagakerjaan. Pasar tenaga kerja juga dituntut untuk lebih
efisien sehingga dapat meningkatkan daya saingnya di pasar tenaga kerja global.
Pengalaman internasional memberikan gambaran bahwa peraturan ketenagakerjaan
yang cukup membebani dunia usaha mengalami tingkat investasi, produktvitas, dan
investasi dalam industri manufaktur yang lebih rendah. Berkaitan dengan hal itu,
perubahan kebijakan pasar tenaga kerja perlu dilaksanakan, agar mendorong penciptaan
lapangan kerja di sektor formal yang lebih besar. Penyempurnaan regulasi
ketenagakerjaan yang tertunda sudah saatnya untuk direalisasikan seiring dengan telah
diimplementasikannya sistem jaminan sosial pekerja. Dengan demikian keseimbangan
antara kebijakan pasar tenaga kerja yang lebih luwes dengan perlindungan pekerja dapat
diciptakan. Dengan menegosiasikan kesepakatan besar dalam hal upah, dan tingkat
pesangon untuk disetarakan dengan standar regional, tidak hanya meningkatkan
fleksibilitas pasar tenaga kerja, tetapi juga dapat memperbaiki kesejahteraan pekerja.7
Pemerintah melalui lembaga yang memfasilitasi ketenagakerjaan dan migrasi
pekerja internasional diharapkan dapat mengatasi permasalahan ketenagakerjaan
tersebut. Lembaga ketenagakerjaan tersebut adalah Kementerian Ketenagakerjaan
berkoordinasi dengan beberapa Kementerian lain seperti Kementerian Pendidikan dan
Kebudayaan, Kementerian Riset dan Teknologi dan Pendidikan Tinggi, Kementerian
Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Perdagangan, Kementerian Energi
dan Sumber daya Mineral, Kementerian Perindustrian dan Kementerian dan Lembaga
terkait yang banyak menyerap tenaga kerja perlu bersinergi dan berkoordinasi untuk
secara bersama-sama berusaha untuk meningkatkan daya saing tenaga kerja Indonesia
agar berdaya saing baik secara nasional, regional maupun internasional demi
mewujudkan cita-cita bangsa yakni memajukan kesejahteraan umum.
Kegiatan Analisis dan Evaluasi Hukum ini perlu mendapat masukan dan kritik dari
para pemangku kepentingan agar memperkaya hasil analisis dan evaluasi yang telah
dilakukan secara bersama-sama dalam suatu bentuk Kelompok Kerja (Pokja) baik
masukan terhadap substansi yang dianalisis dan evaluasikan maupun terhadap metode

7

Ibid, hal. 197
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analisis dan evaluasi yang telah dilaksanakan. Kesadaran akan pentingnya kelembagaan
pelatihan kerja yang mampu menjawab kebutuhan industri dan pengusaha sangat
membantu dalam memperkaya analisis dan evaluasi hukum dalam rangka peningkatan
daya saing tenaga kerja oleh karena itu sangat tepat apabila Direktorat Bina Kelembagaan
Pelatihan Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas Kementerian
Ketenagakerjaan RI dapat diundang menjadi Narasumber dalam Pokja Peningkatan Daya
Saing Tenaga Kerja.

B. PERMASALAHAN
Mendasarkan uraian pada latar belakang, terdapat beberapa permasalahan yang
diidentifikasi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan analisis dan evaluasi hukum dalam
peningkatan daya saing tenaga kerja, permasalahan yang dibahas dalam analisis dan
evaluasi hukum adalah:
1.

Apakah materi muatan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan tema,
bidang, atau sektor yang dibahas sudah sesuai dengan jenis dan hierarkinya?

2.

Apakah rumusan ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan
tema, bidang, atau sektor yang dibahas telah dirumuskan secara jelas?

3.

Bagaimana penilaian kesesuaian materi muatan peraturan perundang-undangan
yang terkait dengan tema, bidang, atau sektor yang dibahas, dengan asas materi
muatan perundang-undangan?

4.

Apakah ada potensi disharmoni ketentuan peraturan perundang-undangan yang
terkait dengan tema, bidang, atau sektor yang dibahas?

5.

Apakah implementasi peraturan perundang-undangan yang terkait dengan tema,
bidang, atau sektor yang dibahas sudah efektif?

C.

TUJUAN KEGIATAN
Kegiatan Analisis dan Evaluasi Hukum dalam rangka Peningkatan Daya Saing
Tenaga Kerja dilaksanakan dengan tujuan, sebagai berikut:
1.

Menilai kesesuaian antara jenis, hierarki dan materi muatan peraturan perundangundangan yang terkait dengan peningkatan daya saing tenaga kerja;

2.

Menganalisis kejelasan rumusan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
terkait dengan peningkatan daya saing tenaga kerja;
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3.

Menilai kesesuaian antara peraturan perundang-undangan yang terkait dengan
peningkatan daya saing tenaga kerja, dengan asas materi muatan peraturan
perundang-undangan;

4.

Menilai peraturan perundang-undangan terkait peningkatan daya saing tenaga
kerja yang berpotensi tumpang tindih atau disharmoni;

5.

Menganalisis efektivitas implementasi peraturan perundang-undangan terkait
dengan peningkatan daya saing tenaga kerja.

D. RUANG LINGKUP ANALISIS DAN EVALUASI
Objek yang dilakukan Analisis dan Evaluasi Hukum adalah Peraturan Perundangundangan, yang terdiri dari: Undang-Undang (UU), Peraturan Pemerintah (PP), Peraturan
Presiden (Perpres), Peraturan Menteri (Permen), dan Peraturan Perundang-Undangan
lainnya di tingkat pusat yang terkait dengan Peningkatan Daya Saing Tenaga Kerja. Di
samping itu, Analisis dan Evaluasi Hukum juga memperhatikan berbagai kebijakan
(beleidsregel) terkait Peningkatan Daya Saing Tenaga Kerja.
Peraturan perundang-undangan (PUU) yang menjadi objek analisis dan evaluasi
hukum adalah Undang-Undang (UU), Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
(Perpu), Peraturan Pemerintah (PP), Peraturan Presiden (Perpres) dan Peraturan Menteri
(Permen). Tim Pokja menginventarisasi kurang lebih 32 (tiga puluh dua) PUU yang terkait,
mulai dari jenis UU/Perpu, PP, Perpres, Kepres dan Permen (yang sangat terkait) dan
melakukan analisis dan evaluasi menggunakan Pola Analisis dan Evaluasi yang disebut
dengan 5 Dimensi (5D) terhadap PUU yang sangat terkait satu sama lain. Berikut hasil
inventarisasi PUU seperti dibawah ini:
1.

Undang-Undang:

No.

Undang-Undang

1.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1987
tentang Kamar Dagang dan Industri
Undang-Undang Nomor 22 Tahun
2001 tentang Minyak dan Gas Bumi

2.

3.

4.

5.

Dasar Hukum

Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), dan
Pasal 33 UUD 1945
Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), ayat (2),
ayat (4), dan ayat (5), dan Pasal 33 ayat
(2) dan ayat (3) UUD 1945
Undang-Undang Nomor 13 Tahun Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (2), Pasal
2003 tentang Ketenagakerjaan
28C ayat (1), dan Pasal 33 ayat (1) UUD
1945
Undang-Undang Nomor 20 Tahun Pasal 20, Pasal 21, Pasal 28C ayat (1), Pasal
2003 tentang Sistem Pendidikan 31, dan Pasal 32 UUD 1945
Nasional
Undang-Undang Nomor 2 Tahun Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, Pasal 24, Pasal
2004
tentang
Penyelesaian 27 dan Pasal 28 D UUD 1945
Perselisihan Hubungan Industrial
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No.

Undang-Undang

Dasar Hukum

6.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun
2008 tentang Usaha Mikro Kecil
Menengah (UMKM)
Undang-Undang Nomor 30 Tahun
2009 tentang Ketenagalistrikan
Undang-Undang Nomor 3 tahun 2014
tentang Perindustrian
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014
tentang Perdagangan
Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2014 tentang Pemerintahan Daerah,
sebagaimana telah diubah terakhir
dengan dengan UU No. 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah.

Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, Pasal 27 ayat (2)
dan Pasal 33 UUD 1945

7.
8.
9.
10.

2.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu), yaitu:

No.

Peraturan Pemerintah

1.

Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang (Perpu) Nomor 1
Tahun 2005 tentang Penangguhan
Mulai Berlakunya Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2004 tentang
Penyelesaian Perselisihan Hubungan
Industrial (yang telah ditetapkan
menjadi Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2005)

3.

Pasal 5 ayat (1), Pasal 18, Pasal 20 dan
Pasal 33 ayat (3) dan ayat (5) UUD 1945
Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 dan Pasal 33 ayat
(3) dan (4) UUD 1945
Pasal 5 ayat (1), Pasal 11, Pasal 20 dan
Pasal 33 Ayat (3) UUD 1945
Pasal 1, Pasal 4, Pasal 5 ayat (1), Pasal 17
ayat (1) dan ayat (3), Pasal 18, Pasal 18A,
Pasal 18B, Pasal 20, Pasal 22D ayat (2), dan
Pasal 23E ayat (2) UUD 1945

Delegasi
Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2004 tentang
Penyelesaian Perselisihan Hubungan
Industrial

Peraturan Pemerintah, yaitu:

No.

Peraturan Pemerintah

Delegasi

1.

Peraturan Pemerintah Nomor 23
Tahun 2004 tentang Badan Nasional
Sertifikasi Profesi
Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun
2004
tentang
Tata
Cara
Pengangkatan dan Pemberhentian
Hakim Ad-hoc Pengadilan Hubungan
Industrial dan Hakim Ad-hoc pada
Mahkamah Agung
Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun
2005 tentang Standar Nasional
Pendidikan
Peraturan Pemerintah Nomor 31
Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan
Kerja Nasional

Pasal 18 ayat (5) Undang-Undang Nomor
13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

2.

3.

4.

Pasal 72 Undang – Undang Nomor 2
Tahun 2004 tentang Penyelesaian
Perselisihan Hubungan Industrial

Pasal 35 Undang-undang Nomor 20 Tahun
2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
Pasal 20 ayat (2) Undang-Undang Nomor
13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
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No.
5.

6.

7.

8.

4.

Peraturan Pemerintah

Delegasi

Peraturan Pemerintah No. 17 tahun Pasal 12 ayat (4), Pasal 17 ayat (3), Pasal 18
2010 tentang Pengelolaan dan ayat (4), Pasal 20 ayat (4), Pasal 21 ayat
Penyelenggaraan Pendidikan
(7), Pasal 24 ayat (4), Pasal 25 ayat (3),
Pasal 26 ayat (7), Pasal 27 ayat (3), Pasal
28 ayat (6), Pasal 31 ayat (4), Pasal 32 ayat
(3), Pasal 41 ayat (4), Pasal 42 ayat (3),
Pasal 43 ayat (3), Pasal 50 ayat (7), Pasal
51 ayat (3), Pasal 52 ayat (2), Pasal 54 ayat
(3), Pasal 55 ayat (5), Pasal 56 ayat (4),
Pasal 62 ayat (4), Pasal 65 ayat (5), dan
Pasal 66 ayat (3)
Undang-Undang
Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional
Peraturan Pemerintah Nomor 14 Pasal 14 Undang-Undang Nomor 30
Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan
Penyediaan Tenaga Listrik
Peraturan Pemerintah Nomor 17 Pasal 12 ayat (2), Pasal 16 ayat (3), Pasal
Tahun 2013 tentang Pelaksanaan 37, Pasal 38 ayat (3), dan Pasal 39 ayat (3)
Undang-Undang Nomor 20 Tahun Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008
2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan tentang Usaha Mikro, Kecil, dan
Menengah
Menengah.
Peraturan Pemerintah Nomor 41 Pasal 25 ayat (8), Pasal 27 ayat (4), Pasal
Tahun 2015 tentang Pembangunan 28 ayat (3), Pasal 30 ayat (6), Pasal 32
Sumber Daya Industri
ayat (2), Pasal 33 ayat (3), Pasal 39 ayat
(5), dan Pasal 40 ayat (2) UndangUndang Nomor 3 Tahun 2014 tentang
Perindustrian.
Peraturan Presiden, yaitu:

No.

Peraturan Presiden

Delegasi

1.

Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun
2005 tentang Lembaga Produktivitas
Nasional
Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun
2010 tentang Pengawasan
Ketenagakerjaan

Pasal 30 ayat (3) Undang-Undang Nomor
13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

2.

3.

4.

Peraturan Presiden Nomor 8 tahun
2012 tentang Kerangka Kualifikasi
Nasional Indonesia
Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun
2014 tentang Penggunaan Tenaga
Kerja Asing serta Pelaksanaan
Pendidikan dan Pelatihan Tenaga
Kerja Pendamping.

Pasal 178 ayat (2) Undang-Undang
Nomor 13 Tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan. Bunyi Pasal 178 ayat (2)
bahwa Pelaksanaan pengawasan
ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud
dalam ayat (1) diatur dengan Keputusan
Presiden
Pasal 5 ayat (3) Peraturan Pemerintah
Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem
Pelatihan Kerja Nasional
Pasal 42 ayat (1), Pasal 43 ayat (4), Pasal
44 ayat (2) dan Pasal 49 Undang-Undang
Nomor 13 Tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan
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5.
No

Peraturan Menteri, yaitu:
Peraturan Menteri

Dasar Hukum Mengingat

1.

Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan
Transmigrasi Nomor
PER.17/MEN/VII/2007 tentang Tata
Cara Perizinan dan Pendaftaran
Lembaga Pelatihan Kerja

2.

Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan
Transmigrasi Nomor
PER.08/MEN/V/2008 tentang Tata
Cara Perizinan dan Penyelenggaraan
Pemagangan di Luar Negeri

3.

Peraturan Menteri Energi Dan
Sumber Daya Mineral Nomor : 08
Tahun 2010 Tentang Penetapan Dan
Pemberlakuan Standar Kompetensi
Tenaga Teknik Ketenagalistrikan
Bidang Instalasi Pemanfaatan Tenaga
Listrik Sub Bidang Perancangan, Sub
Bidang Konstruksi, Sub Bidang
Operasi, Sub Bidang Pemeliharaan
Dan Sub Bidang Inspeksi
Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan
Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2012
tentang
Sistem
Standardisasi
Kompetensi Kerja Nasional

Melaksanakan ketentuan Pasal 14 ayat
(4) dan Pasal 17 ayat (6) UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan dan Pasal 12 ayat (3)
Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun
2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja
Nasional
Melaksanakan ketentuan Pasal 25 ayat
(3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun
2003 tentang Ketenagakerjaan dan
Pasal 9 ayat (1) Peraturan Pemerintah
Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan antara
pemerintah, Pemerintahan Daerah
Provinsi, dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota
Melaksanakan ketentuan Pasal 7 dan
Pasal 8 Keputusan Menteri Energi dan
Sumber Daya Mineral Nomor 2052
W40/MEM/2001 tentang Standardisasi
Kompetensi
Tenaga
Teknik
Ketenagalistrikan sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Menteri
Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor
015 Tahun 2007

4.

Melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat
(2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun
2003 tentang Ketenagakerjaan. Dalam
Peraturan Presiden Nomor 8 tahun 2012
tentang Kerangka Kualifikasi Nasional
Indonesia yang merupakan pelaksanaan
dari Pasal 5 ayat (3) Peraturan
Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006
tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional
tidak
ada
pendelegasian
untuk
membuat suatu Peraturan Menteri
tentang
Sistem
Standardisasi
Kompetensi Kerja Nasionl (SKKNI)
meskipun dalam Pasal 1 angka 6 dan 7,
dan Pasal 9 ayat (1) Peraturan
Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007
tentang
Pembagian
Urusan
Pemerintahan
antara
pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi, dan
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
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No

Peraturan Menteri

Dasar Hukum Mengingat

5.

Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan
Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2012
tentang Tata Cara Penetapan
Standar Kompetensi Kerja Nasional
Indonesia

6.

Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan
Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2013
tentang Pedoman Penyelenggaraan
Sistem Pelatihan Kerja Nasional di
Daerah

7.

Peraturan Menteri Energi dan
Sumber Daya Mineral Nomor: 31
Tahun 2013 tentang Ketentuan dan
Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja
Asing dan Pengembangan Tenaga
Kerja Indonesia pada Kegiatan Usaha
Minyak dan Gas
Bumi

8.

Permen ESDM No 23 Tahun 2014
tentang Penetapan dan
Pemberlakuan Standar Latih
Kompetensi Tenga Teknik
Ketenagalistrikan Bidang
Pembangkitan Tenga Listrik,
Subbidang Perancangan, Subbidang
Perencanaan, Subbidang Konstruksi,

Melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat
(2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun
2003 tentang Ketenagakerjaan dan
Pasal 7 ayat (4) Peraturan Pemerintah
Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem
Pelatihan Kerja Nasional
Melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat
(2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun
2003 tentang Ketenagakerjaan dan
Pasal 21 ayat (2) Peraturan Pemerintah
Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem
Pelatihan Kerja Nasional
Sebagaimana telah disebutkan didalam
konsideran “bahwa dalam rangka
pembinaan dan pengawasan terhadap
penggunaan tenaga kerja asing dan
pengembangan tenaga kerja Indonesia
pada Kegiatan Usaha Minyak dan Gas
Bumi sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 39 dan Pasal 42 huruf i dan huruf j
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001
tentang Minyak dan Gas Bumi perlu
menetapkan Peraturan Menteri Energi
dan Sumber Daya Mineral tentang
Ketentuan dan Tata Cara Penggunaan
Tenaga Kerja Asing dan Pengembangan
Tenaga Kerja Indonesia Pada Kegiatan
Usaha Minyak dan Gas Bumi”. Pada
Pasal 39 dan Pasal 42 huruf i dan huruf j
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001
tentang Minyak dan Gas Bumi tidak
didelegasikan secara tegas melalui
Peraturan Menteri, tetapi pada pasal 43
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001
tentang Minyak dan Gas Bumi
dibunyikan bahwa Ketentuan mengenai
pembinaan dan pengawasan Pembinaan
terhadap kegiatan usaha Minyak dan
Gas Bumi sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 38, Pasal 39, Pasal 41, dan Pasal 42
diatur lebih lanjut dengan Peraturan
Pemerintah
Tidak diamanatkan langsung oleh
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009
tentang Ketenagalistrikan
Permen ini merupakan tindak lanjut dari
Kepmen ESDM No 1094/K/30/MEM/2003
tentang Standar Latih Kompetensi.
Kepmen ini merupakan pelaksanaan
Pasal 48 ayat (5) UU No 20 Tahun 2002
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No

Peraturan Menteri

Dasar Hukum Mengingat

dan subbidang inspeksi

9.

E.

tentang Ketenagalistrikan dan Pasal 34
Namun diamanatkan oleh Peraturan
Presiden Nomor 10 Tahun 1989 tentang
Penyediaan dan Pemanfaatan Tenaga
Listrik
Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Pasal 42 ayat (1), Pasal 43 ayat (4), Pasal
Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13
2015 tentang Tata Cara Penggunaan Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
Tenaga Kerja Asing
dan Pasal 10 Peraturan Presiden Nomor
72 Tahun 2014 tentang Penggunaan
Tenaga Kerja Asing serta Pelaksanaan
Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Kerja
Pendamping

METODE
Metode yang digunakan dalam melakukan analisis dan evaluasi hukum terhadap
peraturan perundang-undangan adalah didasarkan pada 5 (lima) dimensi penilaian, yaitu:
1.

Dimensi Ketepatan jenis peraturan perundang-undangan;

2. Dimensi kejelasan rumusan;
3. Dimensi kesesuaian dengan asas-asas;
4. Dimensi potensi disharmoni ketentuan:
5. Efektivitas pelaksanaan Peraturan perundang-undangan.
Masing-masing dimensi memiliki variabel dan indikator penilaiannya masing-masing.
Berikut variabel dan indikator dari masing-masing dimensi tersebut:

1.
NO
1.

Variabel dan Indikator Penilaian Ketepatan Jenis PUU
PUU
Undangundang

VARIABEL
Mengatur lebih lanjut
ketentuan UUD NRI Tahun
1945, yang diamanatkan
secara tegas dalam Pasal
UUD 1945
Mengatur lebih lanjut
ketentuan UUD NRI Tahun
1945, yang diamanatkan
tidak secara tegas dalam
Pasal UUD 1945

INDIKATOR
Ada 39 pasal yang memerintahkan
secara tegas (lihat ket.)

Terkait pelaksanaan HAM dan
pembatasan HAM
Terkait
Pembatasan hak dan
kewajiban warga Negara
Terkait Pelaksanaan dan penegakan
kedaulatan Negara serta pembagian
kekuasaan Negaram
Terkait
Wilayah
Negara
dan
pembagian daerah
Terkait Keuangan Negara
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NO

PUU

VARIABEL

Perintah Undang-Undang
untuk diatur dengan
Undang-Undang
Tindak lanjut Putusan MK
Pengesahan Perjanjian
Internasional tertentu yang
perlu diatur dengan UU

2.

Perppu

Dalam hal ihwal
kegentingan yang memaksa

Materi muatan

3.

PP

Melaksanakan ketentuan
Undang-undang

Tindak lanjut Putusan MA

INDIKATOR
Pengaturan yang dapat membebani
harta kekayaan warga negara

Terkait masalah politik, perdamaian,
pertahanan, dan keamanan negara;
Terkait perubahan wilayah atau
penetapan batas wilayah negara
Republik Indonesia;
Terkait
kedaulatan
atau
hak
berdaulat negara;
Terkait hak asasi manusia dan
lingkungan hidup;
Terkait pembentukan kaidah hukum
baru;
Terkait pinjaman dan/atau hibah luar
negeri.
Adanya kebutuhan yang mendesak
untuk menyelesaikan masalah hukum
secara cepat
Adanya kekosongan UU/ belum ada
UU yang mengatur
Mengatasi kekosongan UU dengan
proses pembentukan UU secara
normal/biasa (yang dimulai dari
perencanaan,
penyusunan,
pembahasan,
pengesahan
dan
pengundangan)
tidak
dapat
dilakukan, karena kondisi yang
mendesak membutuhkan kepastian
dan penyelesaian dengan cepat
Materi yang diatur dalam perpu
harus termasuk dalam kewenangan
presiden, tidak boleh di luar
kewenangan presiden
Materi
muatan
tidak
boleh
bertentangan dengan konstitusi
Materi yang diatur adalah materi
yang harus diatur dengan UU, bukan
materi
yang
sejatinya
untuk
melaksanakan UU
Diperintahkan secara tegas
Tidak diperintahkan secara tegas,
namun
diperlukan
untuk
melaksanakan ketentuan UU
Materi muatan PP tidak melebihi
hasil Putusan MA
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NO
4.

PUU
Perpres

5.

Permen

VARIABEL
Melaksanakan lebih lanjut
perintah Undang-Undang
Melaksanakan lebih lanjut
perintah Peraturan
Pemerintah
Untuk melaksanakan
penyelenggaraan
kekuasaan pemerintahan
Tindak lanjut Putusan MA
Delegasi

Atribusi

6.

Perda

INDIKATOR
Diperintahkan secara tegas
(delegasian)
Diperintahkan secara tegas
(delegasian)
Tidak ada perintah dari PUU yang
lebih tinggi

Permen yang didelegasikan oleh UU,
materi muatannya hanya terbatas
untuk yang bersifat teknis
administratif (petunjuk No. 211
Lampiran II UU 12/2011)
Tidak bertentangan dengan PUU di
atasnya
Mengatur struktur organisasi
Mengatur standar kerja
Mengatur metode kerja

Penyelenggaraan otonomi
daerah (kewenangan
atributif)
Penyelenggaraan tugas
pembantuan (kewenangan
delegatif)
Penjabaran lebih lanjut dari
Peraturan PerundanganUndangan yang lebih tinggi
(kewenangan delegatif)
Tindak lanjut Putusan MA
dan Keputusan Menteri

Keterangan:
Pada Dimensi Ketepatan Jenis PUU ini, komponen yang dinilai adalah:
a. Judul, dengan bobot penilaian sebanyak: 10%
b. Pembukaan (konsiderans Menimbang dan Dasar Hukum), dengan bobot penilaian
sebanyak: 20%
c. Batang tubuh, dengan bobot penilaian sebanyak: 50%
d. Penjelasan, dengan bobot penilaian sebanyak: 20%.

2. Variabel dan Indikator Penilaian Kejelasan Rumusan
NO.
1

VARIABEL
Kesesuaian dengan
sistematika dan teknik
penyusunan PUU

INDIKATOR
Judul
Mencerminkan isi PUU
Tidak mengandung singkatan atau akronim
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NO.

2

VARIABEL

Penggunaan bahasa,
istilah, kata

INDIKATOR
Ketentuan umum
Berisi batasan pengertian atau definisi
Berisi hal-hal lain yang bersifat umum yang
berlaku bagi pasal atau beberapa pasal
berikutnya
Ditulis dengan sistematika umum-khusus
Materi pokok yang diatur
Ditulis dengan sistematika umum-khusus
Apakah perumusan sanksi administrasi dan sanksi
keperdataan sudah sesuai dengan petunjuk
Ketentuan Pidana (jika ada)
Mencantumkan unsur-unsur pidana secara jelas
Tidak merujuk kembali ketentuan di PUU lain
Diatur setelah pengaturan materi pokok
Mencantumkan
tegas
kualifikasi
pidana
(kumulatif, alternatif, atau kumulatif alternatif)
Ketentuan Peralihan (jika ada)
Lihat petunjuk No. 127 s.d 135 Lampiran II UU
12/2011
Ketentuan Penutup
Lihat petunjuk No. 136 s.d 159 Lampiran II UU
12/2011
Konsisten antar ketentuan
Tidak menimbulkan ambiguitas / multitafsir
Tepat
Tegas
Jelas
Efisien
Mudah dipahami
Tidak subjektif

3. Variabel dan Indikator Penilaian Kesesuaian Norma (dengan asas materiil)
NO

VARIABEL

1

Pengayoman

2

Kemanusiaan

INDIKATOR
Adanya ketentuan yang menjamin perlindungan masyarakat
/ Tidak ditemukannya ketentuan yang dapat menyebabkan
tidak terjaminnya perlindungan masyarakat
Adanya ketentuan yang menjamin keberlanjutan generasi
kini dan generasi yang akan datang/ Tidak ditemukannya
ketentuan yang dapat menyebabkan tidak terjaminnya
keberlanjutan generasi kini dan yang akan datang
Adanya ketentuan yang menjamin ketertiban umum/ tidak
ditemukannya ketentuan yang dapat mengakibatkan
rusaknya ketertiban umum
Adanya ketentuan yang menjamin Perlindungan HAM /tidak
ditemukannya ketentuan yang dapat menghambat
perlindungan HAM
Adanya ketentuan yang menjamin PemajuanHAM /tidak
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NO

VARIABEL

3

Kebangsaan

4

Kekeluargaan

INDIKATOR
ditemukannya ketentuan yang dapat menghambat
pemajuan HAM
Adanya ketentuan yang menjamin Penegakan HAM/tidak
ditemukannya ketentuan yang menghambat penegakan
HAM
Adanya ketentuan yang menjamin Pemenuhan HAM/tidak
ditemukannya ketentuan yang dapat menghambat
pemenuhan HAM
Adanya ketentuan yang menjamin Kemerdekaan berserikat
dan berkumpul / tidak ditemukannya ketentuan yang
melarang kemerdekaan berserikat berkumpul
Adanya ketentuan yang mengatur tentang pembatasan
keikutsertaan pihak asing / Tidak ditemukannya ketentuan
yang dapat menyebabkan tidak terbatasnya keikutsertaan
pihak asing
Adanya ketentuan yang dapat mendorong peningkatan
kemandirian bangsa / Tidak ditemukannya ketentuan yang
dapat menghambat kemandirian bangsa
Adanya ketentuan yang dapat mendorong peningkatan
kesejahteraan bangsa / Tidak ditemukannya ketentuan yang
menghambat peningkatan kesejahteraan bangsa
Adanya ketentuan yang menjamin Pengutamaan
kepemilikan dan peranan nasional /Tidak ditemukannya
ketentuan yang dapat menyebabkan tidak terjaminnya
pengutamaan kepemilikan dan peranan nasional
Adanya ketentuan yang menjamin pelaksanaan musyawarah
untuk mencapai mufakat dalam pengambilan keputusan /
Tidak ditemukannya ketentuan yang menyebabkan tidak
terjaminnya pelaksanaan musyawarah untuk mencapai
mufakat dalam pengambilan keputusan.
Adanya ketentuan yang menjamin pelibatan seluruh pihak
terdampak
dalam
pembentukan
kebijakan/Tidak
ditemukannya ketentuan yang menyebabkan tidak
terjaminnya pelibatan seluruh pihak terdampak dalam
pembentukan kebijakan.
Adanya ketentuan yang menjamin akses informasi publik
dalam proses pengambilan keputusan / Tidak ditemukannya
ketentuan yang menyebabkan tidak terjaminnya akses
informasi publik dalam proses pengambilan keputusan.
Adanya ketentuan yang menjamin pemberian peluang
kepada masyarakat dalam memberikan pendapat terhadap
pengambilan keputusan / Tidak ditemukannya ketentuan
yang menyebabkan tidak terjaminnya pemberian peluang
kepada masyarakat dalam memberikan pendapat terhadap
pengambilan keputusan.
Adanya ketentuan yang menjamin masyarakat memberikan
penilaian
proses
politik
dan
pemerintahan/Tidak
ditemukannya ketentuan yang menyebabkan tidak
terjaminnya masyarakat memberikan penilaian proses
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NO

VARIABEL

5

Kenusantaraan

6

Bhineka Tunggal
Ika

7

Keadilan

INDIKATOR
politik dan pemerintahan.
Adanya ketentuan yang menjamin sistem kerja yang
kooperatif dan kolaboratif / Tidak ditemukannya ketentuan
yang menyebabkan tidak terjaminnya sistem kerja yang
kooperatif dan kolaboratif.
Adanya ketentuan yang mengedepankan Kepentingan
nasional/Tidak
ditemukannya
ketentuan
yang
mengesampingkan kepentingan nasional
Adanya ketentuan yang mengedepankan kepemilikan dan
keikutsertaan nasional / Tidak ditemukannya ketentuan
yang mengesampingkan kepemilikan dan keikutsertaan
nasional
Adanya ketentuan yang jelas mengenai Pembagian
kewenangan antar sektor secara proporsional
Adanya ketentuan yang jelas mengenai Pembagian
kewenangan Pusat dan Daerah
Adanya ketentuan yang menjamin Kepentingan seluruh
wilayah Indonesia / tidak ada ketentuan yang mengandung
resiko yang membahayakan bagi Kepentingan seluruh
wilayah Indonesia
Memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku dan
golongan, kondisi khusus daerah serta budaya nasional /
Tidak ditemukannya ketentuan yang mengabaikan
keragaman penduduk, agama, suku dan golongan, kondisi
khusus daerah serta budaya nasional
Adanya ketentuan yang menjamin Pengakuan dan
perlindungan nilai-nilai budaya lokal (kearifan lokal)/ Tidak
ditemukannya ketentuan yang berpotensi mengabaikan
pengakuan dan perlindungan nilai-nilai budaya lokal
(kearifan lokal)
Adanya ketentuan yang menjamin keterlibatan masyarakat
hukum adat
Adanya ketentuan yang mengatur peluang yang sama bagi
setiap warga negara untuk mendapatkan akses
pemanfaatan sumber daya / Tidak ditemukannya ketentuan
yang menyebabkan tidak terjaminnya peluang yang sama
bagi setiap warga negara untuk mendapatkan akses
pemanfaatan sumber daya.
Adanya ketentuan yang menjamin penggantian kerugian
kepada masyarakat terkena dampak negatif
Adanya ketentuan yang menjamin keterlibatan masyarakat
marjinal/
Tidak
ditemukannya
ketentuan
yang
menyebabkan tidak terjaminnya keterlibatan masyarakat
marjinal.
Adanya ketentuan yang berpihak pada masyarakat daerah
terpencil/
Tidak
ditemukannya
kebijakan
yang
menyebabkan tidak terjaminnyakepentingan masyarakat
daerah terpencil.
Adanya ketentuan mengenai afirmatif action sebagai ikhtiar
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NO

VARIABEL

8

Kesamaan
Kedudukan
Dalam Hukum
Dan
Pemerintahan

9

Ketertiban Dan
Kepastian
Hukum

10

Keseimbangan,
Keserasian, Dan
Keselarasan

INDIKATOR
mengatasi kesenjangan sosial
Adanya ketentuan yang jelas terkait dengan nilai-nilai
keadilan / Tidak ditemukan ketentuan yang bertentangan
dengan nilai-nilai keadilan
Adanya ketentuan Pengakuan pada hak kelompok minoritas
/Tidak ditemukan ketentuan yang menghambat hak
kelompok minoritas
Adanya ketentuan yang menjamin non diskriminasi, baik
secara eksplisit, maupun implisit (dampak/efek) / Tidak
ditemukannya ketentuan yang diskriminatif, baik secara
eksplisit, maupun implisit (dampak/efek)
Adanya ketentuan yang menjamin keterlibatan perempuan/
Tidak ditemukannya ketentuan yang menghambat
keterlibatan perempuan
Adanya ketentuan yang jelas mengenai koordinasi
Adanya ketentuan yang jelas mengenai penyelesaian
konflik
Adanya ketentuan yang jelas mengenai sanksi terhadap
pelanggaran
Adanya ketentuan yang jelas mengenai pihak yang
melakukan pengawasan dan penegakan hukum
Adanya ketentuan yang jelas mengenai tindakan yang
harus diambil atas peraturan-peraturan yang bertentangan
atau tumpang tindih.
Adanya
ketentuan
yang
menjamin
transparansi
(keterbukaan)/ Tidak ditemukannya ketentuan yang
menyebabkan tidak terjaminnya tranparansi (keterbukaan)
Adanya ketentuan yang menjamin akuntabilitas pengelolaan
/ Tidak ditemukan ketentuan yang dapat menyebabkan
tidak terjaminnya akuntabilitas pengelola
Adanya ketentuan yang menjamin prosedur yang jelas dan
efisien / Tidak ditemukannya ketentuan mengenai prosedur
yang jelas dan efisien.
Adanya
ketentuan
yang
mengedepankan
fungsi
kepentingan umum / Tidak ditemukannya ketentuan yang
menyebabkan terabaikannya fungsi kepentingan umum.
Adanya ketentuan yang mengedepankan prinsip kehatihatian / Tidak ditemukannya ketentuan yang menyebabkan
terabaikannya prinsip kehati-hatian
Adanya ketentuan yang memberikan pembatasan pada
kepemilikan individu dan korporasi / Tidak ditemukannya
ketentuan yang membatasi kepemilikan individu dan
korporasi.
Adanya ketentuan yang memberikan pembatasan pada
kepentingan individu dan korporasi / Tidak ditemukannya
ketentuan yang membatasi kepentingan individu dan
korporasi.
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4. Variabel dan Indikator Penilaian Potensi Disharmoni Pengaturan
NO
1

VARIABEL
Kewenangan

2

Hak

3

Kewajiban

4

Perlindungan

INDIKATOR
Adanya pengaturan mengenai hal yang sama pada 2 (dua)
atau lebih PUU yang berbeda hierarki, tetapi memberikan
kewenangan yang berbeda
Adanya pengaturan mengenai hal yang sama pada 2 (dua)
atau lebih PUU setingkat, tetapi memberikan kewenangan
yang berbeda
Adanya pengaturan mengenai kewenangan yang sama pada 2
(dua) atau lebih PUU yang berbeda hierarki, tetapi
dilaksanakan oleh lembaga yang berbeda
Adanya pengaturan mengenai hal yang sama pada 2 (dua)
atau lebih PUU yang berbeda hierarki, tetapi memberikan
kewenangan yang berbeda
Ada Pengaturan mengenai kewenangan yang tidak
konsisten/saling bertentangan antar pasal (dalam PUU yang
sama)
Adanya pengaturan mengenai hal yang sama pada 2 (dua)
atau lebih PUU yang berbeda hierarki, tetapi memberikan hak
yang berbeda
Adanya pengaturan mengenai hal yang sama pada 2 (dua)
atau lebih PUU yang berbeda hierarki, tetapi memberikan hak
yang berbeda
Adanya pengaturan mengenai hak yang sama pada 2 (dua)
atau lebih PUU yang berbeda hierarki, tetapi memberikan hak
tersebut pada subyek yang berbeda
Adanya pengaturan mengenai hak yang sama pada 2 (dua)
atau lebih PUU setingkat, tetapi memberikan hak tersebut
pada subyek yang berbeda
Ada Pengaturan mengenai Hak yang tidak konsisten/saling
bertentangan antar pasal (dalam PUU yang sama)
Adanya pengaturan mengenai hal yang sama pada 2 (dua)
atau lebih PUU yang berbeda hierarki, tetapi memberikan
kewajiban yang berbeda
Adanya pengaturan mengenai hal yang sama pada 2 (dua)
atau lebih PUU setingkat, tetapi memberikan kewajiban yang
berbeda
Adanya pengaturan mengenai kewajiban yang sama pada 2
(dua) atau lebih PUU
yang berbeda hierarki, tetapi
membebankan kewajiban tersebut pada subyek yang berbeda
Adanya pengaturan mengenai kewajiban yang sama pada 2
(dua) atau lebih PUU setingkat, tetapi membebankan
kewajiban tersebut pada subyek yang berbeda
Ada Pengaturan mengenai kewajiban yang tidak
konsisten/saling bertentangan antar pasal (dalam PUU yang
sama)
Adanya pengaturan mengenai hal yang sama pada 2 (dua)
atau lebih PUU yang berbeda hierarki, tetapi memberikan
perlindungan yang berbeda
Adanya pengaturan mengenai hal yang sama pada 2 (dua)
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NO

5

VARIABEL

Penegakan
Hukum

INDIKATOR
atau lebih PUU setingkat, tetapi memberikan perlindungan
yang berbeda
Adanya pengaturan mengenai perlindungan yang sama pada
2 (dua) atau lebih PUU yang berbeda hierarki, tetapi
memberikan perlindungan tersebut pada subyek yang
berbeda
Adanya pengaturan mengenai kewajiban yang sama pada 2
(dua) atau lebih PUU setingkat, tetapi memberikan
perlindungan tersebut pada subyek yang berbeda
Ada Pengaturan mengenai perlindungan yang tidak
konsisten/saling bertentangan antar pasal (dalam PUU yang
sama)
Adanya pengaturan mengenai hal yang sama pada 2 (dua)
atau lebih PUU yang berbeda hierarki, tetapi memiliki hukum
acara yang berbeda
Adanya pengaturan mengenai hal yang sama pada 2 (dua)
atau lebih PUU setingkat, tetapi memiliki hukum acara yang
berbeda
Adanya pengaturan mengenai kewajiban yang sama pada 2
(dua) atau lebih PUU yang berbeda hierarki, tetapi
membebankan sanksi yang berbeda
Adanya pengaturan mengenai kewajiban yang sama pada 2
(dua) atau lebih PUU setingkat, tetapi membebankan sanksi
yang berbeda
Ada Pengaturan mengenai penegakan hukum yang tidak
konsisten/saling bertentangan antar pasal (dalam PUU yang
sama)

5. Variabel dan Indikator Penilaian Efektivitas Pelaksanaan PUU
NO
1.
2.

3.
4.
5.

6.

VARIABEL
Aspek operasional atau
tidaknya PUU
Aspek rasio beban dan
manfaat (cost and
benefit ratio)
Aspek Relevansi
dengan situasi saat ini
Aspek Kekosongan
pengaturan
Aspek Koordinasi
kelembagaan/tata
organisasi
Aspek Sumber Daya
Manusia

INDIKATOR
Pengaturan dalam PUU masih diberlakukan secara
efektif
Perhitungan manfaat harus lebih besar daripada
beban/biaya atau Nilai rasio benefit terhadap cost
harus di atas angka 1 (B/C > 1)
Pengaturan dalam PUU masih relevan untuk
diberlakukan secara efisien
Dari segi peraturan pelaksananya
Kelembagaan yang melaksanakan pengaturan dalam
PUU jelas dan tidak tumpang tindih
Pembagian kewenangan dan tugasnya jelas.
Tercukupinya SDM yang dibutuhkan dalam
menerapkan pengaturan dalam PUU
Terpenuhinya kepasitas, integritas dan kualitas SDM
yang dibutuhkan dalam menerapkan pengaturan
dalam PUU
Terpenuhinya kuantitas SDM yang dibutuhkan dalam
menerapkan pengaturan dalam PUU
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NO
7.
8.

9.

Aspek Akses Informasi
Masyarakat

10.

Aspek Penegakan
hukum
Aspek Partisipasi
Masyarakat

11.

12.
13.
14.
15.
16.

F.

VARIABEL
Aspek Sarana
Prasarana
Aspek Budaya Hukum
Masyarakat

Aspek Standar
Operasional Pelaksana
Aspek Teknologi
Penunjang Pelayanan
Aspek Pelayanan dan
batasan waktu
Aspek Public Complain
Aspek Pengawasan

INDIKATOR
Infrasturktir dan anggaran sudah tersedia dalam
menerapkan pengaturan dalam PUU
Dari segi pemahaman masyarakat pada pengaturan
PUU
Dari segi kesadaran/kepatuhan masyarakat pada
pengaturan PUU
Ketersediaan
informasi
dalam
menerapkan
pengaturan PUU
Kemudahan akses informasi
Ditinjau dari rumusan sanksi pidananya
Ditinjau dari aparat penegak hukumnya
Dari segi partisipasi aktif dari masyarakat pemangku
kepentingan
Dari segi terbukanya akses untuk partisipasi
masyarakat
Dari segi kemudahan prosedur akses partisipasi
masyarakat
Ketersediaan SOP yang jelas, lengkap dan benarbenar diterapkan

Penentuan Standar Pelayanan Minumum (SPM)

PERSONALIA
Personalia pada Kelompok Kerja Analisis dan Evaluasi Hukum dalam rangka
Peningkatan Daya Saing Tenaga Kerja, sebagai berikut:
Penanggung Jawab

: Pocut Eliza, S. Sos., S.H., M.H

Ketua

: Sukesti Iriani, S.H., M.H

Sekretaris

: Masnur Tiurmaida Malau, S.H., M.H.

Anggota

: 1. Sri Martini, S.H., M.Si
2. Umar Kasim, S.H., M.H.
3. Aldila Tjahjasari
4. Adha Yuda Faturochman, S.H., M.H.
5. Taufik Supriyadi
6. Arfah Laidiah Razik, S.H., M.A
7. Nurhayati, S.H., M.Si.
8. Nurdin Rudiono, S.H.
9. Endang Wahyuni Setyawati, S.E.

Sekretariat

: Mela Sari, S.H.
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G. JADWAL KEGIATAN
No.

Bulan

1

2

3

4

5 6

7

8

9

10

11

12

Kegiatan
Pokja Analisis dan Evaluasi Hukum (AEH) dalam rangka Peningkatan Daya Saing Tenaga
Kerja (9 bulan, februari-oktober)
a) Rapat Pengarahan
b) Rapat Pokja (1)
c) Rapat Narasumber (1)
d) Rapat Pokja (2)
e) Rapat Narasumber (2)
f) FGD di Jakarta
g) Rapat Pokja (3)
h) Diskusi Publik di Daerah
i)

Rapat Narasumber (3)

j)

Penyusunan Laporan Hasil
Analisis dan Evaluasi
Hukum
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BAB II
KESESUAIAN ANTARA JENIS, HIERARKI DAN MATERI MUATAN
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
Penilaian ketepatan jenis peraturan ditinjau dari berbagai sudut pandang, yaitu
dimulai dari namanya, politik hukumnya, dasar hukumnya, maupun dari materi
muatannya. Penamaan suatu peraturan perundang-undangan seharusnya mencerminkan
materi muatannya. Hal ini juga dijelaskan dalam Lampiran II Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, petunjuk Nomor 3
(tiga). Disebutkan dalam petunjuk tersebut bahwa nama Peraturan Perundang-undangan
(PUU) dibuat secara singkat dengan hanya menggunakan satu kata atau frasa, tetapi
secara esensial maknanya telah dan mencerminkan isi peraturan perundang-undangan.
Politik hukum suatu peraturan perundang-undangan dapat diketahui dari
konsiderans menimbang dan penjelasan umumnya, dari penjelasan tersebut dapat
diketahui arah kebijakan yang ingin dicapai dengan Peraturan Perundang-undangan
dimaksud. Dengan demikian dapat dianalisis apakah materi muatan yang tercantum
dalam ketentuan pasal sudah sejalan dengan arah yang ingin dicapai.
Analisis juga ditinjau dari dasar hukum yang mengamanatkan dibentuknya suatu
Peraturan Perundang-undangan.

Pada dasarnya Undang- Undang merupakan

pelaksanaan dari amanat atau penjabaran dari ketentuan pasal dalam Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Peraturan Pemerintah pelaksanaan amanat
atau menjalankan ketentuan pasal dalam Undang - Undang,

Peraturan Presiden

pelaksanaan amanat atau penjabaran ketentuan pasal dari Undang-Undang

atau

Peraturan Pemerintah dan/atau dalam rangka melaksanakan penyelenggaraan kekuasaan
pemerintahan. Sedangkan Peraturan Menteri pelaksanaan amanat atau penjabaran
ketentuan pasal dalam Peraturan Pemerintah atau Peraturan Presiden, Peraturan Menteri
dapat pula mengatur lebih lanjut atas dasar kewenangan pendelegasian dari UU, namun
hanya sebatas peraturan yang bersifat teknis administratif (petunjuk No. 211 Lampiran II
UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan). Pada
bagian dasar hukum dalam suatu Peraturan Perundang-undangan, memuat dasar
kewenangan pembentukan Peraturan Perundang-undangan (dasar hukum formil) dan
Peraturan Perundang-undangan yang secara materiil dirujuk dalam membentuk
Peraturan Perundang-undangan lebih lanjut (dasar hukum materiil). Suatu norma yang
lebih rendah berlaku bersumber dan berdasar pada norma yang lebih tinggi, norma yang
lebih tinggi berlaku bersumber dan berdasar pada norma yang lebih tinggi lagi, demikian
seterusnya sampai pada suatu norma yang tidak dapat ditelusuri lagi lebih lanjut yang
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berupa norma dasar (Grundnorm). Dengan mempertimbangkan hal-hal tersebut, maka
dapat dianalisis apakah materi muatan dalam suatu Peraturan Perundang-undangan
tersebut sesuai dengan tingkat hierarkinya. Dengan demikian, materi muatan masing masing hierarki dapat dibedakan, perbedaan tersebut dilihat dari cara perumusan
normanya pada masing-masing jenis peraturan perundang-undangan. Norma dalam
peraturan perundang-undangan pada jenjang yang semakin ke atas, maka seharusnya
semakin abstrak, begitu juga sebaliknya. Norma dalam peraturan perundang-undangan
pada jenjang yang semakin ke bawah mudah dilaksanakan, begitu juga sebaliknya.
Dari hasil analisis terhadap 32 (tiga puluh dua) PUU, jika ditinjau dari materi
muatannya, terdapat 1 (satu) PUU yang tidak tepat jenis PUU nya, dan beberapa catatan
penting terhadap 3 (tiga) PUU yang perlu dievaluasi.
PUU yang dinilai tidak tepat jenis PUU nya adalah:
1.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1987 tentang Kamar Dagang dan Industri.

Sedangkan PUU yang memiliki catatan penting untuk dievaluasi adalah:
1.

Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2010 tentang Pengawasan Ketenagakerjaan;

2.

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor: 31 Tahun 2013 tentang
Ketentuan dan Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing dan Pengembangan
Tenaga Kerja Indonesia pada Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi;

3.

Permen ESDM No 23 Tahun 2014 tentang Penetapan dan Pemberlakuan Standar Latih
Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan Bidang Pembangkitan Tenga Listrik,
Subbidang Perancangan, Subbidang Perencanaan, Subbidang Konstruksi, dan
subbidang inspeksi.
Berikut tabel analisis dan evaluasi terhadap keempat PUU ditinjau dari materi

muatannya:
No.
1.

PUU

Analisis dan Evaluasi

Undang-Undang

Dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun

Nomor 1 Tahun

2011

1987 tentang Kamar

undangan disebutkan bahwa materi muatan yang harus

Dagang dan

diatur dengan Undang-Undang berisi:

Industri

a. Pengaturan lebih lanjut mengenai ketentuan Undang-

tentang

Pembentukan

Peraturan

Perundang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
b. Perintah suatu Undang-Undang untuk diatur dengan
Undang-Undang;
c. Pengesahan perjanjian internasional tertentu;
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No.

PUU

Analisis dan Evaluasi
d. Tindak lanjut atas putusan Mahkamah Konstitusi;
dan/atau
e. Pemenuhan kebutuhan hukum dalam masyarakat.
Materi muatan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1987
tentang Kamar Dagang dan Industri tidak satu pun
mencerminkan dari ketentuan yang diatur dalam Pasal 10
ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang - undangan tersebut
meskipun dalam konsideran mengingat menyebutkan
Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), dan Pasal 33 UndangUndang Dasar 1945 sebagai dasar pendelegasiannya
tetapi secara materi muatan dalam batang tubuh tidak
mencerminkan ketentuan-ketentuan diatas yang melatar
belakangi pembentukan Undang-Undang ini demikian
juga

dalam

penjelasannya

meskipun

tidak

bisa

dikesampingkan politik hukum pada saat pembentukan
Undang-Undang ini yang sudah lama (kurang lebih 30
tahun) tidak bisa disamakan dengan kondisi masyarakat
sekarang ini apalagi pada masa 30 tahun lalu jumlah
Peraturan Perundang-undangan belum sebanyak saat ini
yang bisa jadi menjadi salah satu alasan untuk
menetapkan materi muatan tentang Kamar Dagang dan
Industri ditetapkan dalam Undang-Undang padahal
merujuk pada materi muatan dalam batang tubuh
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1987 tentang Kamar
Dagang dan Industri ini cukup diatur dengan Keputusan
Presiden mengingat materi muatannya hanya bersifat
penetapan pembentukan Lembaga yaitu: Kamar Dagang
dan Industri terlebih lagi bila melihat jumlah pasal yang
hanya terdiri 8 Bab dan 14 Pasal saja.
2.

Peraturan Presiden

Dasar pendelegasian PP ini yaitu Pasal 178 ayat (2)

Nomor 21 Tahun

Undang-Undang

2010 tentang

Ketenagakerjaan. Bunyi Pasal 178 ayat (2) bahwa

Nomor

13

Tahun

2003

tentang
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No.

PUU

Analisis dan Evaluasi

Pengawasan

Pelaksanaan pengawasan ketenagakerjaan sebagaimana

Ketenagakerjaan

dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Keputusan
Presiden,

produk

hukum

yang

dikeluarkan

untuk

melaksanakan perintah Pasal 178 ayat (2) ini justru
berjenis Peraturan Presiden yaitu Nomor 21 Tahun 2010
tentang Pengawasan Ketenagakerjaan ini. Hal ini perlu
dicermati karena terdapat perbedaan mendasar antara
Peraturan

Presiden

dengan

Keputusan

Presiden.

Peraturan Presiden merupakan pelaksanaan amanat atau
penjabaran ketentuan pasal dari Undang-Undang atau
Peraturan

Pemerintah

melaksanakan

dan/atau

dalam

penyelenggaraan

rangka

kekuasaan

pemerintahan atau lebih tepatnya Peraturan Presiden
bersifat

mengatur/regelling

sedangkan

Keputusan

Presiden lebih bersifat penetapan/beschikking. Sehingga
perlu dicermati terlebih dahulu apakah perubahan jenis
perundang-undangan

yang

dipilih

ini

merupakan

kekeliruan sejak dalam Penyusunan Undang-Undang
Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang
dalam Pasal 178 ayat (2) memerintahkan pengaturan
dalam Keputusan Presiden atau di kemudian hari disadari
bahwa ada kekeliruan dalam penentuan jenis perundangundangan yang akan melaksanakan perintah PUU yang
diatasnya lalu jenis PUU yang seyogianya untuk
melaksanakan delegasi UU inilah yang diubah tanpa perlu
mengubah

substansi

Undang-Undang

yang

memerintahkan pendelegasiannya yaitu Undang-Undang
Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan itu
sendiri.
(Perintah untuk membuat Keppres tidak tepat).
3.

Peraturan Menteri

Sebagaimana telah disebutkan didalam konsideran

Energi dan Sumber

“bahwa dalam rangka pembinaan dan pengawasan

Daya Mineral

terhadap

penggunaan

tenaga

kerja

asing

dan
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No.

PUU

Analisis dan Evaluasi

Nomor: 31 Tahun

pengembangan tenaga kerja Indonesia pada Kegiatan

2013 tentang

Usaha Minyak dan Gas Bumi sebagaimana dimaksud

Ketentuan dan Tata

dalam Pasal 39 dan Pasal 42 huruf i dan huruf j Undang-

Cara Penggunaan

Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas

Tenaga Kerja Asing

Bumi perlu menetapkan Peraturan Menteri Energi dan

dan Pengembangan

Sumber Daya Mineral tentang Ketentuan dan Tata Cara

Tenaga Kerja

Penggunaan Tenaga Kerja Asing dan Pengembangan

Indonesia pada

Tenaga Kerja Indonesia Pada Kegiatan Usaha Minyak dan

Kegiatan Usaha

Gas Bumi”. Pada Pasal 39 dan Pasal 42 huruf i dan huruf j

Minyak dan Gas

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak

Bumi

dan Gas Bumi tidak didelegasikan secara tegas melalui
Peraturan Menteri, tetapi pada pasal 43 Undang-Undang
Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi
dibunyikan bahwa Ketentuan mengenai pembinaan dan
pengawasan Pembinaan terhadap kegiatan usaha Minyak
dan Gas Bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38,
Pasal 39, Pasal 41, dan Pasal 42 diatur lebih lanjut dengan
Peraturan Pemerintah.
Ketidak

tegasan

dalam

konsideran

mengingat

berimplikasi pada jenis peraturan perundang-undangan
yang akan dipilih baik bila disesuaikan dengan judul,
konsideran maupun materi muatannya. Hal ini juga yang
terjadi dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber
Daya Mineral Nomor: 31 Tahun 2013 tentang Ketentuan
dan Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing dan
Pengembangan Tenaga Kerja Indonesia pada Kegiatan
Usaha Minyak dan Gas Bumi ini karena bila hanya melihat
konsideran untuk mencari dasar pendelegasiannya saja
maka bisa diambil Pasal 39 dan Pasal 42 huruf i dan huruf j
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak
dan Gas Bumi

namun ketika dibalik dan dicermati

Undang-Undangnya

maka

jenis

PUU

untuk

pendelegasiannya bukanlah Peraturan Menteri melainkan
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No.

PUU

Analisis dan Evaluasi
Peraturan Pemerintah. Dua jenis PUU ini berbeda jauh
secara hierarki maupun materi muatannya. Bila Peraturan
Pemerintah

merupakan

pelaksanaan

amanat

atau

menjalankan ketentuan pasal dalam Undang - Undang
sedangkan Peraturan Menteri pelaksanaan amanat atau
penjabaran ketentuan pasal dalam Peraturan Pemerintah
atau Peraturan Presiden, Peraturan Menteri dapat pula
mengatur

lebih

lanjut

atas

dasar

kewenangan

pendelegasian dari UU, namun hanya sebatas peraturan
yang bersifat teknis administratif
Lampiran

II UU

Nomor

(petunjuk No. 211

12 Tahun

2011 tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan).
Maka muncul kerancuan dalam hierarki PUU nya mana
yang bersifat lebih abstrak maupun yang bersifat teknis
karena bila benar Ketentuan dan Tata Cara Penggunaan
Tenaga Kerja Asing dan Pengembangan Tenaga Kerja
Indonesia pada Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi
diatur dalam Peraturan Pemerintah yang notabene secara
hierarki PUU merupakan pelaksanaan amanat dari
Undang-Undang kecuali diatur lain lalu Peraturan Menteri
merupakan

pelaksanaan

amanat

atau

penjabaran

ketentuan pasal dalam Peraturan Pemerintah atau
Peraturan Presiden. Dengan diundangkannya Peraturan
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor: 31
Tahun

2013

tentang

Ketentuan

dan

Tata

Cara

Penggunaan Tenaga Kerja Asing dan Pengembangan
Tenaga Kerja Indonesia pada Kegiatan Usaha Minyak dan
Gas Bumi ini maka menjadi tidak jelas lagi mana
pelaksanaan

amanat

Undang-Undang

dan

mana

pelaksanaan amanat Peraturan Pemerintah. Oleh karena
itu sebaiknya Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya
Mineral Nomor: 31 Tahun 2013 tentang Ketentuan dan
Tata

Cara

Penggunaan

Tenaga

Kerja

Asing

dan
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No.

PUU

Analisis dan Evaluasi
Pengembangan Tenaga Kerja Indonesia pada Kegiatan
Usaha Minyak dan Gas Bumi ini dicabut dan diganti
dengan jenis PUU Peraturan Pemerintah seperti yang
diamanatkan oleh Pasal 39 dan Pasal 42 huruf i dan huruf j
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak
dan Gas Bumi.

4.

Permen ESDM No

Tidak

diamanatkan

23 Tahun 2014

Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan

tentang Penetapan

Peraturan Menteri ini merupakan tindak lanjut dari

dan Pemberlakuan

Keputusan Menteri ESDM No 1094/K/30/MEM/2003

Standar Latih

tentang

Kompetensi Tenaga

merupakan pelaksanaan Pasal 34 dan Pasal 48 ayat (5)

Teknik

Undang-Undang

Ketenagalistrikan

Ketenagalistrikan sebagaimana telah diubah dengan

Bidang

Undang-Undang Nomor

Pembangkitan

diamanatkan oleh Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun

Tenga Listrik,

1989 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Tenaga

Subbidang

Listrik. Seringkali dengan adanya perubahan dasar hukum

Perancangan,

dari suatu isu/permasalahan maka berimplikasi pada PUU

Subbidang

yang menjadi amanat dari dasar hukum yang sudah

Perencanaan,

mengatur sebelumnya kecuali diatur lain dalam materi

Subbidang

muatan dasar hukum suatu isu/permasalahan tersebut.

Konstruksi, dan

Misalnya seperti Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002

subbidang inspeksi

tentang Ketenagalistrikan sebagaimana telah diubah

Standar

langsung oleh

Latih

Nomor

Undang-Undang

Kompetensi.

20

Tahun

Kepmen

2002

ini

tentang

30 Tahun 2009 namun

dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang
Ketenagalistrikan ini. Perubahan materi muatan dalam
Undang-Undang

tentang

Ketenagalistrikan

yang

sebelumnya pasti akan berdampak pada perubahan
amanat untuk PUU pelaksanaannya. Hal ini perlu
diantisipasi para legislator dan perancang hukum
sebelum mengesahkan suatu Undang-Undang baru.
Misalnya saja seperti Permen ESDM No 23 Tahun 2014
tentang Penetapan dan Pemberlakuan Standar Latih
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No.

PUU

Analisis dan Evaluasi
Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan Bidang
Pembangkitan Tenga Listrik, Subbidang Perancangan,
Subbidang Perencanaan, Subbidang Konstruksi, dan
subbidang inspeksi ini yang bukan merupakan amanat
pendelegasian dari Undang-Undang Nomor
2009

tentang

Ketenagalistrikan

30 Tahun

melainkan

dalam

konsiderannya mencantumkan sebagai tindak lanjut dari
Keputusan Menteri ESDM No 1094/K/30/MEM/2003
tentang Standar Latih Kompetensi. Padahal Kepmen ini
merupakan pelaksanaan Pasal 34 dan Pasal 48 ayat (5)
Undang-Undang

Nomor

20

Tahun

2002

tentang

Ketenagalistrikan, Undang-Undang yang telah diubah
menjadi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang
Ketenagalistrikan,

hal

ini

dapat

menimbulkan

kebingungan dan kerancuan dalam hierarki Peraturan
Perundang-undangan apalagi Permen ESDM No 23 Tahun
2014 tentang Penetapan dan Pemberlakuan Standar Latih
Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan Bidang
Pembangkitan Tenga Listrik, Subbidang Perancangan,
Subbidang Perencanaan, Subbidang Konstruksi, dan
subbidang inspeksi diamanatkan oleh Peraturan Presiden
Nomor

10

Tahun

1989

tentang

Penyediaan

dan

Pemanfaatan Tenaga Listrik yang justru lahir lebih lama
lagi

dari

2

(dua)

Undang-Undang

tentang

Ketenagalistrikan sebelumnya. Oleh karena itu Permen
ESDM No 23 Tahun 2014 tentang Penetapan dan
Pemberlakuan Standar Latih Kompetensi Tenaga Teknik
Ketenagalistrikan Bidang Pembangkitan Tenga Listrik,
Subbidang

Perancangan,

Subbidang

Perencanaan,

Subbidang Konstruksi, dan subbidang inspeksi ini
sebaiknya diubah dengan menyesuaikan pada amanat
pendelegasian sesuai hierarki peraturan Perundangundangan tentang Ketenagalistrikan.
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BAB III
ANALISIS DAN EVALUASI BERDASARKAN
KEJELASAN RUMUSAN KETENTUAN
Dimensi kejelasan rumusan perlu dilakukan untuk memastikan bahwa setiap
peraturan perundang-undangan harus disusun sesuai dengan teknik Peraturan
perundang-undangan, dengan memperhatikan sistematika, pilihan kata atau
istilah, teknik penulisan, penggunaan bahasa, pembakuan mana kata, dan
pemberian definisi yang cermat, sehingga tidak menimbulkan berbagai intepretasi
dalam pelaksanaannya.
Dari 32 (tiga puluh dua) PUU yang dianalisis berdasarkan kejelasan rumusannya,
pada umumnya PUU tersebut masih terdapat ketentuan yang inkonsisten, ambigu,
kurang tepat dalam penggunaan Bahasa, istilah, kata, ataupun belum sesuai dengan
teknik penyusunan peraturan perundang-undangan.
Terdapat beberapa catatan penting dari hasil analisis berdasarkan kejelasan
rumusan yang perlu diperhatikan secara umum pada setiap PUU, yaitu:
1.

Mengenai penuangan asas dalam norma.
Bahwa norma merupakan “pancaran” dari asas (asas adalah nilai yang
“menjiwai” norma). Oleh karenanya, asas itu sendiri pada prinsipnya tidak
tertulis dalam norma, jika dinormakan, harus ada maksud tertentu dari
pengaturan tersebut, misalnya, untuk mengatur pengecualian/penyimpangan
dari asas atau untuk memunculkan suatu asas atau beberapa asas tertentu
(khusus), di luar asas-asas materiil umum sebagaimana disebutkan dalam Pasal
6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Bagir Manan, “Asas-Asas Hukum dan Non
Hukum yang Diperlukan Dalam Penyusunan Naskah Akademik Rancangan
Peraturan Perundang-Undangan”, Pada Acara Capacity Building Penyusunan
Naskah Akademik, di Jakarta, 9 Desember 2009). Asas yang dinormakan ini,
sebagaimana petunjuk No. 98 Lampiran II UU No.12 Tahun 2011 seharusnya
termuat dalam bagian Ketentuan Umum, tanpa dituangkan dalam pasal atau
bab tertentu.

2.

Mengenai penuangan maksud dan/atau tujuan dalam norma.
Pada prinsipnya tidak tertulis dalam norma ketentuan, karena maksud, tujuan
dan arah pengaturan, sudah tertuang dalam konsiderans menimbang dan/atau
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penjelasan umumnya, secara rinci lagi tertuang dalam Naskah Akademik nya.
Perlu diingat apa sebenarnya yang dimaksud dengan norma. Pada prinsipnya
norma adalah suatu ukuran yang harus dipatuhi oleh seseorang dalam
hubungannya dengan sesamanya atau dengan lingkungannya atau dapat juga
diartikan sebagai ukuran atau patokan bagi seseorang dalam bertingak atau
bertingkah laku dalam masyarakat (Suharyono, Makalah Bahasan Peraturan
Perundang-Undangan, Jakarta, 2010). Adapun norma terdiri dari dua kategori,
yaitu norma tingkah laku dan meta norma. Norma tingkah laku berisi tentang
perintah (gebod), larangan (verbod), pembebasan (vrijsteling/dispensasi) dan
izin (toesteming). Norma tingkah laku ini membutuhkan operator norma untuk
dapat dilaksanakan. Operator norma berupa kata kerja seperti kata ‘wajib’,
‘harus’, ‘dapat’, ‘bebas’, ‘dilarang’. Dengan operator norma, maka norma
tingkah laku memiliki akibat hukum berupa sanksi. Sedangkan meta norma
dapat berisi tentang pengakuan, perubahan, kewenangan, definisi (yang
tertuang dalam pasal 1 ketentuan umum) dan penilaian. Sehingga dapat
dipahami bahwa asas dan tujuan secara an sich tidak tepat dituangkan dalam
norma, kecuali ada maksud tertentu, atau ada hal khusus yang ingin diatur.

Dari hasil penilaian berdasarkan dimensi kejelasan rumusan, pada 38 (tiga puluh
delapan) PUU yang dianalisis masih terdapat ketentuan yang perlu diperjelas
rumusannya. Variabel yang menjadi penilaian kejelasan rumusan terhadap masing-masing
PUU adalah Kesesuaian Dengan Sistematika dan Teknis Penyusunan PUU dan Ketepatan
Penggunaan Bahasa Istilah Atau Kata. Beberapa indikator yang menjadi ukuran pada
variabel Kesesuaian dengan sistematika dan Teknis Penyusunan di antaranya cara
perumusan sanksi administrasi, sanksi keperdataan dan sanksi pidana, dan lain-lain.
Sedangkan indikator yang menjadi ukuran pada variabel ketepatan penggunaan bahasa,
istilah dan kata, di antara yang dinilai adalah konsistensi antar ketentuan, objektivitas
makna, kalimat yang berpotensi menimbulkan multitafsir atau ambigu, kejelasan,
ketegasan, efisiensi kalimat dan sebagainya.
Dari 34 (tiga puluh empat) Peraturan Perundang-undangan masih banyak yang
memiliki permasalahan kejelasan rumusan pada ketentuan pasalnya. Secara rinci,
penilaian kejelasan rumusan pada masing-masing pasal dalam peraturan perundangundangan terkait dengan Peningkatan Daya Saing Tenaga Kerja adalah sebagaimana
dalam tabel sebagai berikut:
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Analisis terhadap Peraturan Perundang-undangan terkait Peningkatan Daya Saing Tenaga Kerja, berdasarkan kejelasan rumusannya dapat dilihat
dalam tabel sebagai berikut:

1.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1987 tentang Kamar Dagang dan Industri
Terdiri dari 14 (empat belas) pasal. Status pasal: berlaku seluruhnya.
NO

PASAL

ANALISIS

REKOMENDASI
UBAH

1.

Pasal 2



Dalam teknik penulisan norma, penyebutan Kamar Dagang dan Industri berasaskan

CABUT

√

Pancasila sebagai satu-satunya asas tidak diperlukan, karena tidak akan operasional
(tidak memiliki operator norma). Asas adalah nilai-nilai yang menjiwai seluruh norma
yang berisi pengaturan.


Hal ini sejalan dengan petunjuk No. 98 Lampiran II UU No.12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Dalam petunjuk huruf c dikatakan
bahwa ketentuan yang mencerminkan asas, maksud dan tujuan seharusnya masuk
dalam ketentuan umum dan tidak dirumuskan tersendiri dalam pasal atau bab.



Oleh karena itu sebaiknya norma yang menyebutkan asas-asas diubah, cukup elaborasi
asas yang ada dalam Naskah Akademik atau dimasukkan dalam Bab I Ketentuan
Umum.

2.

Pasal 3



Penyebutan tujuan Kamar Dagang dan Industri bertujuan: a. membina dan

√

mengembangkan kemampuan, kegiatan, dan kepentingan pengusaha Indonesia di
bidang usaha negara, usaha koperasi, dan usaha swasta dalam kedudukannya sebagai
pelaku-pelaku ekonomi nasional dalam rangka mewujudkan kehidupan ekonomi dan
dunia usaha nasional yang sehat dan tertib berdasarkan Pasal 33 Undang-Undang
Dasar 1945; b. menciptakan dan mengembangkan iklim dunia usaha yang
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NO

PASAL

ANALISIS

REKOMENDASI
UBAH

CABUT

memungkinkan keikutsertaan yang seluasluasnya secara efektif dalam Pembangunan
Nasional tidak diperlukan, karena tidak akan operasional (tidak memiliki operator
norma).


Tujuan dapat dituangkan dalam penjelasan umum dari UU, ketentuan umum atau
dalam Naskah Akademiknya.



Tujuan harus dituangkan dalam bentuk penulisan norma yang benar agar dapat
dioperasionalkan.



Oleh karena itu sebaiknya norma yang menyebutkan tujuan UU diubah dan
dimasukkan dalam Bab I Ketentuan Umum atau penjelasan umum atau tercermin
dalam Naskah Akademik

2.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi
Terdiri dari 66 (enam puluh enam) pasal. Status pasal:


Terdapat perubahan norma Pasal 1 angka 23 karena dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Mahkamah Konstitusi No.
36/PUU-X/2012.



Terdapat perubahan norma Pasal 4 ayat (3) karena dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Mahkamah Konstitusi No.
36/PUU-X/2012.



Terdapat perubahan norma Pasal 11 Ayat (1) karena dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Mahkamah Konstitusi No.
36/PUU-X/2012.



Terdapat perubahan norma Pasal 11 Ayat (1) karena dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Mahkamah Konstitusi No.
36/PUU-X/2012.
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Terdapat perubahan norma Pasal 12 karena dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Mahkamah Konstitusi No.002/PUUI/2003.



Terdapat perubahan norma Pasal 20 ayat (3) karena dibatalkan Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Mahkamah Konstitusi No. 36/PUUX/2012.



Terdapat perubahan norma Pasal 21 ayat (1) karena dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Mahkamah Konstitusi No.
36/PUU-X/2012.



Terdapat perubahan norma Pasal 22 karena dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Mahkamah Konstitusi No. 002/PUUI/2003.



Terdapat perubahan norma Pasal 28 ayat (2) karena dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Mahkamah Konstitusi No.
002/PUU-I/2003.



Terdapat perubahan norma Pasal 41 ayat (2) karena dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Mahkamah Konstitusi No.
36/PUU-X/2012.



Terdapat perubahan norma Pasal 44 karena dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Mahkamah Konstitusi No. 36/PUUX/2012.



Terdapat perubahan norma Pasal 45 karena dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Mahkamah Konstitusi No. 36/PUUX/2012.



Terdapat perubahan norma Pasal 48 ayat (1) karena telah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Mahkamah Konstitusi No.
36/PUU-X/2012.



Terdapat perubahan norma Pasal 49 karena dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Mahkamah Konstitusi No. 36/PUUX/2012.



Terdapat perubahan norma Pasal 59 huruf a karena dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Mahkamah Konstitusi No.
36/PUU-X/2012.
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Terdapat perubahan norma Pasal 61 karena dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Mahkamah Konstitusi No. 36/PUUX/2012.



Terdapat perubahan norma Pasal 63 karena dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Mahkamah Konstitusi No. 36/PUUX/2012.
NO

PASAL

ANALISIS

REKOMENDASI
UBAH

1.

Pasal 1

Angka 23 dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Mahkamah Konstitusi No.

angka 23

36/PUU-X/2012. Hubungan antara BP Migas sebagai representasi negara dengan Badan

CABUT

√

Usaha atau Bentuk Usaha Tetap dalam pengelolaan Migas mendegradasi makna
penguasaan negara atas sumber daya alam Migas yang bertentangan dengan amanat
Pasal 33 UUD 1945. Konstruksi penguasaan Migas melalui BP Migas, negara kehilangan
kewenangannya untuk melakukan pengelolaan atau menunjuk secara langsung Badan
Usaha Milik Negara untuk mengelola sumber daya alam Migas, padahal fungsi pengelolaan
adalah bentuk penguasaan negara pada peringkat pertama dan paling utama untuk
mencapai sebesar-besar kemakmuran rakyat. Hanya dalam batas-batas negara tidak
memiliki kemampuan atau kekurangan kemampuan baik dalam modal, teknologi dan
manajemen untuk mengelola sumber daya alam Migas, maka pengelolaan sumber daya
alam dapat diserahkan kepada badan swasta.
2.

Pasal 2



Dalam teknik penulisan norma, penyebutan asas tidak diperlukan, karena tidak akan

√

operasional (tidak memiliki operator norma). Asas adalah nilai-nilai yang menjiwai
seluruh norma yang berisi pengaturan.

41

NO

PASAL

ANALISIS

REKOMENDASI
UBAH



CABUT

Hal ini sejalan dengan petunjuk No. 98 Lampiran II UU No.12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Dalam petunjuk huruf c dikatakan
bahwa ketentuan yang mencerminkan asas, maksud dan tujuan seharusnya masuk
dalam ketentuan umum dan tidak dirumuskan tersendiri dalam pasal atau bab.



Oleh karena itu sebaiknya norma yang menyebutkan asas-asas diubah, cukup elaborasi
asas yang ada dalam Naskah Akademik atau dimasukkan dalam Bab I Ketentuan
Umum.

3.

Pasal 3



Penyebutan tujuan penyelenggaraan kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi tidak

√

diperlukan, karena tidak akan operasional (tidak memiliki operator norma). Tujuan
dapat dituangkan dalam penjelasan umum dari UU, ketentuan umum atau dalam
Naskah Akademiknya.


Tujuan harus dituangkan dalam bentuk penulisan norma yang benar agar dapat
dioperasionalkan.



Oleh karena itu sebaiknya norma yang menyebutkan tujuan UU diubah dan
dimasukkan dalam Bab I Ketentuan Umum atau penjelasan umum atau tercermin
dalam Naskah Akademik

4.

Pasal 4

Ayat (3) dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Mahkamah Konstitusi No.

ayat (3)

36/PUU-X/2012. Pasal ini mengatur tentang “Badan Pelaksana” sehingga dinyatakan

√

bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
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NO

PASAL

ANALISIS

REKOMENDASI
UBAH

5.

Pasal 11

Ayat (1) dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Mahkamah Konstitusi No.

ayat (1)

36/PUU-X/2012. Pasal ini mengatur tentang “Badan Pelaksana” sehingga dinyatakan

CABUT

√

bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
6.

Pasal 12

Kalimat “berkonsultasi dengan Pemerintah daerah” perlu disesuaikan dengan kewenangan

√

pemerintah provinsi dalam pembagian urusan pemerintahan konkuren berdasarkan
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sub urusan Minyak
dan gas bumi. Di mana tidak ada lagi kewenangan provinsi dan kab/kota untuk
penyelenggaraan minyak dan gas bumi. Sehingga pasal ini perlu direvisi. Pasal ini juga
sudah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Mahkamah Konstitusi
No.002/PUU-I/2003.
7.

Pasal 20

Ayat (3) dibatalkan Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Mahkamah Konstitusi No.

ayat (3)

36/PUU-X/2012. Pasal ini mengatur tentang “Badan Pelaksana” sehingga dinyatakan

√

bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
8.

Pasal 21

Ayat (1) dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Mahkamah Konstitusi No.

ayat (1)

36/PUU-X/2012. Pasal ini mengatur tentang “Badan Pelaksana” sehingga dinyatakan

√

bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
9.

Pasal 22

Penyerahan maksimal 25% bagian dari hasil produksi minyak dan gas bumi untuk memenuhi

√

kebutuhan dalam negeri berpotensi pengerukan energi fosil dalam negeri yang lebih besar
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NO

PASAL

ANALISIS

REKOMENDASI
UBAH

CABUT

oleh negara asing, mengingat ijin usaha eksploitasi minyak dan gas bumi sebagian besar
dimiliki asing. Pasal ini juga sudah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan
Mahkamah Konstitusi No. 002/PUU-I/2003.
10.

Pasal 25



Sebelum melaksanakan pencabutan Izin Usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (1),

ayat

Pemerintah terlebih dahulu memberikan kesempatan selama jangka waktu tertentu

(2)

kepada Badan Usaha untuk meniadakan pelanggaran yang telah dilakukan atau

√

pemenuhan persyaratan yang ditetapkan.


Dalam penjelasannya tidak ada kejelasan dan ketegasan mengenai jangka waktu
dalam memberikan kesempatan untuk meniadakan pelanggaran.

11.

Pasal 28



ayat (1)

Bahan Bakar Minyak serta hasil olahan tertentu yang dipasarkan di dalam negeri untuk

√

memenuhi kebutuhan masyarakat wajib memenuhi standar dan mutu yang ditetapkan
oleh Pemerintah.


12.

ayat (2)

Dalam penjelasannya tidak dijelaskan apa saja hasil olahan tertentu itu.

Ayat (2) yang menyatakan bahwa harga bahan bakar minyak dan gas bumi diserahkan pada

√

mekanisme persaingan usaha yang sehat dan wajar, berpotensi merugikan Hak masyarakat
akan kebutuhan bahan bakar minyak, perlu direvisi. Pasal ini juga sudah dibatalkan oleh
Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Mahkamah Konstitusi No. 002/PUU-I/2003.
13.

Pasal 34
ayat (1)



Dalam hal Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap akan menggunakan bidang-bidang

√

tanah hak atau tanah negara di dalam Wilayah Kerjanya, Badan Usaha atau Bentuk
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NO

PASAL

ANALISIS

REKOMENDASI
UBAH

CABUT

Usaha Tetap yang bersangkutan wajib terlebih dahulu mengadakan penyelesaian
dengan pemegang hak atau pemakai tanah di atas tanah negara, sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.


Dalam penjelasannya ketentuan PUU nya tidak disebutkan PUU yang mana atau apa
saja yang terkait, sehingga kurang jelas.


14.

Sebaiknya dalam penjelasan juga dirujuk ketentuan PUU yang dimaksud.

Pasal 41

Ayat (2) dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Mahkamah Konstitusi No.

ayat (2)

36/PUU-X/2012. Pasal ini mengatur tentang “Badan Pelaksana” sehingga dinyatakan

√

bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
15.

Pasal 44

Telah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Mahkamah Konstitusi No.

√

36/PUU-X/2012). Pasal ini mengatur tentang “Badan Pelaksana” sehingga dinyatakan
bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
16.

Pasal 45

Telah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Mahkamah Konstitusi No. No.

√

36/PUU-X/2012). Pasal ini mengatur tentang “Badan Pelaksana” sehingga dinyatakan
bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
17.

Pasal 48



Anggaran biaya operasional Badan Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45

√

didasarkan pada imbalan (fee) dari Pemerintah sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku.


Anggaran biaya operasional Badan Pengatur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46
didasarkan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan iuran dari Badan
45

NO

PASAL

ANALISIS

REKOMENDASI
UBAH

CABUT

Usaha yang diaturnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.


Dalam penjelasannya ketentuan PUU nya tidak disebutkan PUU yang mana atau apa
saja yang terkait, sehingga kurang jelas.


18.

ayat (1)

Sebaiknya dalam penjelasan juga dirujuk ketentuan PUU yang dimaksud.

Ayat (1) telah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Mahkamah Konstitusi

√

No. 36/PUU-X/2012. Pasal ini mengatur tentang “Badan Pelaksana” sehingga dinyatakan
bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
19.

Pasal 49

Telah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Mahkamah Konstitusi No.

√

36/PUU-X/2012. Pasal ini mengatur tentang “Badan Pelaksana” sehingga dinyatakan
bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
20.

Pasal 50



Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memberitahukan

ayat (3)

dimulainya penyidikan perkara pidana kepada Pejabat Polisi Negara Republik

dan ayat

Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(5)

√

(ayat 3)


Pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilakukan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



Dalam penjelasannya ketentuan PUU nya tidak disebutkan PUU yang mana atau apa
saja yang terkait, sehingga kurang jelas.



Sebaiknya dalam penjelasan juga dirujuk ketentuan PUU yang dimaksud.
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NO

PASAL

ANALISIS

REKOMENDASI
UBAH

21.

Pasal 59

Huruf a telah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Mahkamah Konstitusi

huruf a

No. 36/PUU-X/2012. Pasal ini mengatur tentang “Badan Pelaksana” sehingga dinyatakan

CABUT

√

bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
22.

Pasal 61

Telah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Mahkamah Konstitusi No. No.

√

36/PUU-X/2012. Pasal ini mengatur tentang “Badan Pelaksana” sehingga dinyatakan
bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
23.

Pasal 63

Telah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Mahkamah Konstitusi No. No.
36/PUU-X/2012)

√

Pasal ini mengatur tentang “Badan Pelaksana” sehingga dinyatakan

bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

3.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
Terdiri dari 193 (seratus Sembilan puluh tiga) pasal. Status pasal:


Terdapat perubahan norma Pasal 59 ayat (7) karena dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945 berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 7/PUU-XII/2014.



Terdapat perubahan norma Pasal 64 ayat (4), 65 ayat (7), dan 66 ayat (2) karena dinyatakan bertentangan secara bersyarat dengan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (conditionally unconstitutional) sepanjang dalam perjanjian kerja tersebut
tidak disyaratkan adanya pengalihan perlindungan hak-hak bagi pekerja/buruh yang objek kerjanya tetap ada, walaupun terjadi pergantian
perusahaan yang melaksanakan sebagian pekerjaan borongan dari perusahaan lain atau perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh oleh
Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 27/PUU-IX/2011.
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Terdapat perubahan norma Pasal 65 ayat (8) karena dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945 berdasarkan putusan Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 7/PUU-XII/2014.



Terdapat perubahan norma Pasal 66 ayat (2) huruf b karena dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat dan bertentangan
dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 berdasarkan Putusan MK Nomor 27/PUUIX/2011.



Terdapat perubahan norma Pasal 66 ayat (4) karena dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat berdasarkan Putusan Mahkamah
Konstitusi Perkara Nomor 7/PUU-XII/2014.



Terdapat perubahan norma Pasal 95 ayat (4) karena dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945 berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 67/PUU-XI/2013.



Terdapat perubahan norma Pasal 96 karena dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dan bertentangan dengan UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 100/PUU-X/2012.



Terdapat perubahan norma Pasal 106, 119, 120 ayat (1) (2), dan 121 karena dinyatakan mereduksi hakikat kebebasan
berserikat/berorganisasi bagi buruh/pekerja seperti yang dijamin oleh Pasal 28 UUD 1945. Hak berserikat melalui serikat pekerja/serikat
buruh merupakan salah satu hak asasi manusia yang dijamin oleh Pasal 28 UUD 1945 berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi dalam
perkara nomor 115/PUU-VII/2009.



Terdapat perubahan norma Pasal 137, 138 ayat (1), 139, 140 dan 186 karena dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat
berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor Perkara 012/PUU-I/2003.



Terdapat perubahan norma Pasal 155 ayat (2) karena dinyatakan menimbulkan ketidakpastian hukum sepanjang dikaitkan dengan frasa
“belum ditetapkan” dalam Pasal 155 ayat (2) yang bunyi lengkap pasalnya Selama putusan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan
industrial belum ditetapkan, baik pengusaha maupun pekerja/buruh harus tetap melaksanakan segala kewajibannya.” Menurut Mahkamah
Konstitusi, perlu ada penafsiran yang pasti terkait frasa “belum ditetapkan” tersebut agar terdapat kepastian hukum yang adil sehingga
para pihak dapat memperoleh jaminan dan kepastian hukum terhadap perolehan hak-hak mereka dalam hal terjadinya perselisihan
hubungan industrial. Menurut Mahkamah, frasa “belum ditetapkan” dalam Pasal 155 ayat (2) UU Ketenagakerjaan harus dimaknai putusan
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pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap karena putusan Pengadilan Hubungan Industrial ada yang dapat langsung
memperoleh kekuatan hukum tetap pada tingkat pertama oleh Pengadilan Hubungan Industrial, yaitu putusan mengenai perselisihan
kepentingan, putusan mengenai perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh dalam satu perusahaan, serta putusan mengenai
perselisihan hak dan PHK yang tidak dimohonkan kasasi. Adapun putusan mengenai perselisihan hak dan PHK yang dimohonkan kasasi
harus menunggu putusan kasasi dari Mahkamah Agung terlebih dahulu baru memperoleh kekuatan hukum tetap. Hal ini berdasarkan
Putusan Mahkamah Konstitusi perkara nomor 37/PUU-IX/2011.


Terdapat perubahan norma Pasal 158 dan Pasal 170 karena dinyatakan bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) berdasarkan Putusan
Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 012/PUU-I/2003.



Terdapat perubahan norma Pasal 164 ayat (3) karena dinyatakan bertentangan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara
nomor 19/PUU-IX/2011 28D ayat (2) UUD 1945 berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 19/PUU-IX/2011.



Terdapat perubahan norma Pasal 169 ayat (1) huruf c dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat dan bertentangan dengan UUD
1945 sepanjang tidak dimaknai : “ Pekerja/buruh dapat mengajukan permohonan pemutusan hubungan kerja kepada lembaga
penyelesaian perselisihan hubungan industrial dalam hal pengusaha tidak membayar upah tepat waktu yang telah ditentukan selama 3
(tiga) bulan berturut-turut atau lebih, meskipun pengusaha membayar upah secara tepat waktu sesudah itu ” berdasarkan Putusan
Mahkamah Konstitusi Nomor 58/PUUIX/2011 Tanggal 16 Juli 2012.



Terdapat perubahan norma Pasal 186 karena dinyatakan karena mereduksi hak mogok yang merupakan hak dasar buruh yang dijamin oleh
UUD 1945 dalam rangka kebebasan menyatakan sikap [Pasal 28E ayat (2) dan ayat (3)] Berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor
Perkara 012/PUU-I/2003.

NO

PASAL

ANALISIS

REKOMENDASI
UBAH

1.

Pasal 2

Dalam teknik penulisan norma, penyebutan landasan tidak diperlukan, karena tidak akan

CABUT

√
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PASAL

ANALISIS

REKOMENDASI
UBAH

CABUT

operasional (tidak memiliki operator norma). Hal ini sejalan dengan petunjuk Nomor 98
Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-Undangan. Sehingga sebaiknya norma yang menyebutkan landasan, asas dan
tujuan dicabut, cukup elaborasi landasan, asas dan tujuan ada dalam Naskah Akademik.
2.

Pasal 3

Dalam teknik penulisan norma, penyebutan asas tidak diperlukan, karena tidak akan

√

operasional (tidak memiliki operator norma). Asas adalah nilai-nilai yang menjiwai seluruh
norma yang berisi pengaturan. Hal ini sejalan dengan petunjuk No. 98 Lampiran II UU No.12
Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Dalam petunjuk huruf c
dikatakan bahwa ketentuan yang mencerminkan asas, maksud dan tujuan seharusnya
masuk dalam ketentuan umum dan tidak dirumuskan tersendiri dalam pasal atau bab. Oleh
karena itu sebaiknya norma yang menyebutkan asas-asas diubah, cukup elaborasi asas
yang ada dalam Naskah Akademik atau dimasukkan dalam Bab I Ketentuan Umum
3.

Pasal 4



Dalam teknik penulisan norma, penyebutan tujuan tidak diperlukan, karena tidak akan

√

operasional (tidak memiliki operator norma). Hal ini sejalan dengan petunjuk Nomor
98 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-Undangan. Sehingga sebaiknya norma yang menyebutkan landasan, asas
dan tujuan dicabut, cukup elaborasi landasan, asas dan tujuan ada dalam naskah
akademik.


Tujuan dapat dituangkan dalam penjelasan umum dari UU dan naskah akademiknya.
Jika sangat diperlukan, maka harus dituangkan dalam bentuk penulisan norma tingkah
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NO

PASAL

ANALISIS

REKOMENDASI
UBAH

CABUT

laku yang memerlukan operator norma agar dapat dioperasionalkan.


Perlu ditambahkan kata “harus” sebagai operator norma tersebut. Sehingga norma ini
memiliki konsekuensi jika tidak tercapai tujuannya.

4.

Pasal 59



Ayat (7)

Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 7/PUU-XII/2014 dinyatakan

√

bahwa Frasa “demi hukum” dalam Pasal 59 ayat (7) Undang-Undang Nomor 13 Tahun
2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279)
bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
sepanjang tidak dimaknai “Pekerja/buruh dapat meminta pengesahan nota
pemeriksaan pegawai pengawas ketenagakerjaan kepada Pengadilan Negeri setempat
dengan syarat:
1)

Telah dilaksanakan perundingan bipartit namun perundingan bipartit tersebut
tidak mencapai kesepakatan atau salah satu pihak menolak untuk berunding; dan

2)

Telah dilakukan pemeriksaan oleh pegawai pengawas ketenagakerjaan
berdasarkan peraturan perundang-undangan”.



Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) bersifat final dan mengikat oleh karena itu
putusan MK terhadap Pasal 59 ayat (7) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan ini sebaiknya diikuti.

5.

Pasal 59,
Pasal 64,



Berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara Nomor 012/PUU-I/2003

√

Hak atas pekerjaan dan penghidupan yang Iayak bagi kemanusiaan merupakan hak
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NO

PASAL

ANALISIS

REKOMENDASI
UBAH

Pasal 65,

asasi manusia yang secara khusus telah dimuat di dalam UUD 1945 yang menjadi dasar

Pasal 66,

konstitusional negara Indonesia. Selain itu, hak untuk bekerja serta mendapat imbalan

CABUT

dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja juga ditetapkan sebagai hak
asasi manusia. Ketentuan mengenai hak konstitusional warga negara tersebut diatur
dalam Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 28D ayat (2) UUD 1945.


Putusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara nomor 27/PUU-IX/2011 ini pada intinya
adalah permohonan terhadap ketentuan Pasal 59 dan Pasal 64 sampai dengan Pasal
66 UU Ketenagakerjaan. Norma dalam Pasal 59 mengatur mengenai perjanjian kerja
waktu tertentu, sedangkan norma dalam Pasal 64 sampai dengan Pasal 66 mengatur
mengenai ketentuan suatu perusahaan dapat menyerahkan sebagian pelaksanaan
pekerjaan kepada perusahaan lainnya melalui perjanjian pemborongan pekerjaan atau
melalui penyediaan jasa pekerja/buruh yang dibuat secara tertulis dengan syarat-syarat
tertentu. Ketentuan Pasal 59 dan Pasal 64 sampai dengan Pasal 66 tersebut diuji
konstitusionalitasnya terhadap Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 28D ayat (2) UUD 1945.
Menurut pertimbangan Mahkamah Konstitusi, norma Pasal 59 UU Ketenagakerjaan
tidak bertentangan dengan UUD 1945 karena perjanjian kerja waktu tertentu ditujukan
untuk jenis perjanjian kerja yang dirancang hanya untuk waktu tertentu saja dan tidak
berlangsung untuk selamanya, sehingga hubungan kerja antara buruh dan majikan
akan berakhir begitu jangka waktu berakhir atau ketika pekerjaan telah selesai
dikerjakan. Selain itu, Pasal 59 juga telah menegaskan bahwa perjanjian kerja waktu
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NO

PASAL

ANALISIS
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UBAH

CABUT

tertentu hanya dapat diterapkan untuk 4 (empat) jenis pekerjaan saja.


Adapun terhadap norma dalam Pasal 64 sampai dengan Pasal 66 UU Ketenagakerjaan,
Mahkamah

mempertimbangkan

lebih

lanjut

adakah

ketentuan

tersebut

mengakibatkan terancamnya hak setiap orang dan hak-hak pekerja yang dijamin oleh
konstitusi, dalam hal ini hak-hak pekerja outsourcing yang dilanggar sehingga
bertentangan dengan UUD 1945. Dalam putusannya Mahkamah menilai bahwa frasa
“…perjanjian kerja waktu tertentu” dalam Pasal 65 ayat (7) dan frasa “…perjanjian
kerja untuk waktu tertentu” dalam Pasal 66 ayat (2) huruf b UU Ketenagakerjaan ini
bertentangan secara bersyarat dengan UUD 1945 (conditionally unconstitutional)
sepanjang dalam perjanjian kerja tersebut tidak disyaratkan adanya pengalihan
perlindungan hak-hak bagi pekerja/buruh yang objek kerjanya tetap ada, walaupun
terjadi pergantian perusahaan yang melaksanakan sebagian pekerjaan borongan dari
perusahaan lain atau perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh.


Berdasarkan

pertimbangan

Mahkamah

Konstitusi,

syarat-syarat

dan

prinsip

outsourcing baik melalui perjanjian pemborongan pekerjaan maupun melalui
perusahaan penyediaan jasa pekerja/buruh dapat mengakibatkan hilangnya jaminan
kepastian hukum yang adil bagi pekerja dan hilangnya hak setiap orang untuk bekerja
serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja. Hal
itu terjadi, karena dengan berakhirnya pekerjaan pemborongan atau berakhirnya masa
kontrak penyediaan pekerja/buruh maka dapat berakhir pula hubungan kerja antara
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NO

PASAL

ANALISIS

REKOMENDASI
UBAH

CABUT

perusahaan outsourcing dengan pekerja/buruh, sehingga pekerja/buruh kehilangan
pekerjaan serta hak-hak lainnya yang seharusnya diperoleh. Menurut Mahkamah,
pekerja/buruh yang melaksanakan pekerjaan dalam perusahaan outsourcing tidak
boleh kehilangan hak-haknya yang dilindungi oleh konstitusi. Untuk itu, Mahkamah
Konstitusi harus memastikan bahwa hubungan kerja antara pekerja/buruh dengan
perusahaan outsourcing yang melaksanakan pekerjaan outsourcing dilaksanakan
dengan tetap menjamin perlindungan atas hak-hak pekerja/buruh dan penggunaan
model outsourcing tidak disalahgunakan oleh perusahaan hanya untuk kepentingan
dan keuntungan perusahaan tanpa memperhatikan, bahkan mengorbankan hak-hak
pekerja/buruh. Jaminan dan perlindungan demikian tidak dapat dilaksanakan dengan
baik hanya melalui perjanjian kerja yang mengikat antara perusahaan dengan
pekerja/buruh

berdasarkan

perjanjian

kerja

waktu

tertentu,

karena

posisi

pekerja/buruh berada dalam posisi tawar yang lemah akibat banyaknya pencari kerja
atau oversupply tenaga kerja.


Untuk menghindari perusahaan melakukan eksploitasi pekerja/buruh hanya untuk
kepentingan keuntungan bisnis dan untuk meminimalisasi hilangnya hak-hak
konstitusional

para

pekerja

outsourcing,

Mahkamah

Konstitusi

menentukan

perlindungan dan jaminan hak bagi pekerja/buruh melalui 2 (dua) model perlindungan,
yaitu:
a.

mensyaratkan agar perjanjian kerja antara pekerja/buruh dengan perusahaan
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PASAL

ANALISIS

REKOMENDASI
UBAH

CABUT

yang melaksanakan pekerjaan outsourcing tidak berbentuk PKWT, melainkan
berbentuk “perjanjian kerja waktu tidak tertentu”; dan
b.

menerapkan prinsip pengalihan tindakan perlindungan bagi pekerja/buruh
(Transfer of Undertaking Protection of Employment atau TUPE) yang bekerja
pada perusahaan yang melaksanakan pekerjaan outsourcing.

Melalui model yang pertama, hubungan kerja antara pekerja/buruh dengan
perusahaan yang melaksanakan pekerjaan outsourcing adalah konstitusional
sepanjang dilakukan berdasarkan “perjanjian kerja waktu tidak tertentu” secara
tertulis. Sedangkan model yang kedua, pengalihan perlindungan pekerja/buruh
diterapkan untuk melindungi para pekerja/buruh outsourcing dari kesewenangwenangan pihak pemberi kerja/pengusaha. Dengan menerapkan prinsip pengalihan
perlindungan, ketika perusahaan pemberi kerja tidak lagi memberikan pekerjaan
borongan atau penyediaan jasa pekerja/buruh kepada suatu perusahaan outsourcing
yang lama dan memberikan pekerjaan tersebut kepada perusahaan outsourcing yang
baru, maka selama pekerjaan yang diperintahkan untuk dikerjakan masih ada dan
berlanjut, perusahaan penyedia jasa baru tersebut harus melanjutkan kontrak kerja
yang telah ada sebelumnya tanpa mengubah ketentuan yang ada dalam kontrak tanpa
persetujuan pihak-pihak yang berkepentingan, kecuali perubahan untuk meningkatkan
keuntungan bagi pekerja/buruh karena bertambahnya pengalaman dan masa kerjanya.


Aturan tersebut tidak saja memberikan kepastian akan kontinuitas pekerjaan para
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NO

PASAL

ANALISIS

REKOMENDASI
UBAH

CABUT

pekerja outsourcing, tetapi juga memberikan perlindungan terhadap aspek-aspek
kesejahteraan lainnya karena dalam aturan tersebut para pekerja outsourcing tidak
diperlakukan sebagai pekerja baru. Masa kerja yang telah dilalui para pekerja
outsourcing tersebut tetap dianggap ada dan diperhitungkan, sehingga pekerja
outsourcing dapat menikmati hak-hak sebagai pekerja secara layak dan proporsional.
Apabila pekerja outsourcing tersebut diberhentikan dengan alasan pergantian
perusahaan pemberi jasa pekerja, maka para pekerja diberi kedudukan hukum untuk
mengajukan gugatan berdasarkan hal itu kepada pengadilan hubungan industrial
sebagai sengketa hak. Melalui prinsip pengalihan perlindungan tersebut, kehilangan
atau terabaikannya hak-hak konstitusional pekerja outsourcing dapat dihindari. Selain
itu, untuk menghindari perbedaan hak antara pekerja pada perusahaan pemberi kerja
dengan pekerja outsourcing yang melakukan pekerjaan yang sama persis dengan
pekerja pada perusahaan pemberi kerja, maka perusahaan pemberi kerja tersebut
harus mengatur agar pekerja outsourcing tersebut menerima fair benefits and welfare
(keuntungan dan kesejahteraan) tanpa didiskriminasikan dengan pekerja pada
perusahaan pemberi kerja sebagaimana ditentukan dalam Pasal 64 ayat (4) juncto
Pasal 66 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan.


Kebijakan “outsourcing” yang tercantum dalam pasal 64-66 UU Ketenagakerjaan telah
mengganggu ketenangan kerja bagi buruh/pekerja yang sewaktu-waktu dapat
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NO

PASAL

ANALISIS

REKOMENDASI
UBAH

CABUT

terancam pemutusan hubungan kerja dan men-downgrading-kan mereka sekadar
sebagai

sebuah

komoditas

sehingga

berwatak

kurang

protektif

terhadap

buruh/pekerja. Artinya, UU Ketenagakerjaan tidak sesuai dengan paradigma UUD 1945
dan bertentangan dengan Pasal 27 ayat (2) UUD 1945
6.

Pasal 65



ayat (7)

Pasal 65

√

(7) Hubungan kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) dapat didasarkan atas
perjanjian kerja waktu tidak tertentu atau perjanjian kerja waktu tertentu apabila
memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59.


Berdasarkan Putusan MK Nomor 27/PUUIX/2011 Tanggal 17 Januari 2012, dinyatakan :
Pasal 65 ayat (7) sepanjang Frasa “perjanjian kerja waktu tertentu” tidak memiliki
kekuatan hukum mengikat dan bertentangan dengan UUD 1945, sepanjang dalam
perjanjian kerja tersebut tidak disyaratkan adanya pengalihan perlindungan hak-hak
bagi pekerja/buruh yang objek kerjanya tetap ada, walaupun terjadi pergantian
perusahaan yang melaksanakan sebagian pekerjaan borongan dari perusahaan lain
atau perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh.

7.

Pasal 65
ayat (8)



Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 7/PUU-XII/2014 dinyatakan

√

bahwa Frasa “demi hukum” dalam Pasal 65 ayat (8) Undang-Undang Nomor 13 Tahun
2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor

39,

Tambahan

Lembaran

NegaraRepublik

Indonesia

Nomor

4279)

bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
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sepanjang tidak dimaknai “Pekerja/buruh dapat meminta pengesahan nota
pemeriksaan pegawai pengawas ketenagakerjaan kepada Pengadilan Negeri setempat
dengan syarat:
1) Telah dilaksanakan perundingan bipartit namun perundingan bipartit tersebut
tidak mencapai kesepakatan atau salah satu pihak menolak untuk berunding; dan
2) Telah

dilakukan

pemeriksaan

oleh

pegawai

pengawas

ketenagakerjaan

berdasarkan peraturan perundang-undangan”.


Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) bersifat final dan mengikat oleh karena itu
putusan MK terhadap Pasal 65 ayat (8) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan ini sebaiknya diikuti.

8.

Pasal 66



ayat (2)

Pasal 66
(2)

√

Penyedia jasa pekerja/buruh untuk kegiatan jasa penunjang atau kegiatan yang
tidak berhubungan langsung dengan proses produksi harus memenuhi syarat
sebagai berikut:
b.

perjanjian kerja yang berlaku dalam hubungan kerja sebagaimana dimaksud
padahuruf a adalah perjanjian kerja untuk waktu tertentu yang memenuhi
persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 dan/atau perjanjian kerja
waktu tidak tertentu yang dibuat secara tertulis dan ditandatangani oleh
kedua belah pihak;.



Berdasarkan Putusan MK Nomor 27/PUUIX/2011 Tanggal 17 Januari 2012, dinyatakan :
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Pasal 66 ayat (2) huruf b sepanjang Frasa “perjanjian kerja untuk waktu tertentu” tidak
memiliki kekuatan hukum mengikat dan bertentangan dengan UUD 1945. Sepanjang
dalam perjanjian kerja tersebut tidak disyaratkan adanya pengalihan perlindungan hakhak bagi pekerja/buruh yang objek kerjanya tetap ada, walaupun terjadi pergantian
perusahaan yang melaksanakan sebagian pekerjaan borongan dari perusahaan lain
atau perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh.


Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) bersifat final dan mengikat oleh karena itu
putusan MK terhadap Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan ini sebaiknya diikuti.

9.

Pasal 66
ayat (4)



Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 7/PUU-XII/2014 dinyatakan

√

bahwa Frasa “demi hukum” dalam Pasal 66 ayat (4) UU Ketenagakerjaan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4279) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat
sepanjang tidak dimaknai “Pekerja/buruh dapat meminta pengesahan nota
pemeriksaan pegawai pengawas ketenagakerjaan kepada Pengadilan Negeri setempat
dengan syarat:
1)

Telah dilaksanakan perundingan bipartit namun perundingan bipartit tersebut
tidak mencapai kesepakatan atau salah satu pihak menolak untuk berunding; dan

2)

Telah

dilakukan

pemeriksaan

oleh

pegawai

pengawas

ketenagakerjaan

berdasarkan peraturan perundang-undangan”.
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CABUT

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) bersifat final dan mengikat oleh karena itu
putusan MK terhadap Pasal 66 ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan ini sebaiknya diikuti.

10.

Pasal 95



ayat (4)

Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 67/PUU-XI/2013 dinyatakan

√

bahwa Pasal 95 ayat (4) UU Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279)
bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
sepanjang tidak dimaknai: “pembayaran upah pekerja/buruh yang terhutang
didahulukan atas semua jenis kreditur termasuk atas tagihan kreditur separatis,
tagihan hak negara, kantor lelang, dan badan umum yang dibentuk Pemerintah,
sedangkan pembayaran hak-hak pekerja/buruh lainnya didahulukan atas semua
tagihan termasuk tagihan hak negara, kantor lelang, dan badan umum yang dibentuk
Pemerintah, kecuali tagihan dari kreditur separatis”.


Pasal 95 ayat (4) UU Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279) tidak
mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai: “pembayaran upah
pekerja/buruh yang terhutang didahulukan atas semua jenis kreditur termasuk atas
tagihan kreditur separatis, tagihan hak negara, kantor lelang, dan badan umum yang
dibentuk Pemerintah, sedangkan pembayaran hak-hak pekerja/buruh lainnya
didahulukan atas semua tagihan termasuk tagihan hak negara, kantor lelang, dan
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badan umum yang dibentuk Pemerintah, kecuali tagihan dari kreditur separatis”.


Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) bersifat final dan mengikat oleh karena itu
putusan MK terhadap Pasal 95 ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan ini sebaiknya diikuti.

11.

Pasal 96



Berdasarkan

Putusan

Mahkamah

Konstitusi

Perkara

Nomor

100/PUU-X/2012

√

dinyatakan bahwa hubungan ketenagakerjaan bukan semata-mata merupakan
hubungan keperdataan karena hubungan tersebut telah menyangkut kepentingan
yang lebih luas (ribuan buruh) artinya kepentingan publik, bahkan kepentingan
negara, sehingga terdapat perbedaan yang tipis antara kepentingan privat dan
kepentingan publik yang mengharuskan adanya pengaturan dan perlindungan secara
adil oleh negara.


Ketentuan kadaluwarsa adalah terkait dengan penggunaan hak untuk menggunakan
upaya hukum dan kehilangan hak untuk menggunakan upaya hukum. Contoh
kedaluwarsa penggunaan hak untuk menggunakan upaya hukum adalah adanya
ketentuan mengenai batas waktu pengajuan upaya hukum biasa maupun upaya
hukum luar biasa dalam suatu proses pengadilan yang biasanya dihitung sejak
pemberitahuan amar putusan. Adapun kepastian hukum terkait kadaluwarsa dalam
proses peradilan adalah untuk mengetahui kepastian atau kejelasan dari pelaksanaan
amar putusan, atau di sisi lain, bagi kepentingan para pihak yang berperkara,
kedaluwarsa merupakan kesempatan untuk melakukan atau tidak melakukan upaya
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hukum lanjutan.


Bahwa contoh kedaluwarsa kehilangan hak untuk menggunakan upaya hukum,
misalnya, dalam hukum waris, kepemilikan hak waris hanya dapat dilepaskan apabila
ada pernyataan positif dari si pemilik hak untuk melepaskan haknya. Artinya, sejak
dilakukannya pernyataan pelepasan hak tersebut, maka sejak saat itu seseorang tidak
memiliki upaya hukum untuk menuntut haknya. Hal yang sama juga berlaku kepada
hak milik terhadap benda. Di sinilah letak kepastian hukumnya, bahwa selama tidak
ada pernyataan pelepasan hak maka hak kepemilikan itu tetap melekat kepada yang
bersangkutan dan negara berkewajiban untuk melindungi hak tersebut.



Pasal 96 UU Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279)
bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;



Pasal 96 UU Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279) tidak
mempunyai kekuatan hukum mengikat.



Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) bersifat final dan mengikat oleh karena itu
putusan MK terhadap Pasal 96 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan ini sebaiknya diikuti.

12.

Pasal 106,
Pasal 119,



Kebijakan yang tercantum dalam Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, dan Pasal 106 UU

√

Ketenagakerjaan yang intinya memperberat persyaratan untuk merundingkan
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Perjanjian Kerja Bersama (PKB) bagi serikat buruh/serikat pekerja, merupakan

Pasal 121

kebijakan terselubung guna mengurangi hak buruh/pekerja untuk memperjuangkan
hak-haknya dan

mereduksi

hakikat

kebebasan

CABUT

berserikat/berorganisasi bagi

buruh/pekerja seperti yang dijamin oleh Pasal 28 UUD 1945. Hak berserikat melalui
serikat pekerja/serikat buruh merupakan salah satu hak asasi manusia yang dijamin
oleh Pasal 28 UUD 1945 yang menyatakan, “Kemerdekaan berserikat dan berkumpul,
mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan
undang-undang”. Selain itu, hak berserikat dan kebebasan mengeluarkan pendapat
juga dijamin oleh Pasal 28E ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan, “Setiap orang berhak
atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat”.


Putusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara nomor 115/PUU-VII/2009 merupakan
perkara permohonan pengujian undang-undang terhadap Pasal 120 ayat (1) dan Pasal
121 UU Ketenagakerjaan. Ketentuan Pasal 120 ayat (1) UU Ketenagakerjaan
menyatakan bahwa “Dalam hal di satu perusahaan terdapat lebih dari 1 (satu) serikat
pekerja/serikat buruh maka yang berhak mewakili pekerja/buruh melakukan
perundingan dengan pengusaha yang jumlah keanggotaannya lebih dari 50% (lima
puluh perseratus) dari seluruh jumlah pekerja/buruh di perusahaan tersebut”.
Berdasarkan ketentuan tersebut, serikat pekerja/serikat buruh yang anggotanya
kurang dari 50% (misalnya dengan jumlah 49% dari seluruh pekerja di suatu
perusahaan) dapat tidak terwakili hak dan kepentingannya dalam perundingan dengan
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pengusaha untuk membuat perjanjian kerja bersama. Dengan demikian, keberadaan
serikat pekerja/serikat buruh yang anggotanya kurang dari 50% menjadi tidak
bermakna dan tidak dapat memperjuangkan hak dan kepentingan serta tidak dapat
melindungi pekerja/buruh yang menjadi anggotanya. Hal ini tentu berlawanan dengan
tujuan dibentuknya serikat pekerja/serikat buruh yang keberadaannya dilindungi oleh
konstitusi.


Demikian juga dengan ketentuan Pasal 120 ayat (2) UU Ketenagakerjaan yang
menentukan bahwa hanya gabungan dari serikat pekerja/serikat buruh yang memiliki
anggota lebih dari 50% dari seluruh pekerja/buruh dalam suatu perusahaan yang dapat
melakukan perundingan dengan pengusaha jika tidak ada satu pun serikat
pekerja/serikat buruh yang memiliki anggota lebih dari 50%. Berdasarkan ketentuan
tersebut, sebuah atau gabungan serikat pekerja/serikat buruh yang memiliki anggota
kurang dari 50% dari seluruh pekerja/buruh dalam suatu perusahaan (misalnya memiliki
anggota 49%) menjadi sama sekali tidak terwakili hak dan kepentingannya dalam
perjanjian kerja bersama.



Menurut penafsiran Mahkamah Konstitusi, ketentuan tersebut dapat menimbulkan 3
(tiga) persoalan konstitusional yang terkait langsung dengan hak-hak konstitusional
seseorang yang dijamin dan dilindungi oleh konstitusi, yaitu:
a. menghilangkan hak konstitusional serikat pekerja/serikat buruh untuk
memperjuangkan haknya secara kolektif mewakili pekerja/buruh yang menjadi
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anggotanya dan tidak tergabung dalam serikat pekerja mayoritas;
b. menimbulkan perlakuan hukum yang tidak adil dalam arti tidak proporsional
antara serikat pekerja/serikat buruh yang diakui eksistensinya menurut
peraturan perundang-undangan; dan
c. menghilangkan hak pekerja/buruh yang tidak tergabung dalam serikat
pekerja/serikat buruh mayoritas untuk mendapat perlindungan dan perlakuan
hukum yang adil dalam satu perusahaan.


Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) bersifat final dan mengikat oleh karena itu
putusan MK terhadap Pasal 106, 119, 120 dan 121 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003
tentang Ketenagakerjaan ini sebaiknya diikuti.

13.

Pasal 137,



Berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor Perkara 012/PUU-I/2003 mengenai

Pasal 138

uji materi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan bahwa

ayat (1),

Ketentuan yang dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat adalah Pasal

Pasal 139,

186 UU Ketenagakerjaan sepanjang mengenai anak kalimat “… Pasal 137 dan Pasal 138

Pasal 140,

ayat (1) …”. Ketentuan dalam Pasal 186 mengatur sanksi pidana dengan pidana

Pasal 186

maksimum 4 (empat) tahun penjara dan/atau denda Rp. 400.000.000,00 terhadap

√

pelanggaran Pasal 137 dan 138 ayat (1) yang mengatur ketentuan mogok kerja yang
harus dilakukan secara sah, tertib, dan damai. Mahkamah berpendapat bahwa sanksi
dalam Pasal 186 tersebut tidak proporsional karena mereduksi hak mogok yang
merupakan hak dasar buruh yang dijamin oleh UUD 1945 dalam rangka kebebasan
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menyatakan sikap [Pasal 28E ayat (2) dan ayat (3)] dan hak untuk mendapat imbalan
yang adil dan layak dalam hubungan kerja [Pasal 28D ayat (2)]. Menurut Mahkamah
Konstitusi, pelaksanaan hak mogok yang melanggar persyaratan-persyaratan yang
ditentukan dalam Pasal 137 dan Pasal 138 ayat (1) UU Ketenagakerjaan harus diatur
secara proporsional.


Kebijakan prosedural administratif mengenai mogok kerja yang cenderung mereduksi
makna mogok kerja sebagai hak dasar buruh/pekerja seperti yang tercantum dalam
Pasal 137 sampai Pasal 140 UU Ketenagakerjaan. Sebagai contoh, ketentuan mengenai
kewajiban pemberitahuan secara tertulis bagi buruh/pekerja dan serikat buruh/pekerja
dalam tenggang waktu sekurang-kurangnya 7 (tujuh) hari kerja sebelum mogok kerja
dilaksanakan pada hakikatnya merupakan pengekangan hak dasar universal
perjuangan buruh/pekerja dan serikat buruh/ serikat pekerja (vide Pasal 140 UU
Ketenagakerjaan).



Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) bersifat final dan mengikat oleh karena itu
putusan MK terhadap Pasal 137, 138 ayat (1), 139, 140 dan 186 Undang-Undang Nomor
13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan ini sebaiknya diikuti.

14.

Pasal 155
ayat (2)



Putusan Mahkamah Konstitusi perkara nomor 37/PUU-IX/2011 merupakan pengujian

√

terhadap frasa “belum ditetapkan” dalam Pasal 155 ayat (2) UU Ketenagakerjaan.
Adapun bunyi Pasal 155 ayat (2) selengkapnya adalah “Selama putusan lembaga
penyelesaian perselisihan hubungan industrial belum ditetapkan, baik pengusaha
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maupun pekerja/buruh harus tetap melaksanakan segala kewajibannya.” Menurut
pemohon, dalam praktiknya belum ada kejelasan penafsiran mengenai klausula
“belum ditetapkan”. Klausula “belum ditetapkan” menimbulkan pertentangan apakah
putusan dari lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial tersebut hanya
sebatas pada pengadilan tingkat pertama atau juga meliputi putusan pada tingkat
selanjutnya yaitu kasasi dan peninjauan kembali di Mahkamah Agung.


Berdasarkan

ketentuan

Undang-Undang

Nomor

13

Tahun

2003

tentang

Ketenagakerjaan dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian
Perselisihan Hubungan Industrial, pemutusan hubungan kerja hanya dapat dilakukan
setelah ada penetapan dari lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial.
Pemutusan hubungan kerja yang dilakukan tanpa persetujuan lembaga penyelesaian
perselisihan hubungan industrial menjadi batal demi hukum. Selama masa lembaga
penyelesaian perselisihan hubungan industrial masih memeriksa proses pemutusan
hubungan kerja, pekerja dan pengusaha harus tetap melaksanakan tugas dan
kewajibannya masing-masing sebagaimana diatur dalam Pasal 155 ayat (2) UU
Ketenagakerjaan. Berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004
tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, mekanisme penyelesaian
perselisihan hubungan industrial dilakukan secara bertahap yang dimulai dari
perundingan bipartit, mediasi, konsiliasi, arbitrase, dan penyelesaian oleh Pengadilan
Hubungan Industrial. Dalam hal perselisihan diajukan ke Pengadilan Hubungan
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Industrial sebagaimana diatur dalam Pasal 24 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004
tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, maka perselisihan tersebut
dianggap belum final dan mengikat sampai putusan pengadilan tersebut memperoleh
kekuatan hukum tetap.


Apabila frasa ”belum ditetapkan” dalam Pasal 155 ayat (2) UU Ketenagakerjaan
dikaitkan dengan mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan industrial, maka
terdapat potensi ketidakpastian hukum bagi para pihak. Frasa “belum ditetapkan”
dapat diartikan pada saat putusan dijatuhkan oleh Pengadilan Hubungan Industrial
atau juga dapat diartikan pada saat putusan tersebut berkekuatan hukum tetap.



Menurut Mahkamah Konstitusi, perlu ada penafsiran yang pasti terkait frasa “belum
ditetapkan” tersebut agar terdapat kepastian hukum yang adil sehingga para pihak
dapat memperoleh jaminan dan kepastian hukum terhadap perolehan hak-hak mereka
dalam hal terjadinya perselisihan hubungan industrial. Menurut Mahkamah, frasa
“belum ditetapkan” dalam Pasal 155 ayat (2) UU Ketenagakerjaan harus dimaknai
putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap karena putusan
Pengadilan Hubungan Industrial ada yang dapat langsung memperoleh kekuatan
hukum tetap pada tingkat pertama oleh Pengadilan Hubungan Industrial, yaitu
putusan mengenai perselisihan kepentingan, putusan mengenai perselisihan antar
serikat pekerja/serikat buruh dalam satu perusahaan, serta putusan mengenai
perselisihan hak dan PHK yang tidak dimohonkan kasasi. Adapun putusan mengenai
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perselisihan hak dan PHK yang dimohonkan kasasi harus menunggu putusan kasasi
dari Mahkamah Agung terlebih dahulu baru memperoleh kekuatan hukum tetap.


Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) bersifat final dan mengikat oleh karena itu
putusan MK terhadap Pasal 155 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003
tentang Ketenagakerjaan ini sebaiknya diikuti.

15.

Pasal 158,



Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 012/PUU-I/2003 bahwa

Pasal 159,

ketentuan Pasal 158 dan Pasal 170 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang

Pasal 170,

Ketenagakerjaan (UU Ketenagakerjaan) dalam perkara nomor 012/PUU-I/2003 dinilai

√

bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) a quo. Adapun Pasal 158 berisi perbuatanperbuatan yang karenanya buruh dapat diputuskan hubungan kerjanya karena telah
melakukan kesalahan berat dan syarat untuk menuduh telah terjadi kesalahan berat.
Sedangkan Pasal 170 menegaskan kembali bahwa pemutusan hubungan kerja yang
disebabkan kesalahan berat tidak perlu mengikuti ketentuan dalam Pasal 151 ayat (3)
yaitu "bisa tanpa penetapan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial”.


Ketentuan dalam pasal a quo dinilai telah melanggar prinsip-prinsip pembuktian
terutama asas praduga tak bersalah (presumption of innocence) dan kesamaan di
depan hukum sebagaimana dijamin oleh UUD 1945. Seharusnya, bersalah tidaknya
seseorang diputuskan lewat pengadilan dengan hukum pembuktian yang sudah
ditentukan sesuai dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara
Pidana. Lebih jauh lagi, ketentuan Pasal 159 yang menentukan bahwa “apabila
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pekerja/buruh tidak menerima PHK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 ayat (1),
pekerja/buruh yang bersangkutan
penyelesaian

perselisihan

dapat

hubungan

mengajukan gugatan ke lembaga

industrial”,

sehingga

norma

tersebut

mengalihkan/mencampuradukkan wewenang peradilan pidana ke peradilan perdata
yang seharusnya diselesaikan melalui peradilan pidana.


Mahkamah Konstitusi dalam pertimbangan hukum putusan perkara nomor 012/PUUI/2003 menafsirkan bahwa Pasal 158 memberi kewenangan pada pengusaha untuk
melakukan pemutusan hubungan kerja dengan alasan buruh/pekerja telah melakukan
kesalahan berat tanpa due process of law melalui putusan pengadilan yang
independen dan imparsial, melainkan cukup hanya dengan keputusan pengusaha yang
didukung oleh bukti-bukti yang tidak perlu diuji keabsahannya menurut hukum acara
yang berlaku. Di lain pihak, Pasal 160 menentukan secara berbeda bahwa
buruh/pekerja yang ditahan oleh pihak yang berwajib karena diduga melakukan tindak
pidana tetapi bukan atas pengaduan pengusaha, diperlakukan sesuai dengan asas
praduga tidak bersalah (presumption of innocence) yang sampai bulan keenam masih
memperoleh sebagian dari hak-haknya sebagai buruh, dan apabila pengadilan
menyatakan buruh/pekerja yang bersangkutan tidak bersalah, pengusaha wajib
mempekerjakan kembali buruh/pekerja tersebut. Hal tersebut dipandang sebagai
perlakuan yang diskriminatif atau berbeda di dalam hukum yang bertentangan dengan
UUD 1945 serta ketentuan Pasal 1 ayat (3) yang menyatakan bahwa Indonesia adalah
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negara hukum. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Mahkamah
Konstitusi memutuskan Pasal 158 dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum
mengikat. Selain itu, Pasal 159 juga menimbulkan kerancuan berpikir dengan
mencampuradukkan proses perkara pidana dengan proses perkara perdata secara
tidak pada tempatnya dan juga dapat melahirkan beban pembuktian yang tidak adil
dan berat bagi buruh/pekerja untuk membuktikan ketidaksalahannya


Akibat dari ketentuan Pasal 158 dan 159 UU Ketenagakerjaan dinyatakan bertentangan
dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat maka hal ini juga
berimbas kepada beberapa pasal dalam UU Ketenagakerjaan yang berhubungan
langsung dengan Pasal a quo, yakni Pasal 160 ayat (1) sepanjang mengenai anak
kalimat “…. bukan atas pengaduan pengusaha ...”, Pasal 170 sepanjang mengenai
anak kalimat “.… kecuali Pasal 158 ayat (1), …”, dan Pasal 171 sepanjang menyangkut
anak kalimat “…. Pasal 158 ayat (1) …”.



Selain itu putusan tersebut juga berdampak pada pasal 82 Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial yang mengatur
tenggang waktu 1 (satu) tahun dalam pengajuan gugatan terhadap pemutusan
hubungan kerja karena alasan pasal 159 Undang-Undang Ketenagakerjaan ini.



Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) bersifat final dan mengikat oleh karena itu
putusan MK terhadap Pasal 158, 159 dan 170 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003
tentang Ketenagakerjaan ini sebaiknya diikuti.
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16.

Pasal 164



ayat (3),

Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 19/PUU-IX/2011 Pasal 28D

CABUT

√

ayat (2) UUD 1945 telah memberikan jaminan atas pekerjaan sebagaimana disebutkan
“Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil
dan layak dalam hubungan kerja”. Hak tersebut merupakan ketentuan mendasar yang
harus ditaati dalam pembangunan ketenagakerjaan sehingga dapat meningkatkan
harkat, martabat, dan harga diri tenaga kerja serta mewujudkan masyarakat sejahtera,
adil, makmur, dan merata, baik materiil maupun spiritual. Putusan Mahkamah
Konstitusi dalam perkara nomor 19/PUU-IX/2011 merupakan perkara permohonan
pengujian undang-undang terhadap Pasal 164 ayat (3) UU Ketenagakerjaan terhadap
Pasal 28D ayat (2) UUD 1945.


Dalam hubungan kerja, pemutusan hubungan kerja merupakan pilihan terakhir sebagai
upaya untuk melakukan efisiensi perusahaan setelah sebelumnya dilakukan upayaupaya lain dalam rangka efisiensi tersebut. Pasal 164 ayat (3) UU Ketenagakerjaan
merupakan salah satu norma yang mengatur mengenai pemutusan hubungan kerja.
Norma Pasal 164 ayat (3) UU Ketenagakerjaan menyatakan, “Pengusaha dapat
melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja/buruh karena perusahaan
tutup bukan karena mengalami kerugian 2 (dua) tahun berturut-turut atau bukan
karena keadaan memaksa (force majeur) tetapi perusahaan melakukan efisiensi
dengan ketentuan pekerja/buruh berhak atas uang pesangon sebesar 2 (dua) kali
ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali
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ketentuan Pasal 156 ayat (3), dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156
ayat (4)”.


Adanya ketentuan yang menyatakan perusahaan dapat melakukan pemutusan
hubungan kerja karena perusahaan tutup untuk melakukan efisiensi sebagaimana
diatur Pasal a quo dinilai tidak jelas dan dapat menimbulkan multitafsir. Hal ini
dikarenakan frasa “perusahaan tutup” dalam Pasal a quo bisa saja ditafsirkan tutup
secara permanen atau hanya tutup sementara.



Berdasarkan pertimbangan Mahkamah Konstitusi terhadap pasal tersebut, siapa saja
dapat menafsirkan norma tersebut sesuai dengan kepentingannya masing-masing,
misalnya menganggap penutupan perusahaan sementara untuk melakukan renovasi
merupakan bagian dari efisiensi dan menjadikannya sebagai dasar melakukan
pemutusan hubungan kerja. Tafsiran yang berbeda tersebut dapat menyebabkan
penyelesaian hukum yang berbeda dalam penerapannya, karena setiap pekerja dapat
diputuskan hubungan kerjanya kapan saja dengan dasar perusahaan tutup sementara
atau

operasionalnya

berhenti

sementara.Hal

demikian

dapat

menimbulkan

ketidakpastian hukum bagi kelangsungan pekerjaan bagi pekerja/buruh di dalam
menjalankan pekerjaannya yang bertentangan dengan ketentuan Pasal 28D ayat (2)
UUD 1945.


Untuk menghilangkan ketidakpastian hukum tersebut guna menegakkan keadilan,
Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa frasa “perusahaan tutup” dalam Pasal 164
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ayat (3) UU Ketenagakerjaan tetap konstitutional sepanjang dimaknai “perusahaan
tutup permanen atau perusahaan tutup tidak untuk sementara waktu”. Dengan kata
lain frasa “perusahaan tutup” tersebut adalah bertentangan dengan UUD 1945
sepanjang tidak dimaknai “perusahaan tutup permanen atau perusahaan tutup tidak
untuk sementara waktu”.


Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) bersifat final dan mengikat oleh karena itu
putusan MK terhadap Pasal 164 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003
tentang Ketenagakerjaan ini sebaiknya diikuti.

17.

Pasal 169
ayat (1)



Pasal 169

√

(1) Pekerja/buruh dapat mengajukan permohonan pemutusan hubungan kerja kepada
lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial dalam hal pengusaha
melakukan perbuatan sebagai berikut :
c.

tidak membayar upah tepat pada waktu yang telah ditentukan selama 3 (tiga)
bulan berturut-turut atau lebih.



Berdasarkan Putusan MK Nomor 58/PUUIX/2011 Tanggal 16 Juli 2012, dinyatakan : pasal
169 ayat (1) huruf c tidak memiliki kekuatan hukum mengikat dan bertentangan
dengan UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai : “ Pekerja/buruh dapat mengajukan
permohonan pemutusan hubungan kerja kepada lembaga penyelesaian perselisihan
hubungan industrial dalam hal pengusaha tidak membayar upah tepat waktu yang
telah ditentukan selama 3 (tiga) bulan berturut-turut atau lebih, meskipun pengusaha
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membayar upah secara tepat waktu sesudah itu ”.


Menurut Mahkamah Konstitusi dalam putusan perkara Nomor 58/PUU-IX/2011
membayar upah pekerja merupakan kewajiban hukum bagi pengusaha. Upah
merupakan balasan atas prestasi pekerja/buruh yang diberikan oleh pengusaha yang
secara seimbang merupakan kewajiban pengusaha untuk membayarnya. Kelalaian
pengusaha membayar upah pekerja/buruh dapat menimbulkan hak bagi pekerja/buruh
untuk menuntut pengusaha memenuhi kewajibannya, dan jika tidak, pekerja/buruh
dapat meminta pemutusan hubungan kerja sebagaimana diatur pasal a quo. Tidak
membayar upah pekerja tiga bulan berturut-turut adalah pelanggaran serius atas hakhak pekerja/buruh yang berimplikasi luas bagi kehidupan seseorang pekerja terutama
hak konstitusionalnya untuk mendapatkan imbalan dan perlakuan yang adil dan wajar
dalam hubungan kerja [vide Pasal 28D ayat (2) UUD 1945]. Upah bagi pekerja adalah
penopang bagi kehidupannya dan kehidupan keluarganya. Menurut Mahkamah,
dengan lewatnya waktu tiga bulan berturut-turut pengusaha tidak membayar upah
secara tepat waktu kepada pekerja, sudah cukup alasan menurut hukum bagi pekerja
untuk meminta pemutusan hubungan kerja. Hak ini tidak hapus ketika pengusaha
kembali memberi upah secara tepat waktu setelah pelanggaran tersebut terjadi.



Menurut Mahkamah Konstitusi, hak pekerja untuk mendapatkan pemutusan
hubungan kerja tidak terhalang oleh adanya tindakan pengusaha yang kembali
membayar upah pekerja secara tepat waktu setelah adanya permohonan pemutusan
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hubungan kerja oleh pekerja ke Pengadilan, dengan ketentuan bahwa pekerja telah
melakukan upaya yang diperlukan untuk mendapatkan haknya agar upah dibayarkan
secara tepat waktu namun tidak diindahkan oleh pengusaha. Hal itu untuk melindungi
hak-hak pekerja untuk mendapatkan kepastian dan perlakuan hukum yang adil dan
hak pekerja untuk mendapatkan imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam
hubungan kerja sebagaimana ditentukan dalam Pasal 28D ayat (1) dan ayat (2) UUD
1945. Mahkamah menilai ketentuan Pasal 169 ayat (1) huruf c Undang-Undang a quo
tidak memberi kepastian apakah dengan pembayaran upah secara tepat waktu oleh
pengusaha kepada pekerja setelah pengusaha tidak membayar upah secara tepat
waktu selama lebih dari tiga bulan berturut-turut menggugurkan alasan pekerja untuk
mendapatkan pemutusan hubungan kerja?


Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) bersifat final dan mengikat oleh karena itu
putusan MK terhadap Pasal 169 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003
tentang Ketenagakerjaan ini sebaiknya diikuti.

18.

Pasal 183,



Dalam Lampiran II Nomor 64 dan 65 UU No 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan

Pasal 184,

Peraturan Perundang-undangan, dikatakan bahwa substansi yang berupa sanksi

Pasal 185,

administratif atau sanksi keperdataan atas pelanggaran norma dirumuskan menjadi

Pasal 186,

satu bagian (pasal) dengan norma yang memberikan sanksi administratif atau sanksi

Pasal 187,

keperdataan;

Pasal 188,



√

Kemudian jika norma yang memberikan sanksi administratif atau keperdataan lebih
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Pasal 189,

dari satu pasal, sanksi administratif atau sanksi keperdataan tersebut dirumuskan

Pasal 190

dalam pasal terakhir dari bagian (pasal) tersebut.


CABUT

Dengan demikian tidak merumuskan ketentuan sanksi yang sekaligus memuat sanksi
pidana, sanksi perdata, dan sanksi administratif dalam satu bab;



Sebaiknya Pasal 183,184, 185, 186, 187, 188, 189 dan 190 seharusnya tidak dalam satu
Bab.

19.

Pasal 186



Berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor Perkara 012/PUU-I/2003 bahwa

√

sanksi dalam pasal 186 tersebut tidak proporsional karena mereduksi hak mogok yang
merupakan hak dasar buruh yang dijamin oleh UUD 1945 dalam rangka kebebasan
menyatakan sikap [Pasal 28E ayat (2) dan ayat (3)] dan hak untuk mendapat imbalan
yang adil dan layak dalam hubungan kerha [Pasal 28D ayat (2)]. Menurut Mahkamah
Konstitusi, pelaksanaan hak mogok yang melanggar persyaratan-persyaratan yang
ditentukan dalam pasal 137 dan pasal 138 ayat (1) UU Ketenagakerjaan harus diatur
secara proporsional.


Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) bersifat final dan mengikat oleh karena itu
putusan MK terhadap Pasal 186 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan ini sebaiknya diikuti.
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4.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
Terdiri dari 77 (tujuh puluh tujuh) pasal. Status pasal: berlaku seluruhnya.
NO

PASAL

ANALISIS

REKOMENDASI
UBAH

1.

Pasal 2



Dalam teknik penulisan norma, penyebutan Pendidikan Nasional berdasarkan Pancasila

CABUT

√

dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tidak diperlukan,
karena tidak akan operasional (tidak memiliki operator norma). Asas adalah nilai-nilai
yang menjiwai seluruh norma yang berisi pengaturan.


Hal ini sejalan dengan petunjuk No. 98 Lampiran II UU No.12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Dalam petunjuk huruf c dikatakan
bahwa ketentuan yang mencerminkan asas, maksud dan tujuan seharusnya masuk
dalam ketentuan umum dan tidak dirumuskan tersendiri dalam pasal atau bab.



Oleh karena itu sebaiknya norma yang menyebutkan asas-asas diubah, cukup elaborasi
asas yang ada dalam Naskah Akademik atau dimasukkan dalam Bab I Ketentuan
Umum.

2.

Pasal 3



Penyebutan tujuan Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan

√

membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka
mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta
didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa,
berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara
yang demokratis serta bertanggung jawab tidak diperlukan, karena tidak akan
operasional (tidak memiliki operator norma). Tujuan dapat dituangkan dalam
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penjelasan umum dari UU, ketentuan umum atau dalam Naskah Akademiknya.


Tujuan harus dituangkan dalam bentuk penulisan norma yang benar agar dapat
dioperasionalkan.



Oleh karena itu sebaiknya norma yang menyebutkan tujuan UU diubah dan
dimasukkan dalam Bab I Ketentuan Umum atau penjelasan umum atau tercermin
dalam Naskah Akademik

3.

Pasal 4



Dalam teknik penulisan norma, penyebutan prinsip Pendidikan diselenggarakan secara

√

demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak
asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa. (2) Pendidikan
diselenggarakan sebagai satu kesatuan yang sistemik dengan sistem terbuka dan
multimakna. (3) Pendidikan diselenggarakan sebagai suatu proses pembudayaan dan
pemberdayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat. (4) Pendidikan
diselenggarakan

dengan

memberi

keteladanan,

membangun

kemauan,

dan

mengembangkan kreativitas peserta didik dalam proses pembelajaran. (5) Pendidikan
diselenggarakan dengan mengembangkan budaya membaca, menulis, dan berhitung
bagi

segenap

memberdayakan

warga
semua

masyarakat.
komponen

(6)

Pendidikan

masyarakat

diselenggarakan

melalui peran

dengan

serta dalam

penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan pendidikan tidak diperlukan, karena
tidak akan operasional (tidak memiliki operator norma).


Hal ini sejalan dengan petunjuk Nomor 98 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12
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Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Sehingga
sebaiknya norma yang menyebutkan landasan, asas dan tujuan dicabut, cukup
elaborasi landasan, asas dan tujuan ada dalam Naskah Akademik.
4.

Pasal 67,
68, 69, 70
dan 71



BAB XX KETENTUAN PIDANA

√

Pasal 67
(1)

Perseorangan, organisasi, atau penyelenggara pendidikan yang memberikan
ijazah, sertifikat kompetensi, gelar akademik, profesi, dan/ atau vokasi tanpa
hak dipidana dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun dan/atau
pidana denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

(2) Penyelenggara perguruan tinggi yang dinyatakan ditutup berdasarkan Pasal 21
ayat (5) dan masih beroperasi dipidana dengan pidana penjara paling lama
sepuluh tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu
miliar rupiah).
(3)

Penyelenggara pendidikan yang memberikan sebutan guru besar atau
profesor dengan melanggar Pasal 23 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara
paling lama sepuluh tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp
1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

(4) Penyelenggara pendidikan jarak jauh yang tidak memenuhi persyaratan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (3) dipidana dengan pidana
penjara paling lama sepuluh tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp
80

NO

PASAL

ANALISIS

REKOMENDASI
UBAH

CABUT

1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
Pasal 68
(1) Setiap orang yang membantu memberikan ijazah, sertifikat kompetensi, gelar
akademik, profesi, dan/atau vokasi dari satuan pendidikan yang tidak
memenuhi persyaratan dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun
dan/atau pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta
rupiah).
(2) Setiap orang yang menggunakan ijazah, sertifikat kompetensi, gelar akademik,
profesi, dan/atau vokasi yang diperoleh dari satuan pendidikan yang tidak
memenuhi persyaratan dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun
dan/atau pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta
rupiah).
(3)

Setiap orang yang menggunakan gelar lulusan yang tidak sesuai dengan
bentuk dan singkatan yang diterima dari perguruan tinggi yang bersangkutan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (4) dipidana dengan pidana
penjara paling lama dua tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp
200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

(4) Setiap orang yang memperoleh dan/atau menggunakan sebutan guru besar
yang tidak sesuai dengan Pasal 23 ayat (1) dan/atau ayat (2) dipidana dengan
pidana penjara paling lama lima tahun dan/atau pidana denda paling banyak
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Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
Pasal 69
(1) Setiap orang yang menggunakan ijazah, sertifikat kompetensi, gelar akademik,
profesi, dan/atau vokasi yang terbukti palsu dipidana dengan pidana penjara
paling lama lima tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp
500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
(2) Setiap orang yang dengan sengaja tanpa hak menggunakan ijazah dan/atau
sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (2) dan ayat
(3) yang terbukti palsu dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun
dan/atau pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta
rupiah).
Pasal 70
Lulusan yang karya ilmiah yang digunakannya untuk mendapatkan gelar akademik,
profesi, atau vokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) terbukti
merupakan jiplakan dipidana dengan pidana penjara paling lama dua tahun
dan/atau pidana denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Pasal 71
Penyelenggara satuan pendidikan yang didirikan tanpa izin Pemerintah atau
Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) dipidana
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dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun dan/atau pidana denda paling
banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).


Dalam Lampiran II Nomor 64 dan 65 UU No 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan, dikatakan bahwa substansi yang berupa sanksi
administratif atau sanksi keperdataan atas pelanggaran norma dirumuskan menjadi
satu bagian (pasal) dengan norma yang memberikan sanksi administratif atau sanksi
keperdataan;



Kemudian jika norma yang memberikan sanksi administratif atau keperdataan lebih
dari satu pasal, sanksi administratif atau sanksi keperdataan tersebut dirumuskan
dalam pasal terakhir dari bagian (pasal) tersebut.



Dengan demikian tidak merumuskan ketentuan sanksi yang sekaligus memuat sanksi
pidana, sanksi perdata, dan sanksi administratif dalam satu bab;



Oleh karena itu Pasal 67,68,69,70 dan 71 seharusnya tidak dalam satu Bab.

83

5.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial
Terdiri dari 126 (seratus dua puluh enam) pasal. Status pasal: berlaku seluruhnya.
NO

PASAL

ANALISIS

REKOMENDASI
UBAH

1.



Perlu kejelasan rumusan tentang asas dan tujuan yang tidak tercermin dalam

CABUT

√

penjelasan.


Tujuan dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan
Hubungan Industrial yang tergambar di Penjelasan Undang-Undang ini adalah
menggantikan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1957 yang sudah tidak akomodatif
karena hanya mengatur penyelesaian perselisihan hak dan perselisihan kepentingan
secara kolektif, sedangkan penyelesaian perselisihan hubungan industrial pekerja/buruh secara perseorangan belum terakomodasi. Hal lainnya yang sangat mendasar
adalah dengan ditetapkannya putusan Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan
Pusat (P4P) sebagai objek sengketa Tata Usaha Negara, sebagaimana diatur dalam
Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Dengan
adanya ketentuan ini, maka jalan yang harus ditempuh baik oleh pihak pekerja/buruh
maupun oleh pengusaha untuk mencari keadilan menjadi semakin panjang.
Penyelesaian perselisihan yang terbaik adalah penyelesaian oleh para pihak yang
berselisih sehingga dapat diperoleh hasil yang menguntungkan kedua belah pihak.
Penyelesaian bipartit ini dilakukan melalui musyawarah mufakat oleh para pihak tanpa
dicampuri oleh pihak manapun.
84

NO

PASAL

ANALISIS

REKOMENDASI
UBAH



CABUT

Jadi politik hukum pemerintah adalah bermaksud untuk memperbaiki hukum formal
ketenagakerjaan atau perburuhan atau mekanisme penyelesaian perselisihan perkara
hubungan industrial yang tujuan utamanya adalah untuk pencerahan dalam
mewujudkan keadilan dalam hal penyelesaian hubungan industrial.



Secara normatif Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 ini ditujukan untuk memberikan
perlindungan bagi pencari keadilan dibidang hubungan industrial dalam hal
penyelesaian hubungan industrial melalui proses penyelesaian yang cepat, tepat, adil
dan murah.

2.

Pasal 1



Dengan adanya UU ini berarti telah ada peradilan khusus yang menangani PPHI.



Perlu konsistensi antar ketentuan dalam Pasal ini.



Pada ketentuan umum ini perlu adanya perbaikan yang menyangkut definisi

√

“Perselisihan”, baik perselisihan hak, perselisihan kepentingan, perselisihan PHK
maupun perselisihan antar Serikat Pekerja.


Karena di penjelasan tidak menyebutkan apa-apa (cukup jelas).
Sedang apa yang dimaksud “hak”, “kepentingan” tidak dijelaskan lebih lanjut, yang
kadang-kadang pengertian hak antara buruh dan pengusaha berbeda.

3.

Pasal 3



Perundingan Bipartit (penjelasan cukup jelas)



Ayat (1) mewajibkan perundingan Bipartit



Ayat (2) Bipartit harus diselesaikan paling lama 30 hari.



Bagaimana kalau ayat (1): perundingan bipartit dapat terwujud secara musyawarah

√
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CABUT

untuk mufakat sebelum 30 hari.


Jadi perlu pengaturan pengecualian untuk jangka waktu 30 hari, apabila disepakati
oleh kedua belah pihak.
Oleh karena itu perlu konsistensi antar ketentuan dalam Pasal ini.

4.

Pasal 6



Risalah Perundingan Bipartit (penjelasan cukup jelas) Pada prinsipnya Risalah

√

Perundingan Bipartit ditandatangani oleh kedua belah pihak, tetapi dalam tertentu
apabila salah satu pihak tidak bersedia menandatangani risalah, setelah mekanisme
perundingan bipartit telah dipenuhi, risalah dapat ditandatangani oleh salah satu
pihak.
Perlu konsistensi antar ketentuan dalam Pasal ini.
5.

Pasal 7



ayat (5)

Perjanjian Bersama

√

Apabila Perjanjian Bersama sebagaimana dimaksud ayat (3) dan ayat (4) tidak
dilaksanakan oleh salah satu pihak, maka pihak yang dirugikan dapat mengajukan
permohonan eksekusi kepada Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) pada Pengadilan
Negeri (PN) di wilayah Perjanjian Bersama didaftar untuk mendapat penetapan
eksekusi. Pada prinsipnya Risalah Perundingan Bipartit ditandatangani oleh kedua
belah pihak, tetapi dalam hal tertentu apabila salah satu pihak tidak bersedia
menandatangani risalah, setelah mekanisme perundingan bipartit telah dipenuhi,
risalah dapat ditandatangani oleh salah satu pihak.


Perlu konsistensi antar ketentuan dalam Pasal ini.
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6.

Pasal 8



Menyempurnakan Kompetensi Mediator (ditambahkan penjelasan)



Menambah penjelasan terkait kewenangan mediator pusat dan provinsi.



Mediator Pusat menyelesaikan perselisihan lintas provinsi dan mediator provinsi

CABUT

√

menyelesaikan perselisihan lintas kabupaten/kota.
7.

Pasal 26



Honorarium Konsiliator



Di Penjelasan : cukup jelas.

√

Keberadaan Konsiliator hendaknya dipertimbangkan, karena membebani anggaran
Negara.
Lebih efisien apabila konsiliator ditunjuk pegawai negeri yang terkait dengan
ketenagakerjaan.

8.

Pasal 83



Perlu disesuaikan dengan tujuan penyusunan Peraturan Perundang-undangan.



Pengajuan Gugatan

√

Ayat (1) Pengajuan gugatan yang tidak dilampiri risalah penyelesaian melalui mediasi
atau konsiliasi, maka Hakim Pengadilan Hubungan Indistrial wajib mengembalikan
gugatan kepada penggugat.
Ayat (2) Hakim berkewajiban memeriksa isi gugatan dan bila terdapat kekurangan,
hakim meminta penggugat untuk menyempurnakan gugatannya.
Di penjelasan ditambahkan untuk ayat (2), bagi gugatan yang telah dilampiri risalah
penyeleaian melalui mediasi atau konsiliasi.
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6.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
Terdiri dari 44 (empat puluh empat) pasal. Status pasal: berlaku seluruhnya.
NO

PASAL

ANALISIS

REKOMENDASI
UBAH

1.

Pasal 2



Dalam teknik penulisan norma, penyebutan asas tidak diperlukan, karena tidak akan

CABUT

√

operasional (tidak memiliki operator norma). Asas adalah nilai-nilai yang menjiwai
seluruh norma yang berisi pengaturan;


Hal ini sejalan dengan petunjuk No. 98 Lampiran II UU No.12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan PUU. Dalam petunjuk huruf c dikatakan bahwa ketentuan
yang mencerminkan asas, maksud dan tujuan seharusnya masuk dalam ketentuan
umum dan tidak dirumuskan tersendiri dalam pasal atau bab;



Oleh karena itu sebaiknya norma yang menyebutkan asas-asas diubah, cukup elaborasi
asas yang ada dalam Naskah Akademik atau dimasukkan dalam Bab I Ketentuan
Umum. Secara normatif Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 ini ditujukan untuk
memberikan perlindungan bagi pencari keadilan dibidang hubungan industrial dalam
hal penyelesaian hubungan industrial melalui proses penyelesaian yang cepat, tepat,
adil dan murah.

2.

Pasal 3



Dengan adanya UU ini berarti telah ada peradilan khusus yang menangani PPHI.



Penyebutan tujuan usaha mikro, kecil dan menengah tidak diperlukan, karena tidak

√

akan operasional (tidak memiliki operator norma). Tujuan dapat dituangkan dalam
penjelasan umum dari UU, ketentuan umum atau dalam Naskah Akademiknya;
88

NO

PASAL

ANALISIS

REKOMENDASI
UBAH



CABUT

Tujuan harus dituangkan dalam bentuk penulisan norma yang benar agar dapat
dioperasionalkan;
Oleh karena itu sebaiknya norma yang menyebutkan tujuan UU diubah dan
dimasukkan dalam Bab I Ketentuan Umum atau penjelasan umum atau tercermin
dalam Naskah Akademik.

3.

Pasal 8



huruf c

Memberikan kemudahan dalam memperoleh pendanaan secara cepat, tepat, murah,

√

dan tidak diskriminatif dalam pelayanan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.


Dalam penjelasannya ketentuan peraturan perundang-undangan nya tidak disebutkan
peraturan perundang-undangan yang mana atau apa saja yang terkait, sehingga
kurang jelas. Sebaiknya dalam penjelasan juga dirujuk ketentuan peraturan perundangundangan yang dimaksud;



Melindungi usaha tertentu yang strategis untuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
dalam penjelasan ketentuan PUU nya tidak disebutkan apa saja usaha tertentu yang
strategis. Sebaiknya pada penjelasan disebutkan usaha strategis yang dilindungi, agar
lebih jelas dan tegas.

4.

Pasal 13
ayat (1)



Melindungi usaha tertentu yang strategis untuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

√

Dalam penjelasan ketentuan PUU nya tidak disebutkan apa saja usaha tertentu yang
strategis. Sebaiknya pada penjelasan disebutkan usaha strategis yang dilindungi, agar
lebih jelas dan tegas.
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5.

Pasal 21



Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Dunia Usaha dapat memberikan hibah,

CABUT

√

mengusahakan bantuan luar negeri, dan mengusahakan sumber pembiayaan lain yang
sah serta tidak mengikat untuk Usaha Mikro dan Kecil. Dalam penjelasan hanya
disebutkan cukup jelas.


Penggunaan kata “dan” pada ayat tersebut dalam teknis penyusunan perundangundangan memiliki makna kumulatif. Dalam arti bantuan tersebut diusahakan oleh
Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Dunia Usaha secara bersama.Seharusnya
menggunakan dan/atau sehingga hal tersebut dapat dilakukan baik secara kumulatif
atau alternatif.

6.

Pasal 32



Dalam hal Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah menyelenggarakan usaha dengan

√

modalpatungan dengan pihak asing, berlaku ketentuan sebagaimana diatur dalam
peraturanperundang-undangan.Dalam penjelasannya ketentuan PUU nya tidak
disebutkan PUU yang mana atau apa saja yang terkait, sehingga kurang jelas.

7.

Pasal 34



Sebaiknya dalam penjelasan juga dirujuk ketentuan PUU yang dimaksud.



Perjanjian kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada

ayat (2)

√

pihakyang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.


Dalam penjelasannya ketentuan PUU nya tidak disebutkan PUU yang mana atau apa
saja yang terkait, sehingga kurang jelas.

8.

Pasal 36



Sebaiknya dalam penjelasan juga dirujuk ketentuan PUU yang dimaksud.



Pelaksanaan kemitraan diawasi secara tertib dan teratur oleh lembaga yang dibentuk

√
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ayat (2)

CABUT

dan bertugas untuk mengawasi persaingan usaha sebagaimana diatur dalam peraturan
perundang-undangan.


Dalam penjelasannya ketentuan PUU nya tidak disebutkan PUU yang mana atau apa
saja yang terkait, sehingga kurang jelas.



7.

Sebaiknya dalam penjelasan juga dirujuk ketentuan PUU yang dimaksud.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan
Terdiri dari 58 (lima puluh delapan) pasal. Status pasal:


Terdapat perubahan norma Pasal 10 ayat (3) dan ayat (4) karena dinyatakan bertentangan dengan Pasal 33 ayat (2) UUD 1945 jo putusan
MK No 001-021-022/PUU-I/2003 bahwa listrik dikuasai negara sehingga kekuasaan negara atas listrik tidak boleh dibatasi hanya pada satu
wilayah usaha tertentu dan wilayah usaha BUMN bidang ketenagalistrikan tidak boleh dibatasi karena hal itu berarti membatasi kekuasaan
negara.
NO

PASAL

ANALISIS

REKOMENDASI
UBAH

1.

Pasal 2



Dalam teknik penulisan norma, penyebutan asas tidak diperlukan, karena tidak akan

CABUT

√

operasional (tidak memiliki operator norma). Asas adalah nilai-nilai yang menjiwai
seluruh norma yang berisi pengaturan.


Hal ini sejalan dengan petunjuk No. 98 Lampiran II UU No.12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan PUU. Dalam petunjuk huruf c dikatakan bahwa ketentuan
yang mencerminkan asas, maksud dan tujuan seharusnya masuk dalam ketentuan
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CABUT

umum dan tidak dirumuskan tersendiri dalam pasal atau bab.


Oleh karena itu sebaiknya norma yang menyebutkan asas-asas diubah, cukup
elaborasi asas yang ada dalam Naskah Akademik atau dimasukkandalam Bab I
Ketentuan Umum

2.

Pasal 10



Pasal 10 ayat (2) bahwa usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum

√

dapat dilakukan secara terintegrasi, seharusnya usaha ketenagalistrikan harus
dilakukan secara terintegrasi bukan dapat dilakukan secara terintegrasi yang
mempunyai makna atau pengertian suatu ketentuan bersyarat. Pasal 10 ayat (3) dan
(4) Usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum dilakukan oleh satu
badan usaha dalam satu wilayah usaha. Pasal ini bertentangan dengan Pasal 33 ayat
(2) UUD 1945 jo putusan MK No 001-021-022/PUU-I/2003 bahwa listrik dikuasai negara
sehingga kekuasaan negara atas listrik tidak boleh dibatasi hanya pada satu wilayah
usaha tertentu dan wilayah usaha BUMN bidang ketenagalistrikan tidak boleh
dibatasi karena hal itu berarti membatasi kekuasaan negara. Hal ini tidak sesuai
dengan tujuan yang terdapat dalam konsideran menimbang bahwa pembangunan
nasional bertujuan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata
materiil dalam spirit berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945 dan bahwa usaha penyediaan tenaga listrik dikuasai
oleh

negaradan

penyediaannya

perlu

terus

ditingkatkan

sejalan

dengan

perkembangan pembangunan agar tersedia tenaga listrik dalam jumlah yang cukup,
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CABUT

merata, dan bermutu.

3.

Pasal 48



Sehingga perlu disesuaikan dengan tujuan penyusunan Undnag-Undang ini.



Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat

√

(3), Pasal 17 ayat (3), Pasal 27 ayat (2), Pasal 28, Pasal 33 ayat (3), Pasal 35, Pasal 37,
Pasal42, atau Pasal45 ayat (3) dikenai sanksi 93dministrative berupa: a. teguran
tertulis; b. pembekuan kegiatan sementara; danlatau c. pencabutan izin usaha


Dalam Lampiran II Nomor 64 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, dikatakan bahwa substansi yang
berupa sanksi administratif atau sanksi keperdataan atas pelanggaran norma
dirumuskan menjadi satu bagian (pasal) dengan norma yang memberikan sanksi
administratif atau sanksi keperdataan.
Kemudian jika norma yang memberikan sanksi 93dministrative atau keperdataan
lebih dari satu pasal, sanksi administratif atau sanksi keperdataan tersebut
dirumuskan dalam pasal terakhir dari bagian (pasal) tersebut. Dengan demikian tidak
merumuskan ketentuan sanksi yang sekaligus memuat sanksi pidana, sanksi perdata,
dan sanksi administratif dalam satu bab.

4.

Pasal 49
s/d 54



Penegakan hukum untuk sanksi pidana perlu merujuk pada hukum materiil dan

√

hukum formil dalam hukum pidana (KUHP dan KUHAP). Dalam KUHP membedakan
antara aturan umum untuk kejahatan dan aturan umum untuk pelanggaran (antara
lain dalam aturan atau ketentuan tentang percobaan, concursus daluwarsa dan
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sebagainya). Tidak ditetapkannya kualifikasi delik apakah tindak pidana yang dimuat
tersebut apakah kejahatan ataukah pelanggaran telah menyebabkan tidak dapat
diberlakukannya beberapa aturan umum dalam KUHP.


Petunjuk No. 121 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menyatakan bahwa sehubungan
adanya pembedaan antara tindak pidana kejahatan dan tindak pidana pelanggaran
dalam KUHP, maka rumusan ketentuan pidana harus menyatakan secara tegas
kualifikasi dari perbuatan yang diancam pidana, apakah kejahatan atau pelanggaran.



Oleh karena itu, perlu ada penambahan pasal yang menyatakan kualifikasi perbuatan
yang diancam pidana pada pasal 49 s/d Pasal 54 apakah pelanggaran atau kejahatan.



Dalam ketentuan Pasal 49 s/d Pasal 54 lamanya pidana penjara bagi pelaku yang
dengan sengaja dan melawan hukum dengan pelaku karena kelalaiannya sangat jauh
bedanya sehingga kurang memenuhi rasa keadilan.
Oleh karena itu sesuai dengan petunjuk No. 114 Lampiran II Undang-Undang Nomor
12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menyatakan
bahwa dalam menentukan lamanya pidana atau banyaknya denda perlu
dipertimbangkan dampak yang ditimbulkan oleh tindak pidana dalam masyarakat
serta unsur kesalahan pelaku.
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8.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian
Terdiri dari 125 (seratus dua puluh lima) pasal. Status pasal: berlaku seluruhnya.
NO

PASAL

ANALISIS

REKOMENDASI
UBAH

1.

Pasal 2



Dalam teknik penulisan norma, penyebutan asas tidak diperlukan, karena tidak akan

CABUT

√

operasional (tidak memiliki operator norma). Asas adalah nilai-nilai yang menjiwai
seluruh norma yang berisi pengaturan. Hal ini sejalan dengan petunjuk Nomor 98
Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-Undangan. Sehingga sebaiknya norma yang menyebutkan asas-asas
dicabut, cukup elaborasi asas ada dalam naskah akademik
2.

Pasal 3



Penyebutan tujuan Perindustrian tidak diperlukan, karena tidak akan operasional
(tidak memiliki operator norma).

√

Tujuan Perindustrian dapat dituangkan dalam

penjelasan umum dalam lampiran undang-undang dan dalam naskah akademiknya.
Jika ketentuan mengenai tujuan ini dibutuhkan dalam suatu peraturan perundangundangan, maka dirumuskan dalam salah satu butir pasal tentang ketentuan umum
yang terdapat dalam petunjuk no. 98 huruf c, Lampiran II UU No. 12 Tahun 2011
tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
3.

Pasal 4

Ruang lingkup cukup dimasukkan dalam salah satu butir pada pasal 1 tentang ketentuan

√

umum.
4.

Pasal 107



Sanksi administratif seharusnya diatur secara terintegrasi dengan pasal yang dikenai

√

sanksi. Petunjuk No. 64 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011:
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CABUT

“Substansi yang berupa sanksi administratif atau sanksi keperdataan atas pelanggaran
norma tersebut dirumuskan menjadi satu bagian (pasal) dengan norma yang
memberikan sanksi administratif atau sanksi keperdataan”.


Petunjuk No. 65 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 :
“Jika norma yang memberikan sanksi administratif atau keperdataan terdapat lebih
dari satu pasal, sanksi administratif atau sanksi keperdataan dirumuskan dalam pasal
terakhir dari bagian (pasal) tersebut. Dengan demikian tidak merumuskan ketentuan
sanksi yang sekaligus memuat sanksi pidana, sanksi perdata, dan sanksi administratif
dalam satu bab.

9.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan
Terdiri dari 122 (seratus dua puluh dua) pasal. Status pasal: berlaku seluruhnya.
NO

PASAL

ANALISIS

REKOMENDASI
UBAH

1.

Pasal 2

Dalam teknik penulisan norma, penyebutan asas tidak diperlukan, karena tidak akan

CABUT

√

operasional (tidak memiliki operator norma). Asas adalah nilai-nilai yang menjiwai seluruh
norma yang berisi pengaturan. Hal ini sejalan dengan petunjuk Nomor 98 Lampiran II
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan PerundangUndangan. Sehingga sebaiknya norma yang menyebutkan asas-asas dicabut, cukup
elaborasi asas ada dalam naskah akademik.
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2.

Pasal 3

Penyebutan tujuan perdagangan tidak diperlukan, karena tidak akan operasional (tidak

CABUT

√

memiliki operator norma). Tujuan perdagangan dapat dituangkan dalam penjelasan
umum dalam lampiran undang-undang dan dalam naskah akademiknya. Jika ketentuan
mengenai tujuan ini dibutuhkan dalam suatu Peraturan Perundang-undangan, maka
dirumuskan dalam salah satu butir pasal 1 tentang ketentuan umum (baca petunjuk no.
98 huruf c, Lampiran II UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan).
3.

Pasal 4

Ruang lingkup cukup dimasukkan dalam salah satu butir pada pasal 1 tentang Ketentuan

√

Umum.

10.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan dengan UU No. 9
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
Terdiri dari 411 pasal.
Status pasal:


Terdapat perubahan norma dalam semua pasal yang terkait pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, sebagaimana diatur dalam
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun
2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, Menjadi Undang-Undang;



Terdapat perubahan norma pada Pasal 63, 65, 66, 88, 101, dan Pasal 154 sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun
2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;
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Terdapat perubahan norma dalam Pasal 251 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), ayat (5), ayat (7), ayat (8) terkait Frasa ‘Perda
Kabupaten/Kota’, dan ‘Perda Provinsi’ karena dinyatakan bertentangan dengan konstitusi dan tidak mempunyai kekuatan mengikat
oleh Putusan MK No. 137/ PUU-XII/2015 dan No. 56/PUU-XIV/2016, tgl 30 Mei 2017;



Terdapat perubahan norma dalam Pasal 158 ayat (1) huruf c, karena dinyatakan bertentangan dengan konstitusi dan tidak
mempunyai kekuatan mengikat oleh Putusan MK No. 7/PUU-XIII/2015).

NO

PASAL

ANALISIS

REKOMENDASI
UBAH

Pasal 2



Dalam teknik penulisan norma, penyebutan asas tidak diperlukan, karena tidak

CABUT

√

akan operasional (tidak memiliki operator norma). Asas merupakan nilai yang
menjiwai seluruh norma yang berisi pengaturan. Oleh karena itu, sebaiknya
norma yang menyebutkan asas-asas dicabut, cukup elaborasi asas ada dalam
Naskah Akademik.


Tanpa harus menyebutkan asas, seharusnya bunyi norma dalam suatu pasal
sudah mencerminkan asas dari pasal tersebut, misalnya Pasal 1 ayat (1) KUHP
yang diartikan sebagai asas legalitas, tanpa harus menyebutkan asas legalitas
dalam bunyi pasalnya.



Penyebutan tujuan pembangunan ketenagalistrikan misalnya tidak diperlukan,
karena tidak akan operasional (tidak memiliki operator norma). Tujuan dapat
dituangkan dalam penjelasan umum dari UU dan naskah akademiknya. Jika
sangat diperlukan, maka harus dituangkan dalam bentuk penulisan norma yang
benar agar dapat dioperasionalkan.
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CABUT

Perlu ditambahkan kata “harus” sebagai operator norma tersebut. Sehingga
norma ini memiliki konsekuensi jika tidak tercapai tujuannya. Hal ini sejalan
dengan petunjuk No. 98 Lampiran II UU No.12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan PUU. Dalam petunjuk huruf c dikatakan bahwa ketentuan yang
mencerminkan asas, maksud dan tujuan seharusnya masuk dalam ketentuan
umum dan tidak dirumuskan tersendiri dalam pasal atau bab.

Pasal 12

Perlu disesuaikan dengan nomenklatur lembaga yang ada, yaitu Kementerian Agraria

√

dan Tata Ruang. Sedangkan kedua bidang tersebut berbeda jenis urusan. Tata ruang
merupakan urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, dan digandengkan
dengan urusan pekerjaan umum, sedangkan pertanahan (agraria) merupakan urusan
wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. Sehingga kelembagaan yang
mengurusi masalah pertanahan dan tata ruang di daerah tidak linier dengan urusan
Kementerian di pusat.

11.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 2005 tentang Penangguhan Mulai Berlakunya Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (yang telah ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2005)
Terdiri dari 2 (dua) pasal. Status pasal: berlaku seluruhnya.
NO

PASAL

ANALISIS

REKOMENDASI
UBAH

CABUT
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NO

PASAL

ANALISIS

REKOMENDASI
UBAH

1.

1



1

Meskipun Perppu secara materi muatan sama dengan Undang-Undang tetapi

CABUT

√

dalam sistematika berbeda, Perppu hanya berisi 2 pasal penangguhan
berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian
Perselisihan Hubungan Industrialdan pasal mulai berlakunya Perppu.


Perppu ini hanya 2 pasal karena materi muatannya hanya menyangkut
penangguhan pemberlakuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang
Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.



Pemerintah menangguhkan pemberlakukan Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dan memberlakukan kembali Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1957 tentang Penyelesaian
Perselisihan Perburuhan. Pernyataan penundaan tersebut tertuang dalam
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun
2005. Di dalam Perppu yang ditandatangani oleh Presiden SBY pada 13 Januari
2005 ini dinyatakan, pemberlakuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004
tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial yang sedianya hari ini
dilaksanakan, ditangguhkan hingga 14 Januari 2006. Pada bagian penjelasan diuraikan, pertimbangan pemerintah mengeluarkan Perppu berdasarkan pada
kenyataan di lapangan bahwa institusi hukum yang bertugas menangani
penyelesaian masalah perselisihan hubungan industrial masih belum siap.
Sehingga apabila Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian
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NO

PASAL

ANALISIS

REKOMENDASI
UBAH

CABUT

Perselisihan Hubungan Industrial dipaksakan berlaku pada 14 Januari 2005,
sebagaimana jadwal semula, dikhawatirkan akan mempengaruhi suasana
hubungan industrial dan pada gilirannya akan berdampak negatif bagi
pemulihan ekonomi Indonesia secara umum. Hal itu dapat terjadi, karena di satu
sisi lembaga hukum penyelesaian perselisihan hubungan industrial berdasarkan
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 belum dapat melaksanakan tugas dan
fungsi sebagaimana mestinya. Namun di sisi lain, ketentuan hukum yang selama
ini dipakai sebagai dasar menyelesaikan perselisihan hubungan industrial yakni
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1957 dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun
1954 tentang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) di perusahaan swasta telah
dicabut sebagai konsekuensi pemberlakukan Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2004. Situasi demikian mengakibatkan, Panitia Penyelesaian Perselisihan
Perburuhan Pusat (P4P) dan Panitia Penyelesaian Perselesihan Perburuhan
Daerah (P4D) tidak lagi punya kewenangan untuk menyelesaikan persoalan
perburuhan yang terjadi. Atas pertimbangan itulah, pemerintah memandang
perlu untuk menangguhkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 hingga tahun
depan. Selama tenggang waktu itu, tiap penyelesaian hubungan industrial atau
perburuhan akan menggunakan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1957 dan
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1954 tentang Pemutusan Hubungan Kerja
(PHK). Perpu ini dibuat setelah mempertimbangkan juga surat Ketua Mahkamah
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NO

PASAL

ANALISIS

REKOMENDASI
UBAH

CABUT

Agung (MA) kepada Presiden SBY bernomor KMA\/674\/XII\/2004.
2.



Secara materi muatan Perppu ini tidak perlu ada karena:

√

a. Alasan hal ikhwal kegentingan yang memaksa yang akan mengancam
keamanan dan pertahanan Negara tidak relevan.
b. Adanya keadaan/kebutuhan mendesak untuk menyelesaikan masalah
hukum secara cepat berdasarkan Undang -Undang dan mekanisme
penyusunan Undang-Undang memerlukan waktu yang cukup lama (Putusan
MK No.138/PUU-VII/2009).
c. Bila penundaan hanya membutuhkan waktu 2 (dua) tahun, seharusnya
sudah bisa diperkirakan saat Penyusunan Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, sehingga bisa
dimuat dalam pasal Undang-Undang tersebut perihal keberlakuannya.
3.



Perppu Nomor 1 Tahun 2005 ini sudah ditetapkan dengan Undang-Undang

√

Nomor 2 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2005 tentang Penangguhan Mulai Berlakunya
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan
Hubungan Industrial Menjadi Undang-Undang.


Dasar Hukum pembentukan Undang-Undang tentang Penetapan Perppu adalah
Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, dan Pasal 22 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 (Lampiran II
UU No. 12 Tahun 2011). Dalam Undang - Undang ini hanya mendasarkan pada
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NO

PASAL

ANALISIS

REKOMENDASI
UBAH

CABUT

Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 22 UUD NRI Tahun 1945.

12.

Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Hakim Ad-hoc Pengadilan
Hubungan Industrial dan Hakim Ad-hoc pada Mahkamah Agung
Terdiri dari 97 (sembilan puluh tujuh) pasal. Status pasal: berlaku seluruhnya.
NO

PASAL

ANALISIS

REKOMENDASI
UBAH

1.

Pasal 1

Organisasi Pengusaha adalah organisasi pengusaha yang ditunjuk oleh Kamar

angka 3

Dagang dan Industri untuk menangani masalah ketenagakerjaan. Kamar Dagang

CABUT

√

dan Industri (Kadin) bukan satu-satunya perkumpulan organisasi pengusaha,
masih ada Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo). Rumusan ini tidak jelas karena
tidak disesuaikan dengan tujuan penyusunan peraturan perundang-undangan.
2.

Penjelasan

Istilah permanen untuk disandingkan dengan kata Hakim Ad-Hoc tidak pas.

Umum

Karena Ad-Hoc sendiri diartikan sementara. Sebagaimana pendapat dibawah ini.

alinea 3

Mengenai istilah ad hoc sendiri, Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD dalam

√

artikel “Mahfud MD Minta UU Pengadilan Tipikor Direvisi” yang dikutip dari situs
www.mahfudmd.com berpendapat bahwa, “ad hoc itu artinya sejak semua
(semula, red) dimaksudkan sementara sampai terjadi situasi normal.” Pendapat
Mahfud MD ini sejalan dengan pernyataan Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi
Jimly Asshiddiqie dalam artikel “Hubungan Antara Lembaga Negara Pasca
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NO

PASAL

ANALISIS

REKOMENDASI
UBAH

CABUT

Perubahan UUD 1945” yang menyebutkan (hlm 8), “...ada pula lembaga-lembaga
yang hanya bersifat ad hoc atau tidak permanen.” Berdasarkan penjelasan Mahfud
MD dan Jimly Asshiddiqie tersebut dapat kita simpulkan bahwa yang dimaksud
dengan Pengadilan ad hoc adalah suatu pengadilan yang bersifat tidak permanen
dan pembentukannya sejak semula dimaksudkan hanya untuk sementara waktu
dan untuk menangani peristiwa tertentu. Istilah hakim ad hoc banyak dijumpai
pada peraturan perundang-undangan. Diantaranya dalam Pasal 1 angka 6 UU No.
49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 2 Tahun 1986 tentang
Peradilan Umum disebutkan, “Hakim ad hoc adalah hakim yang bersifat sementara
yang memiliki keahlian dan pengalaman di bidang tertentu untuk memeriksa,
mengadili, dan memutus suatu perkara yang pengangkatannya diatur dalam
undang-undang.”

13.

Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
Terdiri dari 97 (sembilan puluh tujuh) pasal. Status pasal: berlaku seluruhnya.
NO

PASAL

ANALISIS

REKOMENDASI
UBAH

3.

Pasal 2



Dalam teknik penulisan norma, penyebutan lingkup Standar Nasional

CABUT

√

Pendidikan tidak diperlukan, karena tidak akan operasional (tidak memiliki
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NO

PASAL

ANALISIS

REKOMENDASI
UBAH

CABUT

operator norma). Hal ini sejalan dengan petunjuk No. 98 Lampiran II UU No.12
Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Dalam
petunjuk huruf c dikatakan bahwa ketentuan yang mencerminkan asas,
maksud dan tujuan seharusnya masuk dalam ketentuan umum dan tidak
dirumuskan tersendiri dalam pasal atau bab.


Oleh karena itu sebaiknya norma yang menyebutkan lingkup diubah, cukup
elaborasi asas yang ada dalam Naskah Akademik atau dimasukkan dalam Bab I
Ketentuan Umum.

4.

Pasal 3



Penyebutan Standar Nasional Pendidikan berfungsi sebagai dasar dalam

√

perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pendidikan dalam rangka
mewujudkan pendidikan nasional yang bermutu tidak diperlukan, karena tidak
akan operasional (tidak memiliki operator norma). Fungsi dapat dituangkan
dalam penjelasan umum dari PP, ketentuan umum atau dalam Naskah
Akademiknya.


Fungsi harus dituangkan dalam bentuk penulisan norma yang benar agar dapat
dioperasionalkan.



Oleh karena itu sebaiknya norma yang menyebutkan fungsi PP diubah dan
dimasukkan dalam Bab I Ketentuan Umum atau penjelasan umum atau
tercermin dalam Naskah Akademik.

5.

Pasal 4

Dalam teknik penulisan norma, penyebutan tujuan Standar Nasional Pendidikan

√
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NO

PASAL

ANALISIS

REKOMENDASI
UBAH

CABUT

bertujuan menjamin mutu pendidikan nasional dalam rangka mencerdaskan
kehidupan bangsa dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang
bermartabat tidak diperlukan, karena tidak akan operasional (tidak memiliki
operator norma). Hal ini sejalan dengan petunjuk Nomor 98 Lampiran II UndangUndang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan PerundangUndangan. Sehingga sebaiknya norma yang menyebutkan landasan, asas dan
tujuan dicabut, cukup elaborasi landasan, asas dan tujuan ada dalam Naskah
Akademik.

14.

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional
Terdiri dari 24 (dua puluh empat) pasal. Status pasal: berlaku seluruhnya.
NO

PASAL

ANALISIS

REKOMENDASI
UBAH

1.

Pasal 2

Dalam teknik penulisan norma, penyebutan tujuan Sistem Pelatihan Kerja Nasional

CABUT

√

bertujuan a. mewujudkan pelatihan kerja nasional yang efektif dan efisien dalam rangka
meningkatkan kualitas tenaga kerja; b. memberikan arah dan pedoman dalam
penyelenggaraan, pembinaan, dan pengendalian pelatihan kerja; c. mengoptimalkan
pendayagunaan dan pemberdayaan seluruh sumber daya pelatihan kerja tidak
diperlukan, karena tidak akan operasional (tidak memiliki operator norma). Hal ini sejalan
dengan petunjuk Nomor 98 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
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NO

PASAL

ANALISIS

REKOMENDASI
UBAH

CABUT

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Sehingga sebaiknya norma yang
menyebutkan landasan, asas dan tujuan dicabut, cukup elaborasi landasan, asas dan
tujuan ada dalam Naskah Akademik.
2.

Pasal 3



Dalam teknik penulisan norma, penyebutan Prinsip dasar pelatihan kerja tidak

√

diperlukan, karena tidak akan operasional (tidak memiliki operator norma). Hal ini
sejalan dengan petunjuk No. 98 Lampiran II UU No.12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Dalam petunjuk huruf c dikatakan
bahwa ketentuan yang mencerminkan asas, maksud dan tujuan seharusnya masuk
dalam ketentuan umum dan tidak dirumuskan tersendiri dalam pasal atau bab.


Oleh karena itu sebaiknya norma yang menyebutkan lingkup diubah, cukup elaborasi
asas yang ada dalam Naskah Akademik atau dimasukkan dalam Bab I Ketentuan
Umum.

15.

Peraturan Pemerintah No. 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
Terdiri dari 222 (dua ratus dua puluh dua) pasal. Status pasal: berlaku seluruhnya.
NO

PASAL

ANALISIS

REKOMENDASI
UBAH

1.

Pasal 3

Dalam teknik penulisan norma, penyebutan Pengelolaan pendidikan ditujukan untuk

CABUT

√

menjamin: a. akses masyarakat atas pelayanan pendidikan yang mencukupi, merata, dan
terjangkau; b.mutu dan daya saing pendidikan serta relevansinya dengan kebutuhan
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NO

PASAL

ANALISIS

REKOMENDASI
UBAH

CABUT

dan/atau kondisi masyarakat; dan c. efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas pengelolaan
pendidikan tidak diperlukan, karena tidak akan operasional (tidak memiliki operator
norma). Hal ini sejalan dengan petunjuk Nomor 98 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Sehingga sebaiknya
norma yang menyebutkan landasan, asas dan tujuan dicabut, cukup elaborasi landasan,
asas dan tujuan ada dalam Naskah Akademik.

16.

Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik
Terdiri dari 55 (lima puluh lima) pasal. Status pasal: berlaku seluruhnya.
NO

PASAL

ANALISIS

REKOMENDASI
UBAH

1.

Pasal 2

Disebutkan dalam Pasal ini ruang lingkup dari Usaha Penyediaan Tenaga Listrik yang

CABUT

√

terdiri atas Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk Kepentingan Umum, dan Usaha
Penyediaan Tenaga Listrik untuk Kepentingan Sendiri.
Penyebutan ruang lingkup tersebut seharusnya tidak dirumuskan tersendiri dalam suatu
Pasal, tetapi masuk dalam ketentuan umum sebagaimana diatur dalam Huruf c Petunjuk
No. 98 Lampiran II UU No.12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan.
2.

Pasal 21

Dalam hal penghentian sementara penyediaan tenaga listrik oleh Pemegang Izin Usaha

ayat (2)

untuk kepentingan Penyidikan dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-

√
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NO

PASAL

ANALISIS

REKOMENDASI
UBAH

CABUT

undangan, tetapi tidak disebutkan secara rinci peraturan perundang-undangan yang
dimaksud atau yang terkait.
Sebaiknya lebih diperjelas mengenai ketentuan peraturan perundang-undangan yang
dimaksud.
3.

Pasal 25

Penetapan kondisi krisis atau darurat penyediaan tenaga listrik dilaksanakan sesuai

ayat (5)

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang energi, tetapi tidak

√

disebutkan secara rinci peraturan perundang-undangan yang dimaksud atau yang terkait.
Sebaiknya lebih diperjelas mengenai ketentuan peraturan perundang-undangan yang
dimaksud.
4.

Pasal 26

Pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik wajib menggunakan produk dan potensi

√

dalam negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, tetapi tidak
disebutkan secara rinci peraturan perundang-undangan yang dimaksud atau yang terkait.
Sebaiknya lebih diperjelas mengenai ketentuan peraturan perundang-undangan yang
dimaksud.
5.

Pasal 29

Izin Operasi berkaitan dengan Persyaratan Lingkungan berlaku ketentuan peraturan

ayat (4)

perundangundangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, tetapi

√

tidak disebutkan secara rinci peraturan perundang-undangan yang dimaksud atau yang
terkait.
Sebaiknya lebih diperjelas mengenai ketentuan peraturan perundang-undangan yang
dimaksud.
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NO

PASAL

ANALISIS

REKOMENDASI
UBAH

6.

Pasal 34

Ganti rugi Hak atas Tanah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

ayat (2)

undangan di bidang pertanahan, tetapi tidak disebutkan secara rinci peraturan

CABUT

√

perundang-undangan yang dimaksud atau yang terkait.
Sebaiknya lebih diperjelas mengenai ketentuan peraturan perundang-undangan yang
dimaksud.

17.

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro,
Kecil dan Menengah
Terdiri dari 64 (enam puluh empat) pasal. Status pasal: berlaku seluruhnya.
NO

PASAL

ANALISIS

REKOMENDASI
UBAH

1.

1 Pasal 6



ayat (2)

Pemberian kesempatan untuk ikut serta dalam pengadaan barang dan jasa Pemerintah

CABUT

√

dan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.


Dalam penjelasannya tidak disebutkan ketentuan peraturan perundang-undangan
yang mana atau apa saja yang terkait, sehingga kurang jelas.

2.

Pasal 11
ayat (3)



Sebaiknya dalam penjelasan juga dirujuk ketentuan PUU yang dimaksud.



Usaha Mikro, Usaha Kecil, Usaha Menengah, atau Usaha Besar dalam melakukan pola

√

Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilarang memutuskan hubungan
hukum secara sepihak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
110

NO

PASAL

ANALISIS

REKOMENDASI
UBAH



CABUT

Dalam penjelasannya tidak disebutkan ketentuan peraturan perundang-undangan
yang mana atau apa saja yang terkait, sehingga kurang jelas. Sebaiknya dalam
penjelasan juga dirujuk ketentuan PUU yang dimaksud.

3.

Pasal 39



Penyederhanaan tata cara pelayanan dan jenis perizinan sebagaimana dimaksud dalam

√

Pasal 38 ayat (2) meliputi:
a.

menghapus jenis perizinan tertentu;

Dalam penjelasannya tidak dijelaskan ruang lingkup perizinan yang dihapus sehingga
kurang jelas. Sebaiknya dalam penjelasan diperjelas perizinan yang dimaksud.
4.

Pasal 49



huruf d

Melakukan kegiatan usaha dalam jangka waktu tertentu setelah Izin Usaha diterbitkan

√

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.


Dalam penjelasannya tidak diperjelas jangka waktunya dan ketentuan PUU yang
terkait.

5.

Pasal 60



Biaya pelaksanaan koordinasi dan pengendalian dibebankan pada anggaran

√

Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, kementerian teknis/lembaga
pemerintah non kementerian dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.


Dalam penjelasannya tidak disebutkan ketentuan peraturan perundang-undangan
yang mana atau apa saja yang terkait, sehingga kurang jelas.
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18.

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2015 tentang Pembangunan Sumber Daya Industri
Terdiri dari 55 (Lima puluh lima) pasal. Status pasal: berlaku seluruhnya
NO

PASAL

ANALISIS

REKOMENDASI
UBAH

1.

2.

3.

Pasal 2

Pasal 1 angka 14,
Pasal 6 ayat (5),
Pasal 7 ayat (9),
Pasal 8 ayat (1),
Pasal 9 ayat (7),
Pasal 11 ayat (3),
Pasal 16 ayat (2),
Pasal 17 ayat (2),
Pasal 24 ayat (3),
Pasal 28,
Pasal 30,
Pasal 32 ayat (2),
Pasal 38,
Pasal 46 ayat (3),
Pasal 42 ayat (2)



Ruang lingkup tidak perlu dituangkan dalam Pasal tersendiri.



Umumnya sudah masuk dalam Ketentuan Umum.



Terdapat frasa “dapat” sebaiknya dihapus karena bisa menimbulkan

CABUT
√

√

perbedaan pendapat. Bisa diganti dengan frasa “wajib”.



Pasal 42 ayat (2) ………..atas laporan yang berasal dari:

√

a. Pengaduan; dan/atau
b. Tindak lanjut hasil pengawasan


Perlu penjelasan lebih lanjut mengenai pengaduan oleh siapa saja dan Pihak
mana saja yang melakukan pengawasan.

4.

Pasal 45 ayat (4)



Pasal 45 ayat (4)

√
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NO

PASAL

ANALISIS

REKOMENDASI
UBAH

CABUT

Perusahaan Industri yang berada dalam Kawasan Industri yang dikelola oleh
Perusahaan Kawasan Industri yang dikenai sanksi administratif berupa
penutupan sementara, tetap dapat menjalankan kegiatan produksinya
sesuai dengan izin yang dimilikinya.

19.



Kata sanksi administratif berupa penutupan sementara dan



Kata tetap dapat menjalankan kegiatanproduksinya kontradiftif.

Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2010 tentang Pengawasan Ketenagakerjaan
Terdiri dari 39 (Tiga puluh Sembilan) pasal. Status pasal: berlaku seluruhnya.
NO

PASAL

ANALISIS

REKOMENDASI
UBAH

1.

Pasal 178

Dasar pendelegasian PP ini yaitu Pasal 178 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003

Ayat (2)

tentang Ketenagakerjaan. Bunyi Pasal 178 ayat (2) bahwa Pelaksanaan pengawasan

CABUT

√

ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Keputusan
Presiden namun produk hukum yang dikeluarkan untuk melaksanakan perintah Pasal 178
ayat (2) ini justru Peraturan Presiden

Nomor 21 Tahun 2010 tentang Pengawasan

Ketenagakerjaan ini. Hal ini perlu dicermati karena terdapat perbedaan mendasar antara
Peraturan Presiden dengan Keputusan Presiden.

Peraturan Presiden merupakan

pelaksanaan amanat atau penjabaran ketentuan pasal dari Undang-Undang atau
Peraturan Pemerintah dan/atau dalam rangka melaksanakan penyelenggaraan kekuasaan
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NO

PASAL

ANALISIS

REKOMENDASI
UBAH

CABUT

pemerintahan atau lebih tepatnya Peraturan Presiden bersifat mengatur/regelling
sedangkan Keputusan Presiden lebih bersifat penetapan/beschikking. Sehingga perlu
dicermati terlebih dahulu apakah perubahan jenis perundang-undangan yang dipilih ini
merupakan kekeliruan sejak dalam Penyusunan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003
tentang Ketenagakerjaan yang dalam Pasal 178 ayat (2) memerintahkan pengaturan
dalam Keputusan Presiden atau di kemudian hari disadari bahwa ada kekeliruan dalam
penentuan jenis perundang-undangan yang akan melaksanakan perintah PUU yang
diatasnya lalu jenis PUU yang seyogianya untuk melaksanakan delegasi UU inilah yang
diubah tanpa perlu mengubah substansi Undang-Undang yang memerintahkan
pendelegasiannya yaitu Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
itu sendiri.

20.

Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2012 tentang Sistem Standardisasi Kompetensi Kerja Nasional
Terdiri dari 30 (tiga puluh) pasal. Status pasal: berlaku seluruhnya.
NO

PASAL

ANALISIS

REKOMENDASI
UBAH

1.

Pasal 2

Perumusan pengembangan SKKNI yang diarahkan pada tersedianya SKKNI yang

ayat (1)

memenuhi prinsip-prinsip tertentu yang disebutkan dalam suatu Pasal tersendiri

CABUT

√

seharusnya dimasukan dalam ketentuan umum saja, sebagaimana yang diatur dalam
Huruf c Petunjuk No. 98 Lampiran II UU No.12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
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NO

PASAL

ANALISIS

REKOMENDASI
UBAH

CABUT

Peraturan Perundang-undangan.

21.

Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional
Indonesia
Terdiri dari 34 (tiga puluh empat) pasal. Status pasal: berlaku seluruhnya.
NO

PASAL

ANALISIS

REKOMENDASI
UBAH

1.

Pasal 2



Peraturan Menteri ini bertujuan untuk memberikan acuan kepada Instansi Teknis

CABUT

√

dan pemangku kepentingan dalam penyusunan, penetapan dan kaji ulang SKKNI di
sektor atau lapangan usaha masing-masing.


Penyebutan suatu tujuan dalam Peraturan Menteri ini seharusnya tidak dirumuskan
tersendiri dalam suatu Pasal, tetapi masuk dalam ketentuan umum sebagaimana
diatur dalam Huruf c Petunjuk No. 98 Lampiran II UU No.12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

22.

Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Pelatihan
Kerja Nasional di Daerah
Terdiri dari 5 (lima) pasal. Status pasal: berlaku seluruhnya.
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NO

PASAL

ANALISIS

REKOMENDASI
UBAH

1.

Pasal 2

 Peraturan Menteri ini mengatur pelaksanaan Sislatkernas di daerah yang berkaitan

CABUT

√

dengan standarisasi kompetensi kerja, pelaksanaan pelatihan kerja, pembinaan LPK,
sertifikasi kompetensi kerja, pendanaan pelatihan kerja dan koordinasi pelaksanaan
Sislatkernas.
 Penyebutan ruang lingkup pengaturan Peraturan Menteri ini seharusnya tidak
dirumuskan tersendiri dalam suatu Pasal, tetapi masuk dalam ketentuan umum
sebagaimana diatur dalam Huruf c Petunjuk No. 98 Lampiran II UU No.12 Tahun 2011
tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

23.

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor: 31 Tahun 2013 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penggunaan Tenaga
Kerja Asing dan Pengembangan Tenaga Kerja Indonesia pada Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi
Terdiri dari 23 (Dua puluh tiga) pasal. Status pasal: berlaku seluruhnya.
NO

PASAL

ANALISIS

REKOMENDASI
UBAH

1.

Pasal 20



Dalam Lampiran II Nomor 64 dan 65 UU No 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan

CABUT

√

Peraturan Perundang-undangan, dikatakan bahwa substansi yang berupa sanksi
administratif atau sanksi keperdataan atas pelanggaran norma dirumuskan menjadi
satu bagian (pasal) dengan norma yang memberikan sanksi administratif atau
sanksi keperdataan;


Kemudian jika norma yang memberikan sanksi administratif atau keperdataan lebih
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NO

PASAL

ANALISIS

REKOMENDASI
UBAH

CABUT

dari satu pasal, sanksi administratif atau sanksi keperdataan tersebut dirumuskan
dalam pasal terakhir dari bagian (pasal) tersebut.


Dengan demikian tidak merumuskan ketentuan sanksi yang sekaligus memuat
sanksi pidana, sanksi perdata, dan sanksi administratif dalam satu bab;



Sebaiknya Pasal 20 dirumuskan menjadi satu bagian (pasal) dengan Pasal 3 ayat (2),
Pasal 4, Pasal 5 ayat (1), ayat (2) atau ayat (3), Pasal 6 ayat (1) atau ayat (2), Pasal 7,
Pasal 8 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) atau ayat (5), Pasal 9, Pasal 12, Pasal 15,
Pasal 16 ayat (1) atau ayat (2), dan Pasal 17 atau Pasal 18 ayat (1) atau ayat (2).

24.

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing
Terdiri dari 68 (enam puluh delapan) pasal. Status pasal: berlaku seluruhnya.
NO

PASAL

ANALISIS

REKOMENDASI
UBAH

1.

Pasal 2

Penyebutan tujuan dari penggunaan Peraturan Menteri ini seharusnya tidak dirumuskan

CABUT

√

dalam suatu Pasal tertentu, tetapi masuk dalam ketentuan umum sebagaimana diatur
dalam Huruf c Petunjuk No. 98 Lampiran II UU No.12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan.
2.

Pasal 4

Terdapat ketidakjelasan dalam hal penyebutan pengecualian yang diatur dalam Undang-

ayat (2)

Undang, tetapi tidak disebutkan peraturan perundang-undangan yang dimaksud atau

√

yang terkait. Sebaiknya lebih diperjelas mengenai ketentuan peraturan perundang117

NO

PASAL

ANALISIS

REKOMENDASI
UBAH

CABUT

undangan yang dimaksud.
3.

Pasal 60

 Pengawasan terhadap pemberi kerja TKA dilakukan oleh Pegawai Pengawas

√

Ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 Pengaturan pengawasan yang disebutkan diatur dalam peraturan perundangundangan, tetapi tidak disebutkan peraturan perundang-undangan yang dimaksud
atau yang terkait. Sebaiknya lebih diperjelas mengenai ketentuan peraturan
perundang-undangan yang dimaksud.
4.

Pasal 61

Berkaitan dengan pengaturan proses pelaporan TKA yang tidak sesuai dengan IMTA yang

ayat (4)

disebutkan diatur dalam peraturan perundang-undangan, tetapi tidak disebutkan

√

peraturan perundang-undangan yang dimaksud atau yang terkait. Sebaiknya lebih
diperjelas mengenai ketentuan peraturan perundang-undangan yang dimaksud.
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BAB IV
ANALISIS DAN EVALUASI BERDASARKAN
KESESUAIAN NORMA DENGAN ASAS MATERIIL
Penilaian kesesuaian norma dimaksudkan untuk memastikan bahwa ketentuan
norma sudah sesuai dengan asas materiil umum peraturan perundang-undangan
sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan asas materiil khusus yang harus
menjiwai suatu peraturan perundang-undangan (PUU). Asas materiil umum peraturan
perundang undangan yang disebutkan dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yaitu:
1)

Asas Pengayoman
Bahwa materi muatan peraturan perundang-undangan harus berfungsi
memberikan perlindungan untuk ketentraman masyarakat.

2)

Asas Kemanusiaan
Bahwa

setiap

materi

muatan

peraturan

perundang-undangan

harus

mencerminkan pelindungan dan penghormatan hak asasi manusia serta harkat
dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara
proporsional.
3)

Asas Kebangsaan
Bahwa

setiap

materi

muatan

peraturan

perundang-undangan

harus

mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang majemuk dengan tetap
menjaga prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4)

Asas Kekeluargaan
Bahwa

setiap

mencerminkan

materi

muatan

musyawarah

peraturan

untuk

perundang-undangan

mencapai

mufakat

dalam

harus
setiap

pengambilan keputusan.
5)

Asas Kenusantaraan
Bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan senantiasa
memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia dan materi muatan
peraturan perundang-undangan yang dibuat di daerah merupakan bagian dari
sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
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6)

Asas Bhineka Tunggal Ika
Bahwa materi muatan peraturan perundang-undangan harus memperhatikan
keragaman penduduk, agama, suku dan golongan, kondisi khusus daerah serta
budaya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

7)

Asas Keadilan
Bahwa

setiap

materi

muatan

peraturan

perundang-undangan

harus

mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara.
8)

Asas Kesamaan Kedudukan Dalam Hukum Dan Pemerintahan
Bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan tidak boleh
memuat hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang, antara
lain, agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial.

9)

Asas Ketertiban dan Kepastian Hukum
Bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus dapat
mewujudkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian hukum.

10)

Asas Keseimbangan, Keserasian, dan Keselarasan
Bahwa

setiap

mencerminkan

materi

muatan

keseimbangan,

peraturan
keserasian,

perundang-undangan
dan

keselarasan,

harus
antara

kepentingan individu, masyarakat dan kepentingan bangsa dan negara.

Kesepuluh asas materiil umum dan asas materiil khusus dari suatu Peraturan
Perundang-undangan (jika ada) menjadi variabel penilaian terhadap ketentuan pasal yang
ada dalam masing-masing PUU terkait dengan masalah kehutanan. Dari variabel tersebut
diturunkan lagi menjadi beberapa indikator penilaian, sehingga dapat dihasilkan
rekomendasi terhadap ketentuan pasal dimaksud.
Dari 35 (tiga puluh lima) Peraturan Perundang-undangan terkait Peningkatan Daya
Saing Tenaga Kerja yang dianalisis masih banyak ketentuan pasal yang tidak sesuai
dengan asas materiil. Berikut data hasil penilaian Peraturan Perundang-undangan
peningkatan daya saing tenaga kerja yang ditunjau dari dimensi kesesuaian norma
dengan asas materiil:
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1.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1987 tentang Kamar Dagang dan Industri
NO

PASAL

KETERKAITAN DENGAN
ASAS

1.

Pasal 3

 Kebangsaan
 Kenusantaraan

ANALISIS

INDIKATOR
 Terdapatnya

REKOMENDASI
INDIKATOR

 Pengusaha

Indonesia

TETAP

sebagai

ketentuan yang

pelaku-pelaku Ekonomi Nasional

mengedepankan

dibina

Kemandirian dan

kemampuan,

Kesejahteraan

kepentingannya

Bangsa, juga

mewujudkan kehidupan ekonomi

Peranan

dan dunia usaha nasional yang

Nasional.

berdasarkan

 Terdapatnya

dan

UBAH

CABUT

√

dikembangkan
kegiatan,

untuk

pada

Undang-Undang

dan

Pasal

Dasar

33
1945.

ketentuan yang

Berdasarkan hal tersebut dapat

mengedepankan

dilihat bahwa Ekonomi Nasional

Kepemilikan dan

merupakan

Keikutsertaan

diutamakan

Nasional.

Undang ini, yang secara tidak

bagian
dalam

yang
Undang-

langsung berpengaruh terhadap
Pembangunan Nasional.
 Dunia Usaha Nasional yang dicitacitakan dalam Undang-Undang ini
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NO

PASAL

KETERKAITAN DENGAN
ASAS

ANALISIS

INDIKATOR

REKOMENDASI
INDIKATOR

TETAP

UBAH

CABUT

adalah Dunia Usaha yang sehat
dan tertib yang memungkinkan
keikutsertaan yang seluas-luasnya
secara

efektif

dalam

Pembangunan Nasional.
2.

Pasal 4

Kekeluargaan

Terdapatnya

Dalam Pasal ini ditetapkan adanya 1

ketentuan yang

(satu) Kamar Dagang dan Industri

berkaitan dengan

yang

Kemerdekaan

Pengusaha Indonesia. Berdasarkan

Berserikat dan

perumusan

Berkumpul.

dapat

merupakan

wadah

tersebut

dibentuk

maka
wadah

√

bagi

tidak
atau

organisasi lain selain yang dimaksud
dalam

Pasal

menyebabkan
berserikat

dan

ini,

sehingga
kemerdekaan

berkumpul

yang

dijamin dalam Pasal 28 UUD 1945
menjadi tidak dapat terpenuhi.
3.

Pasal 7

Keseimbangan,

Terdapatnya

Kegiatan-kegiatan

yang

dilakukan

Keserasian, dan

ketentuan yang

oleh Kamar Dagang dan Industri di

Keselarasan

mengedepankan

antaranya yaitu penyeberluasan dan

√
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NO

PASAL

KETERKAITAN DENGAN
ASAS

ANALISIS

INDIKATOR

REKOMENDASI
INDIKATOR

fungsi

penyampaian informasi, penyaluran

Kepentingan

aspirasi,

Umum.

pendidikan, peningkatan hubungan

TETAP

UBAH

CABUT

penyelenggaraan

dan kerja sama, serta upaya untuk
memelihara kerukunan di antara
Pengusaha
tersebut

Indonesia.

Hal-hal

merupakan

kegiatan-

kegiatan yang termasuk dalam upaya
yang mengedepankan Kepentingan
Umum di dalam Organisasi tersebut.
4.

Pasal 11

Ketertiban dan

Terdapatnya

Kamar Dagang dan Industri diawasi

Kepastian

ketentuan yang

oleh Pemerintah, yang mengakui

Hukum

mengedepankan

keberadaan

kejelasan aturan

melalui Keputusan Presiden (Pasal

mengenai pihak

9).

yang melakukan

dilaksanakan berdasarkan ketentuan

Pengawasan dan

dalam Undang-Undang ini, Peraturan

Penegakan

Perundang-undangan

Hukum.

kebijakan

organisasi

tersebut

Pengawasan

Pemerintah

Pembangunan

√

tersebut

lain,
di

Ekonomi.

serta
bidang
Namun
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NO

PASAL

KETERKAITAN DENGAN
ASAS

ANALISIS

INDIKATOR

REKOMENDASI
INDIKATOR

TETAP

UBAH

CABUT

diperlukan penjelasan lebih rinci
terkait

Peraturan

Perundang-

undangan dan kebijakan Pemerintah
yang terkait karena tidak disebutkan
dalam Pasal ini.

2.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi
NO

PASAL

KETERKAITAN DENGAN
ASAS

1.

Pasal 1 angka
23

 Kenusanta
raan

ANALISIS

INDIKATOR
 Tidak

REKOMENDASI
INDIKATOR

Angka 23 dibatalkan oleh Mahkamah

ditemukan

Konstitusi

ketentuan

Mahkamah Konstitusi No. 36/PUU-

ngan,

yang

X/2012

Keserasian,

mengedepan

Hubungan antara BP Migas sebagai

dan

kan kepenti

representasi negara dengan Badan

Keselarasan

ngan nasional

Usaha atau Bentuk Usaha

 Keseimba

 Tidak
ditemukannya

Tetap

dalam

melalui

pengelolaan

TETAP

UBAH

CABUT

√

Putusan

Migas

mendegradasi makna penguasaan

ketentuan yang negara atas sumber daya alam Migas
mengedepan

yang bertentangan dengan amanat
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NO

PASAL

KETERKAITAN DENGAN
ASAS

ANALISIS

INDIKATOR

REKOMENDASI
INDIKATOR

TETAP

kan fungsi

Pasal 33 UUD 1945. Konstruksi

kepentingan

penguasaan Migas melalui BP Migas,

umum

negara kehilangan kewenangannya

UBAH

CABUT

untuk melakukan pengelolaan atau
menunjuk secara langsung Badan
Usaha Milik Negara untuk mengelola
sumber daya alam Migas, padahal
fungsi pengelolaan adalah bentuk
penguasaan negara pada peringkat
pertama dan paling utama untuk
mencapai sebesar-besar kemakmuran rakyat. Hanya dalam batas-batas
negara tidak memiliki kemampuan
atau kekurangan kemampuan baik
dalam

modal,

teknologi

dan

manajemen untuk mengelola sumber
daya alam Migas, maka pengelolaan
sumber daya alam dapat diserahkan
kepada badan swasta.
2.

Pasal 4 ayat

 Kenusanta

 Tidak

Ayat (3) dibatalkan oleh Mahkamah

√
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NO

PASAL

(3)

KETERKAITAN DENGAN

ANALISIS

REKOMENDASI

ASAS

INDIKATOR

raan

ditemukan

Konstitusi melalui Putusan Mah-

ketentuan

kamah Konstitusi No. 36/PUU-X/2012

ngan,

yang

Pasal ini mengatur tentang “Badan

Keserasian,

mengedepan

Pelaksana”

dan

kan kepenti-

bertentangan dengan UUD 1945 dan

Keselarasan

ngan nasional

tidak mempunyai kekuatan hukum

 Keseimba

 Tidak

INDIKATOR

sehingga

TETAP

UBAH

CABUT

dinyatakan

mengikat.

ditemukannya
ketentuan yang
mengedepankan fungsi
kepentingan
umum
3.

Pasal 11 ayat
(1)

 Kenusanta
raan

 Tidak

Ayat (1) dibatalkan oleh Mahkamah

ditemukan

Konstitusi

ketentuan

Mahkamah Konstitusi No. 36/PUU-

ngan,

yang

X/2012. Pasal ini mengatur tentang

Keserasian,

mengedepan-

“Badan

dan

kan

dinyatakan

Keselarasan

kepentingan

UUD 1945 dan tidak mempunyai

 Keseimba-

melalui

Pelaksana”

√

Putusan

sehingga

bertentangan dengan
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NO

PASAL

KETERKAITAN DENGAN
ASAS

ANALISIS

INDIKATOR
nasional

REKOMENDASI
INDIKATOR

TETAP

UBAH

CABUT

kekuatan hukum mengikat.

 Tidak
ditemukannya
ketentuan yang
mengedepankan fungsi
kepentingan
umum
4.

Pasal 12

Kenusantaraan

Tidak ditemukan

Kalimat

“berkonsultasi

ketentuan

Pemerintah daerah” perlu disesu-

mengenai

aikan dengan kewenangan peme-

pembagian

rintah provinsi dalam pembagian

kewenangan

urusan

Pusat dan Daerah

berdasarkan UU 23 Tahun 2014

pemerintahan

dengan

√

konkuren

sub urusan Minyak dan gas bumi. Di
mana tidak ada lagi kewenangan
provinsi

dan

kab/kota

untuk

penyelenggaraan minyak dan gas
bumi.

Sehingga

pasal

ini

perlu

direvisi.
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NO

PASAL

KETERKAITAN DENGAN
ASAS

ANALISIS

INDIKATOR

REKOMENDASI
INDIKATOR

TETAP

UBAH

CABUT

Pasal ini juga sudah dibatalkan oleh
Mahkamah Konstitusi melalui Putusan

Mahkamah

Konstitusi

No.002/PUU-I/2003.
5.

Pasal 20 ayat
(3)

 Kenusantaraan

 Tidak

Ayat

(3)

dibatalkan

Mahkamah

ditemukan

Konstitusi melalui Putusan Mah-

ketentuan

kamah Konstitusi No. 36/PUU-X/2012

ngan,

yang

Pasal ini mengatur tentang “Badan

Keserasian,

mengedepan-

Pelaksana”

dan

kan

bertentangan dengan UUD 1945 dan

Keselarasan

kepentingan

tidak mempunyai kekuatan hukum

nasional

mengikat.

 Keseimba-

sehingga

√

dinyatakan

 Tidak
ditemukannya
ketentuan yang
mengedepan kan fungsi
kepentingan
umum
6.

Pasal 21 ayat

 Kenusanta-

 Tidak

Ayat (1) dibatalkan oleh Mahkamah

√
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NO

PASAL

(1)

KETERKAITAN DENGAN

ANALISIS

REKOMENDASI

ASAS

INDIKATOR

raan

ditemukan

Konstitusi melalui Putusan Mah-

ketentuan

kamah Konstitusi No. 36/PUU-X/2012.

ngan,

yang

Pasal ini mengatur tentang “Badan

Keserasian,

mengedepan-

Pelaksana”

dan

kan

bertentangan dengan UUD 1945 dan

Keselarasan

kepentingan

tidak mempunyai kekuatan hukum

nasional

mengikat.

 Keseimba-

INDIKATOR

sehingga

TETAP

UBAH

CABUT

dinyatakan

 Tidak
ditemukannya
ketentuan yang
mengedepankan fungsi
kepentingan
umum
7.

Pasal 22

Keseimbangan,

Tidak

Penyerahan maksimal 25% bagian dari

Keserasian, dan

mengedepankan

hasil produksi minyak dan gas bumi

Keselarasan

prinsip kehati-

untuk memenuhi kebutuhan dalam

hatian

negeri berpotensi pengerukan energi

√

fosil dalam negeri yang lebih besar
oleh negara asing, mengingat ijin
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NO

PASAL

KETERKAITAN DENGAN
ASAS

ANALISIS

INDIKATOR

REKOMENDASI
INDIKATOR

TETAP

UBAH

CABUT

usaha eksploitasi minyak dan gas
bumi sebagian besar dimiliki asing.
Pasal ini juga sudah dibatalkan oleh
Mahkamah

Konstitusi

melalui

Putusan Mahkamah Konstitusi No.
002/PUU-I/2003.
8.

Pasal 28 ayat
(2)

 Kemanusiaan
 Keseimba-

 Tidak
ditemukan

Ayat (2) yang menyatakan bahwa
harga bahan bakar minyak dan gas

ngan,

ketentuan yang bumi diserahkan pada mekanisme

keserasian

menjamin

persaingan usaha yang sehat dan

dan

pemenuhan

wajar, berpotensi merugikan Hak

Keselarasan

HAM

masyarakat akan kebutuhan bahan

 Tidak
ditemukan

√

bakar minyak, perlu direvisi.
Pasal ini juga sudah dibatalkan oleh

ketentuan yang Mahkamah

Konstitusi

melalui

mengedepan-

Putusan Mahkamah Konstitusi No.

kan fungsi

002/PUU-I/2003.

kepentingan
umum
9.

Pasal 41 ayat

 Kenusanta-

 Tidak

Ayat (2) dibatalkan oleh Mahkamah

√
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NO

PASAL

(2)

KETERKAITAN DENGAN

ANALISIS

REKOMENDASI

ASAS

INDIKATOR

raan

ditemukan

Konstitusi

ketentuan

Mahkamah Konstitusi No. 36/PUU-

ngan,keserasi

yang

X/2012.

an, dan

mengedepan-

“Badan

Keselarasan

kan

dinyatakan

kepentingan

UUD 1945 dan tidak mempunyai

nasional

kekuatan hukum mengikat.

 Keseimba

INDIKATOR
melalui

TETAP

UBAH

CABUT

Putusan

Pasal ini mengatur tentang
Pelaksana”

sehingga

bertentangan dengan

 Tidak
ditemukannya
ketentuan yang
mengedepankan fungsi
kepentingan
umum
10.

Pasal 44

 Kenusantaraan

 Tidak

Telah dibatalkan oleh Mahkamah

ditemukan

Konstitusi

ketentuan

Mahkamah Konstitusi No. 36/PUU-

ngan,

yang

X/2012). Pasal ini mengatur tentang

Keserasian,

mengedepan

“Badan

dan

kan

dinyatakan

 Keseimba-

melalui

Pelaksana”

√

Putusan

sehingga

bertentangan dengan
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NO

PASAL

KETERKAITAN DENGAN
ASAS
Keselarasan

ANALISIS

INDIKATOR

REKOMENDASI
INDIKATOR

TETAP

kepentingan

UUD 1945 dan tidak mempunyai

nasional

kekuatan hukum mengikat.

UBAH

CABUT

 Tidak
ditemukannya
ketentuan yang
mengedepan
kan fungsi
kepentingan
umum
11.

Pasal 45

 Kenusanta
raan

 Tidak

Telah dibatalkan oleh Mahkamah

ditemukan

Konstitusi

melalui

ketentuan

Mahkamah

Konstitusi

ngan,

yang

36/PUU-X/2012)

keserasian,

mengedepan-

tentang “Badan Pelaksana” sehingga

dan

kan

dinyatakan

Keselarasan

kepentingan

UUD 1945 dan tidak mempunyai

nasional

kekuatan hukum mengikat.

 Keseimba

√

Putusan
No.

No.

Pasal ini mengatur

bertentangan dengan

 Tidak
ditemukannya
ketentuan yang
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NO

PASAL

KETERKAITAN DENGAN
ASAS

ANALISIS

INDIKATOR

REKOMENDASI
INDIKATOR

TETAP

UBAH

CABUT

mengedepan
kan fungsi
kepentingan
umum
12.

Pasal 48 ayat
(1)

 Kenusanta
raan

 Tidak

Ayat

(1)

telah

dibatalkan

ditemukan

Mahkamah

ketentuan

Putusan Mahkamah Konstitusi No.

ngan,

yang

36/PUU-X/2012.

keserasian,

mengedepan

Pasal ini mengatur tentang “Badan

dan

kan

Pelaksana”

Keselarasan

kepentingan

bertentangan dengan UUD 1945 dan

nasional

tidak mempunyai kekuatan hukum

 Keseimba

 Tidak

Konstitusi

oleh

sehingga

√

melalui

dinyatakan

mengikat.

ditemukannya
ketentuan yang
mengedepankan fungsi
kepentingan
umum
13.

Pasal 49

 Kenusanta

 Tidak

Telah dibatalkan oleh Mahkamah

√
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NO

PASAL

KETERKAITAN DENGAN

ANALISIS

REKOMENDASI

ASAS

INDIKATOR

raan

ditemukan

Konstitusi

melalui

ketentuan

Mahkamah

Konstitusi

ngan,

yang

36/PUU-X/2012. Pasal ini mengatur

keserasian,

mengedepan-

tentang “Badan Pelaksana” sehingga

dan

kan

dinyatakan

keselarasan

kepentingan

UUD 1945 dan tidak mempunyai

nasional

kekuatan hukum mengikat.

 Keseimba

INDIKATOR

TETAP

UBAH

CABUT

Putusan
No.

No.

bertentangan dengan

 Tidak
ditemukannya
ketentuan yang
mengedepanka
n fungsi
kepentingan
umum
14.

Pasal 59 huruf
a

 Kenusantaraan

 Tidak

Huruf

a

telah

dibatalkan

ditemukan

Mahkamah

ketentuan

Putusan Mahkamah Konstitusi No.

ngan,

yang

36/PUU-X/2012.

keserasian,

mengedepan-

tentang “Badan Pelaksana” sehingga

dan

kan

dinyatakan

 Keseimba

Konstitusi

oleh

√

melalui

Pasal ini mengatur

bertentangan dengan
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NO

PASAL

KETERKAITAN DENGAN
ASAS
keselarasan

ANALISIS

INDIKATOR

REKOMENDASI
INDIKATOR

kepentingan

UUD 1945 dan tidak mempunyai

nasional

kekuatan hukum mengikat.

TETAP

UBAH

CABUT

 Tidak
ditemukannya
ketentuan yang
mengedepankan fungsi
kepentingan
umum
15.

Pasal 61

 Kenusantaraan

 Tidak

Telah dibatalkan oleh Mahkamah

ditemukan

Konstitusi melalui Putusan Mah-

ketentuan

kamah Konstitusi No. No. 36/PUU-

ngan,

yang

X/2012.

keserasian,

mengedepan-

Pasal ini mengatur tentang “Badan

dan

kan

Pelaksana”

keselarasan

kepentingan

bertentangan dengan UUD 1945 dan

nasional

tidak mempunyai kekuatan hukum

 Keseimba-

 Tidak

sehingga

√

dinyatakan

mengikat.

ditemukannya
ketentuan yang
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NO

PASAL

KETERKAITAN DENGAN
ASAS

ANALISIS

INDIKATOR

REKOMENDASI
INDIKATOR

TETAP

UBAH

CABUT

mengedepankan fungsi
kepentingan
umum
16.

Pasal 63

 Kenusantaraan

 Tidak

Telah dibatalkan oleh Mahkamah

ditemukan

Konstitusi melalui Putusan Mah-

ketentuan

kamah Konstitusi No. No. 36/PUU-

ngan,

yang

X/2012)

keserasian,

mengedepan-

“Badan

dan

kan

dinyatakan

Keselarasan

kepentingan

UUD 1945 dan tidak mempunyai

nasional

kekuatan hukum mengikat.

 Keseimba

√

Pasal ini mengatur tentang
Pelaksana”

sehingga

bertentangan dengan

 Tidak
ditemukannya
ketentuan yang
mengedepan
kan fungsi
kepentingan
umum
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3.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
NO

PASAL

KETERKAITAN DENGAN
VARIABEL

1.

Pasal 4

Keadilan

ANALISIS

REKOMENDASI

INDIKATOR

TETAP

Salah satu tujuan

Bahwa

tujuan

pembangunan

Ketenagakerjaan diarahkan untuk

Ketenagakerjaan

mewujudkan

yaitu mewujudkan

patan kerja dan penyediaan tenaga

pemerataan

kerja yang sesuai dengan kebutuhan

kesempatan kerja

pembangunan nasional dan daerah
sehingga

pembangunan

pemerataan

keadilan

bagi

UBAH

CABUT

√

kesem-

seluruh

masyarakat untuk bekerja sudah
terpenuhi.
2.

Pasal 5

Setiap tenaga

Bahwa dalam upaya untuk bekerja

kerja memiliki

semua

kesempatan yang

memenuhi syarat umur produktif

sama tanpa

diberikan kesempatan yang sama

diskriminasi

tanpa diskriminasi sehingga keadilan

masyarakat

yang

√

sudah

bagi masyarakat yang ingin bekerja
sudah dijamin dalam pasal ini.
3.

Pasal 6

Setiap pekerja

Bahwa dalam bekerja semua warga

berhak

negara

memperoleh

memperoleh perlakuan yang sama

yang

sedang

√

bekerja
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NO

PASAL

KETERKAITAN DENGAN
VARIABEL

4.

Pasal 7

Pengayoman

ANALISIS

REKOMENDASI

INDIKATOR

TETAP

perlakuan yang

tanpa diskriminasi dari pengusaha.

sama tanpa

Ketentuan dalam pasal ini sudah

diskriminasi

sesuai dengan asas materi muatan.

Perencanaan

Bahwa

tenaga kerja

kebijakan

bertujuan untuk

canaan tenaga kerja yang bertujuan

memberikan

untuk

memberikan

perlindungan

perlindungan

bagi

ketentraman

masyarakat.

untuk

Ketentuan dalam pasal ini sudah

ketenteraman

sesuai dengan asas materi muatan

pemerintah
dan

menetapkan

menyusun

UBAH

CABUT

√

peren-

masyarakat.
5.

Pasal 8

Keseimbangan,

Perencanaan

Bahwa perencanaan tenaga kerja

keserasian, dan

tenaga kerja

disusun

mencerminkan

bangan, keserasian dan keselarasan

keseimbangan,

antara kepentingan individu dengan

keserasian, dan

individu, individu dengan masyarakat

keselarasan antara

dan juga kepentingan bangsa dan

kepentingan

negara. Ketentuan dalam pasal ini

individu,

sudah sesuai dengan asas materi

masyarakat dan

muatan.

keselarasan

untuk

menjaga

√

keseim-
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NO

PASAL

KETERKAITAN DENGAN
VARIABEL

ANALISIS

REKOMENDASI

INDIKATOR

TETAP

UBAH

CABUT

kepentingan
bangsa dan negara
6.

Pasal 9

Kesamaan

Pelatihan kerja

Bahwa

kedudukan

diselenggarakan

lenggarakan dan diarahkan untuk

bagi seluruh

membekali,

dan

masyarakat yang

mengembangkan kompetensi kerja

pemerintahan

sudah memasuki

guna meningkatkan kemampuan,

usia produktif

produktivitas,

tanpa

yang berarti seluruh masyarakat

membedakan

yang sudah memasuki usia produktif

berdasarkan latar

tanpa

belakang antara

latar belakang antara lain agama,

lain agama, suku,

suku, ras, golongan, gender, atau

ras, golongan,

status

gender, atau

pelatihan kerja. Ketentuan dalam

status sosial.

pasal ini sudah sesuai dengan asas

dalam hukum

pelatihan

kerja

dise-

meningkatkan,

dan

dan

kesejahteraan

membedakan

sosial

√

berdasarkan

berhak

mengikuti

materi muatan.
7.

Pasal 10

Keseimbangan,

Perencanaan

Bahwa perencanaan tenaga kerja

keserasian, dan

tenaga kerja

disusun

mencerminkan

bangan, keserasian dan keselarasan

keselarasan

untuk

menjaga

√

keseim-
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NO

PASAL

KETERKAITAN DENGAN
VARIABEL

ANALISIS

REKOMENDASI

INDIKATOR

TETAP

keseimbangan,

antara kepentingan individu dengan

keserasian, dan

individu, individu dengan masyarakat

keselarasan antara

dan juga kepentingan bangsa dan

kepentingan

negara. Ketentuan dalam pasal ini

individu,

sudah sesuai dengan asas materi

masyarakat dan

muatan.

UBAH

CABUT

kepentingan
bangsa dan negara
8.

Pasal 11

Kesamaan

Pelatihan kerja

Bahwa

kedudukan

diselenggarakan

garakan

bagi seluruh

membekali,

dan

masyarakat yang

mengembangkan kompetensi kerja

pemerintahan

sudah memasuki

guna

usia produktif

produktivitas,

tanpa

yang berarti seluruh masyarakat

membedakan

yang sudah memasuki usia produktif

berdasarkan latar

tanpa

belakang antara

latar belakang antara lain agama,

lain agama, suku,

suku, ras, golongan, gender, atau

ras, golongan,

status

dalam hukum

pelatihan
dan

kerja

diarahkan
meningkatkan,

meningkatkan
dan

√

untuk
dan

kemampuan,
kesejahteraan

membedakan

sosial

diseleng-

berhak

berdasarkan

mengikuti
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NO

PASAL

KETERKAITAN DENGAN
VARIABEL

ANALISIS

REKOMENDASI

INDIKATOR

TETAP

gender, atau

pelatihan kerja. Ketentuan dalam

status sosial.

pasal ini sudah sesuai dengan asas

UBAH

CABUT

materi muatan.
9.

Pasal 19

Kemanusiaan

Pelatihan kerja

Bahwa Pelatihan kerja bagi tenaga

bagi penyandang

kerja penyandang cacat dilaksanakan

cacat

dengan memperhatikan jenis, derajat

mencerminkan

kecacatan, dan kemampuan tenaga

perlindungan dan

kerja

penghormatan

bersangkutan.

hak asasi manusia

pasal ini sudah sesuai dengan asas

serta harkat dan

materi muatan.

penyandang

cacat

Ketentuan

√

yang
dalam

martabat setiap
warga negara dan
penduduk
Indonesia secara
proporsional
10.

Pasal 29

Kenusantaraan

Materi muatan

Bahwa pembinaan pelatihan kerja

peraturan

dan pemagangan dilakukan secara

perundang-

bersama-sama

undangan yang

Pusat dan/atau Pemerintah Daerah

oleh

√

Pemerintah
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NO

PASAL

KETERKAITAN DENGAN
VARIABEL

ANALISIS

REKOMENDASI

INDIKATOR

TETAP

dibuat di daerah

yang ditujukan ke arah peningkatan

merupakan bagian

relevansi,

dari system hukum

penyelenggaraan pelatihan kerja dan

nasional yang

produktivitas menuju terwujudnya

berdasarkan

produktivitas nasional.

kualitas,

dan

UBAH

CABUT

efisiensi

Pancasila dan UUD
NRI Tahun 1945
11.

Pasal 31

Kesamaan
kedudukan dalam
hukum dan
pemerintahan

Materi muatan

Bahwa

setiap

peraturan

mempunyai hak dan kesempatan

perundang-

yang

undangan tidak

mendapatkan, atau pindah pekerjaan

boleh memuat hal

dan memperoleh penghasilan yang

yang bersifat

layak di dalam atau di luar negeri.

membedakan

Ketentuan dalam pasal ini sudah

berdasarkan latar

sesuai dengan asas materi muatan.

sama

tenaga

untuk

kerja

√

memilih,

belakang, antara
lain, agama, suku,
ras, golongan,
gender, atau
status sosial
142

NO

PASAL

KETERKAITAN DENGAN
VARIABEL

12.

Pasal 32

Keadilan

ANALISIS

REKOMENDASI

INDIKATOR

TETAP

Materi muatan

Bahwa penempatan tenaga kerja

peraturan

dilaksanakan

perundang-

terbuka, bebas, obyektif, serta adil,

undangan harus

dan

mencerminkan

Ketentuan dalam pasal ini sudah

keadilan secara

sesuai dengan asas materi muatan.

berdasarkan

setara

tanpa

UBAH

CABUT

√

asas

diskriminasi.

proporsional bagi
setiap warga
negara
13.

 Berdasarkan Putusan Mahkamah

Pasal 59

Ketertiban dan

Kejelasan aturan

Ayat (7)

Kepastian

mengenai

Konstitusi Perkara Nomor 7/PUU-

Hukum

koordinasi

XII/2014 dinyatakan bahwa Frasa

√

“demi hukum” dalam Pasal 59 ayat
(7)

Undang-Undang

Tahun

2003

gakerjaan

Nomor

13

tentang

Ketena-

(Lembaran

Negara

Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 39, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor
4279)

bertentangan

dengan
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NO

PASAL

KETERKAITAN DENGAN
VARIABEL

ANALISIS

REKOMENDASI

INDIKATOR

TETAP
Undang-Undang

Dasar

UBAH

CABUT

Negara

Republik Indonesia Tahun 1945
sepanjang

tidak

“Pekerja/buruh
pengesahan
pegawai

dimaknai

dapat

nota

meminta

pemeriksaan

pengawas

ketenaga-

kerjaan kepada Pengadilan Negeri
setempat dengan syarat:
3) Telah dilaksanakan perundingan
bipartit

namun

perundingan

bipartit tersebut tidak mencapai
kesepakatan atau salah satu
pihak menolak untuk berunding;
dan
4) Telah dilakukan pemeriksaan
oleh pegawai pengawas ketenagakerjaan berdasarkan peraturan perundang-undangan”.
14.

Pasal 59,
Pasal 64,

 Kesamaan
Kedudukan

 Tidak ada
diskriminasi,

 Berdasarkan putusan Mahkamah

√

Konstitusi dalam perkara Nomor
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NO

PASAL

KETERKAITAN DENGAN

ANALISIS

REKOMENDASI

VARIABEL

INDIKATOR

Pasal 65,

dalam Hukum

baik secara

012/PUU-I/2003. Hak atas pekerjaan

Pasal 66,

dan Pemerin

eksplisit

dan penghidupan yang Iayak bagi

tahan,

maupun

kemanusiaan merupakan hak asasi

 Ketertiban

implisit

manusia yang secara khusus telah

(dampak/efek),

dimuat di dalam UUD 1945 yang

dan
Kepastian
Hukum.

TETAP

menjadi

dasar

UBAH

CABUT

konstitusional

 Memberikan

negara Indonesia. Selain itu, hak

pedoman

untuk bekerja serta mendapat

hubungan tata

imbalan dan perlakuan yang adil

kerja.

dan layak dalam hubungan kerja
juga ditetapkan sebagai hak asasi
manusia. Ketentuan mengenai hak
konstitusional

warga

negara

tersebut diatur dalam Pasal 27 ayat
(2) dan Pasal 28D ayat (2) UUD
1945.
 Putusan

Mahkamah

Konstitusi

dalam perkara nomor 27/PUUIX/2011 ini pada intinya adalah
permohonan terhadap ketentuan
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NO

PASAL

KETERKAITAN DENGAN
VARIABEL

ANALISIS

REKOMENDASI

INDIKATOR

TETAP

UBAH

CABUT

Pasal 59 dan Pasal 64 sampai
dengan

Pasal

Ketenagakerjaan.
Pasal

59

66

UU

Norma

dalam

mengatur

mengenai

perjanjian kerja waktu tertentu,
sedangkan norma dalam Pasal 64
sampai dengan Pasal 66 mengatur
mengenai

ketentuan

suatu

perusahaan dapat menyerahkan
sebagian pelaksanaan pekerjaan
kepada perusahaan lainnya melalui
perjanjian pemborongan pekerjaan
atau

melalui

penyediaan

jasa

pekerja/buruh yang dibuat secara
tertulis

dengan

syarat-syarat

tertentu. Ketentuan Pasal 59 dan
Pasal 64 sampai dengan Pasal 66
tersebut diuji konstitusionalitasnya
terhadap Pasal 27 ayat (2) dan
Pasal 28D ayat (2) UUD 1945.
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NO

PASAL

KETERKAITAN DENGAN
VARIABEL

ANALISIS

REKOMENDASI

INDIKATOR

TETAP

UBAH

CABUT

Menurut pertimbangan Mahkamah
Konstitusi, norma Pasal 59 UU
Ketenagakerjaan

tidak

bertentangan dengan UUD 1945
karena
tertentu

perjanjian
ditujukan

kerja
untuk

waktu
jenis

perjanjian kerja yang dirancang
hanya untuk waktu tertentu saja
dan

tidak

selamanya,

berlangsung
sehingga

untuk

hubungan

kerja antara buruh dan majikan
akan berakhir begitu jangka waktu
berakhir atau ketika pekerjaan
telah selesai dikerjakan. Selain itu,
Pasal 59 juga telah menegaskan
bahwa

perjanjian

kerja

waktu

tertentu hanya dapat diterapkan
untuk 4 (empat) jenis pekerjaan
saja.
 Adapun terhadap norma dalam
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NO

PASAL

KETERKAITAN DENGAN
VARIABEL

ANALISIS

REKOMENDASI

INDIKATOR

TETAP

UBAH

CABUT

Pasal 64 sampai dengan Pasal 66
UU Ketenagakerjaan, Mahkamah
mempertimbangkan lebih lanjut
adakah

ketentuan

tersebut

mengakibatkan terancamnya hak
setiap orang dan hak-hak pekerja
yang dijamin oleh konstitusi, dalam
hal ini hak-hak pekerja outsourcing
yang dilanggar sehingga bertentangan dengan UUD 1945. Dalam
putusannya

Mahkamah

menilai

bahwa frasa “…perjanjian kerja
waktu tertentu” dalam Pasal 65
ayat (7) dan frasa “…perjanjian
kerja untuk waktu tertentu” dalam
Pasal 66 ayat (2) huruf b UU
Ketenagakerjaan ini bertentangan
secara bersyarat dengan UUD 1945
(conditionally

unconstitutional)

sepanjang dalam perjanjian kerja
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NO

PASAL

KETERKAITAN DENGAN
VARIABEL

ANALISIS

REKOMENDASI

INDIKATOR

TETAP

UBAH

CABUT

tersebut tidak disyaratkan adanya
pengalihan perlindungan hak-hak
bagi pekerja/buruh yang objek
kerjanya

tetap

ada,

walaupun

terjadi pergantian perusahaan yang
melaksanakan sebagian pekerjaan
borongan dari perusahaan lain atau
perusahaan

penyedia

jasa

pekerja/buruh.
 Berdasarkan pertimbangan Mahkamah Konstitusi, syarat-syarat dan
prinsip outsourcing baik melalui
perjanjian pemborongan pekerjaan
maupun
penyediaan

melalui
jasa

perusahaan
pekerja/buruh

dapat mengakibatkan hilangnya
jaminan kepastian hukum yang adil
bagi pekerja dan hilangnya hak
setiap orang untuk bekerja serta
mendapat imbalan dan perlakuan
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NO

PASAL

KETERKAITAN DENGAN
VARIABEL

ANALISIS

REKOMENDASI

INDIKATOR

TETAP
yang

adil

dan

layak

UBAH

CABUT

dalam

hubungan kerja. Hal itu terjadi,
karena

dengan

pekerjaan

berakhirnya

pemboro

berakhirnya

atau

masa

kontrak

penyediaan pekerja/buruh maka
dapat berakhir pula hubungan
kerja

antara

perusahaan

outsourcing dengan pekerja/buruh,
sehingga pekerja/buruh kehilangan
peker serta hak-hak lainnya yang
seharusnya

diperoleh.

Mahkamah,

pekerja/buruh

melaksanakan
perusahaan

Menurut
yang

pekerjaan

dalam

outsourcing

tidak

boleh kehilangan hak-haknya yang
dilindungi oleh konstitusi. Untuk
itu, Mahkamah Konstitusi harus
memastikan

bahwa

hubungan

kerja antara pekerja/buruh dengan
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NO

PASAL

KETERKAITAN DENGAN
VARIABEL

ANALISIS

REKOMENDASI

INDIKATOR

TETAP
perusahaan

outsourcing

UBAH

CABUT

yang

melaksanakan pekerjaan outsourcing dilaksanakan dengan tetap
menjamin perlindungan atas hakhak pekerja/buruh dan penggunaan
model

outsourcing

tidak

disalahgunakan oleh perusahaan
hanya

untuk

keuntungan

kepentingan
perusahaan

dan
tanpa

memperhatikan, bahkan mengorbankan

hak-hak

pekerja/buruh.

Jaminan dan perlindungan demikian

tidak

dengan

dapat

baik

dilaksanakan

hanya

melalui

perjanjian kerja yang mengikat
antara

perusahaan

dengan

pekerja/buruh berdasarkan perjanjian kerja waktu tertentu, karena
posisi pekerja/buruh berada dalam
posisi tawar yang lemah akibat
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NO

PASAL

KETERKAITAN DENGAN
VARIABEL

ANALISIS

REKOMENDASI

INDIKATOR

TETAP
banyaknya

pencari

kerja

UBAH

CABUT

atau

oversupply tenaga kerja.
 Untuk

menghindari

melakukan

perusahaan

eksploitasi

pekerja/-

buruh hanya untuk kepentingan
keuntungan

bisnis

dan

untuk

meminimalisasi hilangnya hak-hak
konstitusional

para

pekerja

outsourcing, Mahkamah Konstitusi
menentukan

perlindungan

dan

jaminan hak bagi pekerja/buruh
melalui

2

(dua)

model

perlindungan, yaitu: mensyaratkan
agar

perjanjian

kerja

antara

pekerja/buruh dengan perusahaan
yang

melaksanakan

outsourcing
PKWT,

pekerjaan

tidak

berbentuk

melainkan

berbentuk

“perjanjian

kerja

waktu

tidak

tertentu”; dan menerapkan prinsip
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NO

PASAL

KETERKAITAN DENGAN
VARIABEL

ANALISIS

REKOMENDASI

INDIKATOR

TETAP

UBAH

CABUT

pengalihan tindakan perlindungan
bagi pekerja/buruh (Transfer of
Undertaking
Employment

Protection
atau

TUPE)

of
yang

bekerja pada perusahaan yang
melaksanakan pekerjaan outsourcing.
 Melalui

model

yang

pertama,

hubungan kerja antara pekerja/buruh dengan perusahaan yang
melaksanakan pekerjaan outsourcing adalah konstitusional sepanjang dilakukan berdasarkan “perjanjian kerja waktu tidak tertentu”
secara tertulis. Sedangkan model
yang

kedua,

pengalihan

per-

lindungan pekerja/buruh diterapkan

untuk

pekerja/buruh

melindungi

para

outsourcing

dari

kesewenang-wenangan pihak pem153

NO

PASAL

KETERKAITAN DENGAN
VARIABEL

ANALISIS

REKOMENDASI

INDIKATOR

TETAP
beri

kerja/pengusaha.

menerapkan

prinsip

UBAH

CABUT

Dengan
pengalihan

perlindungan, ketika perusahaan
pemberi kerja tidak lagi memberikan pekerjaan borongan atau
penyediaan

jasa

pekerja/buruh

kepada suatu perusahaan outsourcing yang lama dan memberikan
pekerjaan tersebut kepada perusahaan outsourcing yang baru,
maka

selama

diperintahkan

pekerjaan
untuk

yang

dikerjakan

masih ada dan berlanjut, perusahaan penyedia jasa baru tersebut
harus melanjutkan kontrak kerja
yang telah ada sebelumnya tanpa
mengubah ketentuan yang ada
dalam kontrak tanpa persetujuan
pihak-pihak yang berkepentingan,
kecuali

perubahan

untuk
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NO

PASAL

KETERKAITAN DENGAN
VARIABEL

ANALISIS

REKOMENDASI

INDIKATOR

TETAP
meningkatkan

keuntungan

pekerja/buruh

karena

UBAH

CABUT

bagi

bertam-

bahnya pengalaman dan masa
kerjanya.
 Aturan

tersebut

memberikan

tidak

kepastian

saja
akan

kontinuitas pekerjaan para pekerja
outsourcing, tetapi juga memberikan perlindungan terhadap aspekaspek kesejahteraan lainnya karena
dalam aturan tersebut para pekerja
outsourcing

tidak

diperlakukan

sebagai pekerja baru. Masa kerja
yang telah dilalui para pekerja
outsourcing

tersebut

tetap

dianggap ada dan diperhitungkan,
sehingga

pekerja

outsourcing

dapat menikmati hak-hak sebagai
pekerja

secara

proporsional.

layak

Apabila

dan
pekerja
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NO

PASAL

KETERKAITAN DENGAN
VARIABEL

ANALISIS

REKOMENDASI

INDIKATOR

TETAP
outsourcing

UBAH

CABUT

tersebut

diberhentikan

dengan

alasan

pergantian perusahaan pemberi
jasa pekerja, maka para pekerja
diberi kedudukan hukum untuk
mengajukan gugatan berdasarkan
hal

itu

hubungan
sengketa

kepada

pengadilan

industrial
hak.

Melalui

sebagai
prinsip

pengalihan perlindungan tersebut,
kehilangan atau terabaikannya hakhak

konstitusional

pekerja

outsourcing dapat dihindari. Selain
itu, untuk menghindari perbedaan
hak

antara

pekerja

pada

perusahaan pemberi kerja dengan
pekerja outsourcing yang melakukan pekerjaan yang sama persis
dengan pekerja pada perusahaan
pemberi kerja, maka perusahaan
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NO

PASAL

KETERKAITAN DENGAN
VARIABEL

ANALISIS

REKOMENDASI

INDIKATOR

TETAP
pemberi

kerja

tersebut

UBAH

CABUT

harus

mengatur agar pekerja outsourcing
tersebut menerima fair benefits
and

welfare

(keuntungan

dan

kesejahteraan) tanpa didiskriminasikan

dengan

perusahaan
sebagaimana

pekerja

pada

pemberi

kerja

ditentukan

dalam

Pasal 64 ayat (4) juncto Pasal 66
ayat (2) huruf c UU Ketenagakerjaan.
 Kebijakan

“outsourcing”

yang

tercantum dalam pasal 64-66 UU
Ketenagakerjaan telah mengganggu ketenangan kerja bagi buruh/pekerja yang sewaktu-waktu
dapat

terancam

hubungan

kerja

pemutusan
dan

men-

downgrading-kan mereka sekadar
sebagai

sebuah

komoditas

se157

NO

PASAL

KETERKAITAN DENGAN
VARIABEL

ANALISIS

REKOMENDASI

INDIKATOR

TETAP

UBAH

CABUT

hingga berwatak kurang protektif
terhadap buruh/pekerja. Artinya,
UU Ketenagakerjaan tidak sesuai
dengan paradigma UUD 1945 dan
bertentangan dengan Pasal 27 ayat
(2) UUD 1945
15.

Pasal 65 ayat
(7)

 Kesamaan

 Tidak ada

 Pasal 65

√

Kedudukan

diskriminasi,

dalam Hukum

baik secara

dimaksud dalam ayat (6) dapat

dan Pemerin

eksplisit

didasarkan

tahan,

maupun

kerja waktu tidak tertentu

implisit

atau perjanjian kerja waktu

(dampak/efek),

tertentu apabila memenuhi

 Ketertiban dan

 Memberikan

Kepastian

pedoman

Hukum.

hubungan tata
kerja.

(7) Hubungan kerja sebagaimana

persyaratan

atas

perjanjian

sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 59.
 Berdasarkan Putusan MK Nomor
27/PUUIX/2011 Tanggal 17 Januari
2012, dinyatakan : Pasal 65 ayat (7)
sepanjang Frasa “perjanjian kerja
waktu tertentu” tidak memiliki
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NO

PASAL

KETERKAITAN DENGAN
VARIABEL

ANALISIS

REKOMENDASI

INDIKATOR

TETAP

UBAH

CABUT

kekuatan hukum mengikat dan
bertentangan dengan UUD 1945,
sepanjang dalam perjanjian kerja
tersebut tidak disyaratkan adanya
pengalihan perlindungan hak-hak
bagi pekerja/buruh yang objek
kerjanya

tetap

ada,

walaupun

terjadi pergantian perusahaan yang
melaksanakan sebagian pekerjaan
borongan dari perusahaan lain atau
perusahaan

penyedia

jasa

pe-

kerja/buruh.
16.

Pasal 65 ayat
(8)

 Kesamaan

 Tidak ada

 Berdasarkan Putusan Mahkamah

Kedudukan

diskriminasi, baik

Konstitusi Perkara Nomor 7/PUU-

dalam Hukum

secara eksplisit

XII/2014 dinyatakan bahwa Frasa

dan

maupun implisit

“demi hukum” dalam Pasal 65 ayat

Pemerintahan,

(dampak/efek),

(8) Undang-Undang Nomor 13

 Ketertiban dan

 Memberikan

Tahun

2003

tentang

Ketena-

(Lembaran

Negara

Kepastian

pedoman

gakerjaan

Hukum.

hubungan tata

Republik Indonesia Tahun 2003

√
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NO

PASAL

KETERKAITAN DENGAN
VARIABEL

ANALISIS

REKOMENDASI

INDIKATOR
kerja.

TETAP

UBAH

CABUT

Nomor 39, Tambahan Lembaran
NegaraRepublik Indonesia Nomor
4279) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia

Tahun

1945

sepanjang tidak dimaknai “Pekerja/buruh

dapat

pengesahan
pegawai

nota

meminta
pemeriksaan

pengawas

ketenaga-

kerjaan kepada Pengadilan Negeri
setempat dengan syarat:
1. Telah dilaksanakan perundingan
bipartit

namun

perundingan

bipartit tersebut tidak mencapai
kesepakatan atau salah satu
pihak menolak untuk berunding;
dan
2. Telah dilakukan pemeriksaan
oleh pegawai pengawas ketenagakerjaan berdasarkan pe160

NO

PASAL

KETERKAITAN DENGAN
VARIABEL

ANALISIS

REKOMENDASI

INDIKATOR

TETAP

UBAH

CABUT

raturan perundang-undangan”.
 Putusan

Mahkamah

Konstitusi

(MK) bersifat final dan mengikat
oleh

karena

itu

putusan

MK

terhadap Pasal 65 ayat (8) UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003
tentang

Ketenagakerjaan

ini

sebaiknya diikuti.
17.

Pasal 66 ayat
(2)

Kekeluargaan

Jaminan terhadap  Pasal 66
sistem kerja yang
kooperatif
kolaboratif

dan

(2)

√

Penyedia jasa pekerja/buruh
untuk kegiatan jasa penunjang
atau

kegiatan

berhubungan

yang

tidak

langsung

de-

ngan proses produksi harus
memenuhi

syarat

sebagai

berikut:
b.

perjanjian kerja yang
berlaku dalam hubungan
kerja sebagaimana dimaksud padahuruf a adalah
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NO

PASAL

KETERKAITAN DENGAN
VARIABEL

ANALISIS

REKOMENDASI

INDIKATOR

TETAP
perjanjian
waktu

kerja

untuk

tertentu

yang

memenuhi

UBAH

CABUT

persyaratan

sebagaimana

dimaksud

dalam Pasal 59 dan/atau
perjanjian

kerja

waktu

tidak tertentu yang dibuat
secara

tertulis

dan

ditandatangani oleh kedua belah pihak;.
 Berdasarkan Putusan MK Nomor
27/PUUIX/2011 Tanggal 17 Januari
2012, dinyatakan : Pasal 66 ayat (2)
huruf b sepanjang Frasa “perjanjian
kerja untuk waktu tertentu” tidak
memiliki kekuatan hukum mengikat
dan bertentangan dengan UUD
1945. Sepanjang dalam perjanjian
kerja tersebut tidak disyaratkan
adanya pengalihan perlindungan
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NO

PASAL

KETERKAITAN DENGAN
VARIABEL

ANALISIS

REKOMENDASI

INDIKATOR

TETAP

UBAH

CABUT

hak-hak bagi pekerja/buruh yang
objek

kerjanya

tetap

walaupun

terjadi

perusahaan

yang

ada,

pergantian
melaksanakan

sebagian pekerjaan borongan dari
perusahaan lain atau perusahaan
penyedia jasa pekerja/buruh.
 Putusan

Mahkamah

Konstitusi

(MK) bersifat final dan mengikat
oleh

karena

itu

putusan

MK

terhadap Pasal 66 ayat (2) UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003
tentang

Ketenagakerjaan

ini

sebaiknya diikuti.
18.

Pasal 66 ayat
(4)

 Kesamaan

 Tidak ada

 Berdasarkan Putusan Mahkamah

Kedudukan

diskriminasi,

Konstitusi Perkara Nomor 7/PUU-

dalam Hukum

baik secara

XII/2014 dinyatakan bahwa Frasa

dan

eksplisit

“demi hukum” dalam Pasal 66 ayat

Pemerintahan,

maupun

(4)

implisit

(Lembaran

UU

√

Ketenagakerjaan
Negara

Republik
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NO

PASAL

KETERKAITAN DENGAN
VARIABEL

REKOMENDASI

INDIKATOR
(dampak/efek),

 Ketertiban dan

ANALISIS

 Memberikan

TETAP

UBAH

CABUT

Indonesia Tahun 2003 Nomor 39,
Tambahan

Lembaran

Negara

Kepastian

pedoman

Republik Indonesia Nomor 4279)

Hukum.

hubungan tata

tidak mempunyai kekuatan hukum

kerja.

mengikat sepanjang tidak dimaknai
“Pekerja/buruh
pengesahan
pegawai

dapat

nota

meminta

pemeriksaan

pengawas

ketenaga-

kerjaan kepada Pengadilan Negeri
setempat dengan syarat:
3) Telah dilaksanakan perundingan
bipartit

namun

perundingan

bipartit tersebut tidak mencapai
kesepakatan atau salah satu
pihak menolak untuk berunding;
dan
4) Telah dilakukan pemeriksaan
oleh pegawai pengawas ketenagakerjaan berdasarkan peraturan perundang-undangan”.
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NO

PASAL

KETERKAITAN DENGAN
VARIABEL

ANALISIS

REKOMENDASI

INDIKATOR

TETAP
 Putusan

Mahkamah

UBAH

CABUT

Konstitusi

(MK) bersifat final dan mengikat
oleh

karena

itu

putusan

MK

terhadap Pasal 66 ayat (4) UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003
tentang

Ketenagakerjaan

ini

sebaiknya diikuti.
19.

Pasal 88

Kemanusiaan

Penghasilan yang

Bahwa

pekerja/buruh

memenuhi

memperoleh

penghidupan yang

memenuhi penghidupan yang layak

layak

berdasarkan kebutuhan hidup layak

mencerminkan

dan dengan memperhatikan pro-

perlindungan dan

duktivitas

penghormatan

ekonomi menunjukkan pemenuhan

terhadap hak asasi

akan asas materi muatan.

penghasilan

dan

berhak

√

yang

pertumbuhan

manusia
20.

Pasal 95 ayat
(4)

Ketertiban dan

 Kejelasan

 Berdasarkan Putusan Mahkamah

Kepastian

aturan

Konstitusi Perkara Nomor 67/PUU-

Hukum

mengenai

XI/2013 dinyatakan bahwa Pasal 95

koordinasi,

ayat

(4)

UU

√

Ketenagakerjaan
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NO

PASAL

KETERKAITAN DENGAN
VARIABEL

ANALISIS

REKOMENDASI

INDIKATOR
 Memberikan

TETAP
(Lembaran

Negara

Indonesia Tahun 2003 Nomor 39,

hubungan tata

Tambahan

kerja

Republik Indonesia Nomor 4279)
bertentangan

dengan

CABUT

Republik

pedoman

Lembaran

UBAH

Negara

Undang-

Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 sepanjang
tidak dimaknai: “pembayaran upah
pekerja/buruh
didahulukan

yang
atas

terhutang

semua

jenis

kreditur termasuk atas tagihan
kreditur separatis, tagihan hak
negara, kantor lelang, dan badan
umum yang dibentuk Pemerintah,
sedangkan pembayaran hak-hak
pekerja/buruh lainnya didahulukan
atas

semua

tagihan

termasuk

tagihan hak negara, kantor lelang,
dan badan umum yang dibentuk
Pemerintah, kecuali tagihan dari
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NO

PASAL

KETERKAITAN DENGAN
VARIABEL

ANALISIS

REKOMENDASI

INDIKATOR

TETAP

UBAH

CABUT

kreditur separatis”.
 Pasal

95

ayat

nagakerjaan

(4)

UU

(Lembaran

KeteNegara

Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 39, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor
4279) tidak mempunyai kekuatan
hukum mengikat sepanjang tidak
dimaknai:

“pembayaran

pekerja/buruh
didahulukan

yang
atas

upah

terhutang

semua

jenis

kreditur termasuk atas tagihan
kreditur separatis, tagihan hak
negara, kantor lelang, dan badan
umum yang dibentuk Pemerintah,
sedangkan pembayaran hak-hak
pekerja/buruh lainnya didahulukan
atas

semua

tagihan

termasuk

tagihan hak negara, kantor lelang,
dan badan umum yang dibentuk
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NO

PASAL

KETERKAITAN DENGAN
VARIABEL

ANALISIS

REKOMENDASI

INDIKATOR

TETAP

UBAH

CABUT

Pemerintah, kecuali tagihan dari
kreditur separatis”.
21.

Pasal 96

 Kesamaan

 Tidak ada

 Berdasarkan Putusan Mahkamah

kedudukan

diskriminasi

Konstitusi Perkara Nomor 100/PUU-

dalam Hukum

baik secara

X/2012

dan

eksplisit

hubungan ketenagakerjaan bukan

Pemerintahan

maupun

semata-mata

 Ketertiban dan

implisit

hubungan

(dampak/efek)

hubungan

tersebut

telah

menyangkut

kepentingan

yang

Kepastian
Hukum

 Kejelasan

dinyatakan

√

bahwa

merupakan
keperdataan

karena

aturan

lebih luas (ribuan buruh) artinya

mengenai

kepentingan

publik,

bahkan

pihak yang

kepentingan

negara,

sehingga

melakukan

terdapat perbedaan yang tipis

pengawasan

antara kepentingan privat dan

dan penegakan

kepentingan publik yang meng-

hukum

haruskan adanya pengaturan dan
perlindungan

secara

adil

oleh

negara.
 Ketentuan

kadaluwarsa

adalah
168

NO

PASAL

KETERKAITAN DENGAN
VARIABEL

ANALISIS

REKOMENDASI

INDIKATOR

TETAP

UBAH

CABUT

terkait dengan penggunaan hak
untuk menggunakan upaya hukum
dan

kehilangan

menggunakan

hak

upaya

untuk
hukum.

Contoh kedaluwarsa penggunaan
hak untuk menggunakan upaya
hukum adalah adanya ketentuan
mengenai batas waktu pengajuan
upaya hukum biasa maupun upaya
hukum luar biasa dalam suatu
proses pengadilan yang biasanya
dihitung sejak pemberitahuan amar
putusan. Adapun kepastian hukum
terkait kadaluwarsa dalam proses
peradilan adalah untuk mengetahui
kepastian

atau

kejelasan

dari

pelaksanaan amar putusan, atau di
sisi lain, bagi kepentingan para
pihak yang berperkara, kedaluwarsa

merupakan

kesempatan
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NO

PASAL

KETERKAITAN DENGAN
VARIABEL

ANALISIS

REKOMENDASI

INDIKATOR

TETAP
untuk

melakukan

atau

UBAH

CABUT

tidak

melakukan upaya hukum lanjutan.
 Bahwa
kehilangan

contoh
hak

kedaluwarsa
untuk

meng-

gunakan upaya hukum, misalnya,
dalam hukum waris, kepemilikan
hak waris hanya dapat dilepaskan
apabila ada pernyataan positif dari
si pemilik hak untuk melepaskan
haknya. Artinya, sejak dilakukannya
pernyataan pelepasan hak tersebut, maka sejak saat itu seseorang tidak memiliki upaya hukum
untuk menuntut haknya. Hal yang
sama juga berlaku kepada hak milik
terhadap benda. Di sinilah letak
kepastian hukumnya, bahwa selama tidak ada pernyataan pelepasan
hak maka hak kepemilikan itu tetap
melekat

kepada

yang
170

NO

PASAL

KETERKAITAN DENGAN
VARIABEL

ANALISIS

REKOMENDASI

INDIKATOR

TETAP
bersangkutan

dan

berkewajiban

untuk

UBAH

CABUT

negara
melindungi

hak tersebut.
 Pasal

96

UU

(Lembaran

Ketenagakerjaan

Negara

Republik

Indonesia Tahun 2003 Nomor 39,
Tambahan

Lembaran

Negara

Republik Indonesia Nomor 4279)
bertentangan

dengan

Undang-

Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;
 Pasal

96

UU

Ketenagakerjaan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39,
Tambahan

Lembaran

Negara

Republik Indonesia Nomor 4279)
tidak mempunyai kekuatan hukum
mengikat.
22.

Pasal 106,
Pasal 119,

Kekeluargaan

 Jaminan
terhadap

 Kebijakan yang tercantum dalam

√

Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, dan
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NO

PASAL

KETERKAITAN DENGAN
VARIABEL

ANALISIS

REKOMENDASI

INDIKATOR

TETAP

Pasal 120,

pemberian

Pasal 106 UU Ketenagakerjaan

Pasal 121

peluang

yang

kepada

persyaratan untuk merundingkan

masyarakat

Perjanjian Kerja Bersama (PKB)

dalam

bagi serikat buruh/serikat pekerja,

memberikan

merupakan kebijakan terselubung

pendapat

guna

terhadap

buruh/pekerja

pengambilan

memperjuangkan hak-haknya dan

keputusan

mereduksi

 Jaminan

intinya

UBAH

CABUT

memperberat

mengurangi

hak
untuk

hakikat

kebebasan

berserikat/berorganisasi bagi bu-

terhadap

ruh/pekerja seperti yang dijamin

pelaksanaan

oleh Pasal 28 UUD 1945. Hak

musyawarah

berserikat

untuk

kerja/serikat

mencapai

salah satu hak asasi manusia yang

mufakat dalam

dijamin oleh Pasal 28 UUD 1945

pengambilan

yang menyatakan, “Kemerdekaan

keputusan.

berserikat dan berkumpul, menge-

melalui
buruh

serikat

pe-

merupakan

luarkan pikiran dengan lisan dan
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NO

PASAL

KETERKAITAN DENGAN
VARIABEL

ANALISIS

REKOMENDASI

INDIKATOR

TETAP

UBAH

CABUT

tulisan dan sebagainya ditetapkan
dengan undang-undang”. Selain
itu, hak berserikat dan kebebasan
mengeluarkan

pendapat

juga

dijamin oleh Pasal 28E ayat (3) UUD
1945 yang menyatakan, “Setiap
orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat”.
 Putusan

Mahkamah

Konstitusi

dalam perkara nomor 115/PUUVII/2009

merupakan

perkara

permohonan pengujian undangundang terhadap Pasal 120 ayat (1)
dan Pasal 121 UU Ketenagakerjaan.
Ketentuan Pasal 120 ayat (1) UU
Ketenagakerjaan
bahwa

“Dalam

menyatakan
hal

di

satu

perusahaan terdapat lebih dari 1
(satu) serikat pekerja/serikat buruh
173

NO

PASAL

KETERKAITAN DENGAN
VARIABEL

ANALISIS

REKOMENDASI

INDIKATOR

TETAP
maka

yang

berhak

UBAH

CABUT

mewakili

pekerja/buruh melakukan perundingan dengan pengusaha yang
jumlah keanggotaannya lebih dari
50% (lima puluh perseratus) dari
seluruh jumlah pekerja/buruh di
perusahaan

tersebut”.

Berdasarkan ketentuan tersebut,
serikat pekerja/serikat buruh yang
anggotanya

kurang

dari

50%

(misalnya dengan jumlah 49% dari
seluruh

pekerja

di

suatu

perusahaan) dapat tidak terwakili
hak dan kepentingannya dalam
perundingan dengan pengusaha
untuk membuat perjanjian kerja
bersama.

Dengan

demikian,

keberadaan serikat pekerja/serikat
buruh yang anggotanya kurang
dari 50% menjadi tidak bermakna
174

NO

PASAL

KETERKAITAN DENGAN
VARIABEL

ANALISIS

REKOMENDASI

INDIKATOR

TETAP

UBAH

CABUT

dan tidak dapat memperjuangkan
hak dan kepentingan serta tidak
dapat melindungi pekerja/buruh
yang menjadi anggotanya. Hal ini
tentu berlawanan dengan tujuan
dibentuknya serikat pekerja/serikat
buruh

yang

keberadaannya

dilindungi oleh konstitusi.
 Demikian juga dengan ketentuan
Pasal 120 ayat (2) UU Ketenagakerjaan

yang

menentukan

bahwa hanya gabungan dari serikat
pekerja/serikat

buruh

yang

memiliki anggota lebih dari 50% dari
seluruh pekerja/buruh dalam suatu
perusahaan yang dapat melakukan
perundingan dengan pengusaha
jika tidak ada satu pun serikat
pekerja/serikat

buruh

yang

memiliki anggota lebih dari 50%.
175

NO

PASAL

KETERKAITAN DENGAN
VARIABEL

ANALISIS

REKOMENDASI

INDIKATOR

TETAP

UBAH

CABUT

Berdasarkan ketentuan tersebut,
sebuah atau gabungan serikat
pekerja/serikat

buruh

yang

memiliki anggota kurang dari 50%
dari seluruh pekerja/buruh dalam
suatu

perusahaan

(misalnya

memiliki anggota 49%) menjadi
sama sekali tidak terwakili hak dan
kepentingannya dalam perjanjian
kerja bersama.
 Menurut

penafsiran

Konstitusi,
dapat

ketentuan

menimbulkan

persoalan

Mahkamah
tersebut
3

(tiga)

konstitusional

yang

terkait langsung dengan hak-hak
konstitusional

seseorang

yang

dijamin

dilindungi

oleh

dan

konstitusi, yaitu:
d. menghilangkan hak konstitusional

serikat

pekerja/serikat
176

NO

PASAL

KETERKAITAN DENGAN
VARIABEL

ANALISIS

REKOMENDASI

INDIKATOR

TETAP

UBAH

CABUT

buruh untuk memperjuangkan
haknya secara kolektif mewakili
pekerja/buruh

yang

menjadi

dan

tidak

anggotanya

tergabung dalam serikat pekerja
mayoritas;
e. menimbulkan perlakuan hukum
yang tidak adil dalam arti tidak
proporsional

antara

pekerja/serikat

serikat

buruh

yang

diakui eksistensinya menurut
peraturan

perundang-unda-

ngan; dan
f. menghilangkan

hak

pekerja/-

buruh yang tidak tergabung
dalam serikat

pekerja/serikat

buruh mayoritas untuk mendapat perlindungan dan perlakuan hukum yang adil dalam
satu perusahaan.
177

NO

23.

PASAL

KETERKAITAN DENGAN

ANALISIS

REKOMENDASI

VARIABEL

INDIKATOR

kekeluargaan

 Kemerdekaan

 Berdasarkan putusan Mahkamah

Pasal 138 ayat

berserikat dan

Konstitusi Nomor Perkara 012/PUU-

(1),

berkumpul

I/2003 mengenai uji materi Undang-

Pasal 137,

Pasal 139,

 Jaminan

TETAP

UBAH

CABUT

√

Undang Nomor 13 Tahun 2003

Pasal 140,

terhadap

tentang Ketenagakerjaan bahwa

Pasal 186

pelaksanaan

Ketentuan yang dinyatakan tidak

musyawarah

mempunyai

untuk

mengikat adalah Pasal 186 UU

mencapai

Ketenagakerjaan

mufakat dalam

mengenai anak kalimat “… Pasal

pengambilan

137 dan Pasal 138 ayat (1) …”.

keputusan.

Ketentuan

kekuatan

dalam

hukum

sepanjang

Pasal

186

mengatur sanksi pidana dengan
pidana maksimum 4 (empat) tahun
penjara

dan/atau

Rp.400.000.000,00

denda
terhadap

pelanggaran Pasal 137 dan 138 ayat
(1)

yang

mengatur

ketentuan

mogok kerja yang harus dilakukan
secara sah, tertib, dan damai.
178

NO

PASAL

KETERKAITAN DENGAN
VARIABEL

ANALISIS

REKOMENDASI

INDIKATOR

TETAP

UBAH

CABUT

Mahkamah berpendapat bahwa
sanksi dalam Pasal 186 tersebut
tidak proporsional karena mereduksi hak mogok yang merupakan
hak dasar buruh yang dijamin oleh
UUD 1945 dalam rangka kebebasan
menyatakan sikap [Pasal 28E ayat
(2) dan ayat (3)] dan hak untuk
mendapat imbalan yang adil dan
layak dalam hubungan kerja [Pasal
28D ayat (2)]. Menurut Mahkamah
Konstitusi, pelaksanaan hak mogok
yang melanggar persyaratan-persyaratan yang ditentukan dalam
Pasal 137 dan Pasal 138 ayat (1) UU
Ketenagakerjaan

harus

diatur

secara proporsional.
 Kebijakan prosedural administratif
mengenai mogok kerja yang cenderung mereduksi makna mogok
179

NO

PASAL

KETERKAITAN DENGAN
VARIABEL

ANALISIS

REKOMENDASI

INDIKATOR

TETAP
kerja

sebagai

hak

UBAH

CABUT

dasar

buruh/pekerja seperti yang tercantum dalam Pasal 137 sampai
Pasal 140 UU Ketenagakerjaan.
Sebagai

contoh,

ketentuan

mengenai

kewajiban

pemberi-

tahuan secara tertulis bagi buruh/pekerja

dan

serikat

bu-

ruh/pekerja dalam tenggang waktu
sekurang-kurangnya 7 (tujuh) hari
kerja

sebelum

dilaksanakan
merupakan
dasar

mogok

pada

hakikatnya

pengekangan

universal

kerja

hak

perjuangan

buruh/pekerja dan serikat buruh/
serikat pekerja (vide Pasal 140 UU
Ketenagakerjaan).
24.

Pasal 155 ayat
(2)

Ketertiban dan

 Kejelasan

 Putusan

Mahkamah

Kepastian

aturan

perkara

nomor

Hukum

mengenai

merupakan

Konstitusi

√

37/PUU-IX/2011

pengujian

terhadap
180

NO

PASAL

KETERKAITAN DENGAN
VARIABEL

ANALISIS

REKOMENDASI

INDIKATOR

TETAP

koordinasi,

frasa “belum ditetapkan” dalam

kejelasan

Pasal

aturan dalam

Ketenagakerjaan. Adapun bunyi

penyelesaian

Pasal 155 ayat (2) selengkapnya

konflik,

adalah “Selama putusan lembaga

 Memberikan

155

ayat

penyelesaian

(2)

perselisihan

hubu-

ngan industrial belum ditetapkan,

hubungan tata

baik

kerja

pekerja/buruh

harus

CABUT

UU

pedoman

pengusaha

UBAH

maupun
tetap

melaksanakan segala kewajibannya.” Menurut pemohon, dalam
praktiknya belum ada kejelasan
penafsiran
“belum

mengenai

klausula

ditetapkan”.

Klausula

“belum ditetapkan” menimbulkan
pertentangan apakah putusan dari
lembaga penyelesaian perselisihan
hubungan

industrial

tersebut

hanya sebatas pada pengadilan
tingkat pertama atau juga meliputi
181

NO

PASAL

KETERKAITAN DENGAN
VARIABEL

ANALISIS

REKOMENDASI

INDIKATOR

TETAP

UBAH

CABUT

putusan pada tingkat selanjutnya
yaitu

kasasi

dan

peninjauan

kembali di Mahkamah Agung.
 Berdasarkan ketentuan UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003
tentang

Ketenagakerjaan

dan

Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2004

tentang

Penyelesaian

Perselisihan Hubungan Industrial,
pemutusan hubungan kerja hanya
dapat

dilakukan

penetapan
penyelesaian
ngan

setelah

dari

lembaga

perselisihan

industrial.

ada

hubu-

Pemutusan

hubungan kerja yang dilakukan
tanpa

persetujuan

penyelesaian

lembaga

perselisihan

hubu-

ngan industrial menjadi batal demi
hukum. Selama masa lembaga
penyelesaian

perselisihan

hubu182

NO

PASAL

KETERKAITAN DENGAN
VARIABEL

ANALISIS

REKOMENDASI

INDIKATOR

TETAP

UBAH

CABUT

ngan industrial masih memeriksa
proses pemutusan hubungan kerja,
pekerja dan pengusaha harus tetap
melaksanakan tugas dan kewajibannya masing-masing sebagaimana diatur dalam Pasal 155 ayat
(2)

UU

Berdasarkan

Ketenagakerjaan.
ketentuan

dalam

Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2004

tentang

Penyelesaian

Perselisihan Hubungan Industrial,
mekanisme

penyelesaian

perselisihan hubungan industrial
dilakukan secara bertahap yang
dimulai dari perundingan bipartit,
mediasi, konsiliasi, arbitrase, dan
penyelesaian

oleh

Pengadilan

Hubungan Industrial. Dalam hal
perselisihan diajukan ke Pengadilan
Hubungan Industrial sebagaimana
183

NO

PASAL

KETERKAITAN DENGAN
VARIABEL

ANALISIS

REKOMENDASI

INDIKATOR

TETAP

UBAH

CABUT

diatur dalam Pasal 24 UndangUndang Nomor 2 Tahun 2004
tentang Penyelesaian Perselisihan
Hubungan

Industrial,

perselisihan

tersebut

maka
dianggap

belum final dan mengikat sampai
putusan

pengadilan

memperoleh

tersebut

kekuatan

hukum

tetap.
 Apabila frasa ”belum ditetapkan”
dalam Pasal 155 ayat (2) UU
Ketenagakerjaan dikaitkan dengan
mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan industrial, maka
terdapat potensi ketidakpastian
hukum bagi para pihak. Frasa
“belum

ditetapkan”

diartikan

pada

dijatuhkan

oleh

saat

dapat
putusan

Pengadilan

Hubungan Industrial atau juga
184

NO

PASAL

KETERKAITAN DENGAN
VARIABEL

ANALISIS

REKOMENDASI

INDIKATOR

TETAP

UBAH

CABUT

dapat diartikan pada saat putusan
tersebut

berkekuatan

hukum

tetap.
 Menurut

Mahkamah

Konstitusi,

perlu ada penafsiran yang pasti
terkait frasa “belum ditetapkan”
tersebut agar terdapat kepastian
hukum yang adil sehingga para
pihak dapat memperoleh jaminan
dan kepastian hukum terhadap
perolehan hak-hak mereka dalam
hal terjadinya perselisihan hubungan industrial. Menurut Mahkamah, frasa “belum ditetapkan”
dalam Pasal 155 ayat (2) UU
Ketenagakerjaan harus dimaknai
putusan
memperoleh

pengadilan

yang

kekuatan

hukum

tetap karena putusan Pengadilan
Hubungan

Industrial

ada

yang
185

NO

PASAL

KETERKAITAN DENGAN
VARIABEL

ANALISIS

REKOMENDASI

INDIKATOR

TETAP
dapat

langsung

kekuatan

UBAH

CABUT

memperoleh

hukum

tetap

pada

tingkat pertama oleh Pengadilan
Hubungan Industrial, yaitu putusan
mengenai

perselisihan

kepen-

tingan, putusan mengenai perselisihan

antar

ja/serikat

serikat

buruh

perusahaan,

peker-

dalam

serta

satu

putusan

mengenai perselisihan hak dan PHK
yang tidak dimohonkan kasasi.
Adapun

putusan

mengenai

perselisihan hak dan PHK yang
dimohonkan

kasasi

harus

menunggu putusan kasasi dari
Mahkamah Agung terlebih dahulu
baru memperoleh kekuatan hukum
tetap.
25.

Pasal 158,

Kesamaan

Tidak ada

Pasal 159,

kedudukan

diskriminasi, baik

 Berdasarkan Putusan Mahkamah

√

Konstitusi Perkara Nomor 012/PUU186

NO

PASAL

KETERKAITAN DENGAN
VARIABEL

Pasal 170,

ANALISIS

REKOMENDASI

INDIKATOR

TETAP

dalam hukum

secara eksplisit

I/2003 bahwa ketentuan Pasal 158

dan

maupun implisit

dan Pasal 170 Undang-Undang

pemerintahan

(dampak/efek)

Nomor 13 Tahun 2003 tentang

UBAH

CABUT

Ketenagakerjaan (UU Ketenaga)
dalam perkara nomor 012/PUUI/2003 dinilai bertentangan dengan
Pasal 27 ayat (1) a quo. Adapun
Pasal

158

berisi

perbuatan-

perbuatan yang karenanya buruh
dapat

diputuskan

hubungan

kerjanya karena telah melakukan
kesalahan berat dan syarat untuk
menuduh telah terjadi kesalahan
berat.

Sedangkan

menegaskan

Pasal

kembali

170

bahwa

pemutusan hubungan kerja yang
disebabkan kesalahan berat tidak
perlu mengikuti ketentuan dalam
Pasal 151 ayat (3) yaitu "bisa tanpa
penetapan lembaga penyelesaian
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NO

PASAL

KETERKAITAN DENGAN
VARIABEL

ANALISIS

REKOMENDASI

INDIKATOR

TETAP

UBAH

CABUT

perselisihan hubungan industrial”.
 Ketentuan dalam pasal a quo dinilai
telah

melanggar

pembuktian

prinsip-prinsip

terutama

asas

praduga tak bersalah (presumption
of innocence) dan kesamaan di
depan hukum sebagaimana dijamin
oleh

UUD

bersalah

1945.

Seharusnya,

tidaknya

seseorang

lewat

pengadilan

diputuskan

dengan hukum pembuktian yang
sudah ditentukan sesuai dengan
Undang-undang Nomor 8 Tahun
1981 tentang Hukum Acara Pidana.
Lebih jauh lagi, ketentuan Pasal 159
yang menentukan bahwa “apabila
pekerja/buruh tidak menerima PHK
sebagaimana

dimaksud

dalam

Pasal 158 ayat (1), pekerja/buruh
yang

bersangkutan

dapat
188

NO

PASAL

KETERKAITAN DENGAN
VARIABEL

ANALISIS

REKOMENDASI

INDIKATOR

TETAP

UBAH

CABUT

mengajukan gugatan ke lembaga
penyelesaian
hubungan

perselisihan

industrial”,

sehingga

norma

tersebut

mengalihkan/mencampuradukkan
wewenang peradilan pidana ke
peradilan perdata yang seharusnya
diselesaikan

melalui

peradilan

pidana.
 Mahkamah

Konstitusi

pertimbangan
perkara

hukum

nomor

menafsirkan
memberi
pengusaha

dalam
putusan

012/PUU-I/2003

bahwa

Pasal

kewenangan
untuk

158
pada

melakukan

pemutusan hubungan kerja dengan
alasan

buruh/pekerja

telah

melakukan kesalahan berat tanpa
due process of law melalui putusan
pengadilan yang independen dan
189

NO

PASAL

KETERKAITAN DENGAN
VARIABEL

ANALISIS

REKOMENDASI

INDIKATOR

TETAP

UBAH

CABUT

imparsial, melainkan cukup hanya
dengan keputusan pengusaha yang
didukung oleh bukti-bukti yang
tidak perlu diuji keabsahannya
menurut

hukum

acara

yang

berlaku. Di lain pihak, Pasal 160
menentukan

secara

berbeda

bahwa buruh/ yang ditahan oleh
pihak yang berwajib karena diduga
melakukan tindak pidana tetapi
bukan atas pengaduan pengusaha,
diper sesuai dengan asas praduga
tidak bersalah (presumption of
innocence)

yang

sampai

keenam

masih

bulan

memperoleh

sebagian dari hak-haknya sebagai
buruh, dan apabila pengadilan
menyatakan

buruh/

bersangkutan

tidak

yang
bersalah,

pengusaha wajib mempekerjakan
190

NO

PASAL

KETERKAITAN DENGAN
VARIABEL

ANALISIS

REKOMENDASI

INDIKATOR

TETAP

UBAH

CABUT

kembali buruh/pekerja tersebut.
Hal tersebut dipandang sebagai
per

yang

diskriminatif

atau

berbeda di dalam hukum yang
bertentangan dengan UUD 1945
serta ketentuan Pasal 1 ayat (3)
yang menyatakan bahwa Indonesia
adalah negara hukum. Berdasarkan
pertim-pertimbangan

tersebut,

Mahkamah Konstitusi memutuskan
Pasal

158

mempunyai

dinyatakan
kekuatan

tidak
hukum

mengikat. Selain itu, Pasal 159 juga
menimbulkan kerancuan berpikir
dengan

mencampuradukkan

proses per pidana dengan proses
perkara perdata secara tidak pada
tempatnya

dan

melahirkan

beban

juga

dapat

pembuktian

yang tidak adil dan berat bagi
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NO

PASAL

KETERKAITAN DENGAN
VARIABEL

ANALISIS

REKOMENDASI

INDIKATOR

TETAP

UBAH

CABUT

buruh/pekerja untuk membuktikan
ketidaksalahannya
 Akibat dari ketentuan Pasal 158 dan
159 UU Ketenagakerjaan dinya
bertentangan dengan UUD 1945
dan tidak mempunyai kekuatan
hukum mengikat maka hal ini juga
berimbas kepada beberapa pasal
dalam UU Ketenagakerjaan yang
berhubungan

langsung

dengan

Pasal a quo, yakni Pasal 160 ayat (1)
sepanjang mengenai anak kalimat
“….

bukan

atas

pengaduan

pengusaha ...”, Pasal 170 sepanjang
mengenai anak kalimat “.… kecuali
Pasal 158 ayat (1), …”, dan Pasal 171
sepanjang

menyangkut

anak

kalimat “…. Pasal 158 ayat (1) …”.
 Selain itu putusan tersebut juga
berdampak pada pasal 82 Undang192

NO

PASAL

KETERKAITAN DENGAN
VARIABEL

ANALISIS

REKOMENDASI

INDIKATOR

TETAP

UBAH

CABUT

Undang Nomor 2 Tahun 2004
tentang Penyelesaian Perselisihan
Hubungan

Industrial

yang

mengatur tenggang waktu 1 (satu)
tahun dalam pengajuan gugatan
terhadap

pemutusan

hubungan

kerja karena alasan pasal 159
Undang-Undang Ketenagakerjaan
ini.
 Putusan

Mahkamah

Konstitusi

(MK) bersifat final dan mengikat
oleh

karena

itu

putusan

MK

terhadap Pasal 158, 159 dan 170
Undang-Undang Nomor 13 Tahun
2003 tentang Ketenagakerjaan ini
sebaiknya diikuti.
26.

Pasal 164 ayat
(3),

Ketertiban dan
kepastian hukum

 Kejelasan

 Berdasarkan Putusan Mahkamah

aturan

Konstitusi Perkara Nomor 19/PUU-

mengenai

IX/2011 Pasal 28D ayat (2) UUD 1945

koordinasi,

telah memberikan jaminan atas

√
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NO

PASAL

KETERKAITAN DENGAN
VARIABEL

ANALISIS

REKOMENDASI

INDIKATOR
 Memberikan

TETAP

UBAH

CABUT

pekerjaan sebagaimana disebutkan

pedoman

“Setiap

hubungan tata

bekerja serta mendapat imbalan

kerja.

dan perlakuan yang adil dan layak
dalam

orang

berhak

hubungan

tersebut

untuk

kerja”.

merupakan

Hak

ketentuan

mendasar yang harus ditaati dalam
pembangunan
sehingga

ketenagakerjaan

dapat

meningkatkan

harkat, martabat, dan harga diri
tenaga kerja serta mewujudkan
masyarakat

sejahtera,

adil,

makmur, dan merata, baik materiil
maupun

spiritual.

Mahkamah
perkara

Putusan

Konstitusi

nomor

dalam

19/PUU-IX/2011

merupakan perkara permohonan
pengujian undang-undang terha
Pasal

164

ayat

(3)

UU

Ketenagakerjaan terhadap Pasal
194

NO

PASAL

KETERKAITAN DENGAN
VARIABEL

ANALISIS

REKOMENDASI

INDIKATOR

TETAP

UBAH

CABUT

28D ayat (2) UUD 1945.
 Dalam hubungan kerja, pemutusan
hubungan kerja merupakan pilihan
terakhir

sebagai

melakukan
setelah

upaya

efisiensi

untuk

perusahaan

sebelumnya

dilakukan

upaya-upaya lain dalam rangka
efisiensi tersebut. Pasal 164 ayat (3)
UU Ketenagakerjaan merupakan
salah satu norma yang mengatur
mengenai pemutusan hubungan
kerja. Norma Pasal 164 ayat (3) UU
Ketenagakerjaan

menyatakan,

“Pengusaha

dapat

pemutusan

hubungan

kerja

pekerja/buruh

karena

terhadap

melakukan

perusahaan tutup bukan karena
mengalami kerugian 2 (dua) tahun
berturut-turut atau bukan karena
keadaan memaksa (force majeur)
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NO

PASAL

KETERKAITAN DENGAN
VARIABEL

ANALISIS

REKOMENDASI

INDIKATOR

TETAP
tetapi

perusahaan

efisiensi

UBAH

CABUT

melakukan

dengan

ketentuan

pekerja/buruh berhak atas uang
pesangon sebesar 2 (dua) kali
ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang
penghargaan masa kerja sebesar 1
(satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat
(3), dan uang penggantian hak
sesuai ketentuan Pasal 156 ayat
(4)”.
 Adanya

ketentuan

menyatakan

perusahaan

yang
dapat

melakukan pemutusan hubungan
kerja karena perusahaan tutup
untuk

melakukan

efisiensi

sebagaimana diatur Pasal a quo
dinilai

tidak

jelas

dan

dapat

menimbulkan multitafsir. Hal ini
dikarenakan

frasa

“perusahaan

tutup” dalam Pasal a quo bisa saja
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NO

PASAL

KETERKAITAN DENGAN
VARIABEL

ANALISIS

REKOMENDASI

INDIKATOR

TETAP

UBAH

CABUT

ditafsirkan tutup secara permanen
atau hanya tutup sementara.
 Berdasarkan pertimbangan Mahka
Konstitusi terhadap pasal tersebut,
siapa

saja

dapat

menafsirkan

norma tersebut sesuai dengan
kepen

masing-masing,

misalnya

mengang penutupan perusahaan
sementara

untuk

melakukan

renovasi merupakan bagian dari
efisiensi

dan

sebagai

menjadikannya

dasar

pemutusan

melakukan

hubungan

kerja.

Tafsiran yang berbeda tersebut
dapat menyebabkan penyelesaian
hukum

yang

berbeda

dalam

penerapannya,

karena

setiap

pekerja

dapat

diputuskan

hubungan kerjanya kapan saja
dengan dasar perusahaan tutup
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NO

PASAL

KETERKAITAN DENGAN
VARIABEL

ANALISIS

REKOMENDASI

INDIKATOR

TETAP
sementara

atau

UBAH

CABUT

operasionalnya

berhenti sementara. Hal demikian
dapat menimbulkan ketidakpastian
hukum bagi kelangsungan peker
bagi

pekerja/buruh

di

dalam

menjalankan pekerjaannya yang
bertentangan dengan ketentuan
Pasal 28D ayat (2) UUD 1945.
 Untuk

menghilangkan

ketida

hukum tersebut guna menegakkan
keadilan,

Mahkamah

memutuskan

Konstitusi

bahwa

frasa

“perusahaan tutup” dalam Pasal
164 ayat (3) UU Ketenagakerjaan
tetap

konstitutional

dimaknai

sepanjang

“perusahaan

tutup

permanen atau perusahaan tutup
tidak untuk sementara waktu”.
Dengan

kata

“perusahaan

lain

tutup”

frasa
tersebut
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NO

PASAL

KETERKAITAN DENGAN
VARIABEL

ANALISIS

REKOMENDASI

INDIKATOR

TETAP

UBAH

CABUT

adalah ber dengan UUD 1945
sepanjang

tidak

dimaknai

“perusahaan tutup permanen atau
perusahaan

tutup

tidak

untuk

sementara waktu”.
 Putusan

Mahkamah

Konstitusi

(MK) bersifat final dan mengikat
oleh

karena

terhadap

itu

Pasal

putusan
164

ayat

MK
(3)

Undang-Undang Nomor 13 Tahun
2003 tentang Ketenagakerjaan ini
sebaiknya diikuti.
27.

Pasal 169 ayat
(1)

Ketertiban

dan

kepastian hukum

 Kejelasan
aturan

 Pasal 169

√

(1) Pekerja/buruh dapat menga-

mengenai

jukan permohonan pemutusan

koordinasi,

hubungan

 Memberikan

lembaga

kerja

kepada

penyelesaian

per-

pedoman

selisihan hubungan industrial

hubungan tata

dalam

kerja.

lakukan

hal

pengusaha

perbuatan

me-

sebagai
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NO

PASAL

KETERKAITAN DENGAN
VARIABEL

ANALISIS

REKOMENDASI

INDIKATOR

TETAP

UBAH

CABUT

berikut :
c. tidak membayar upah tepat
pada

waktu

yang

telah

ditentukan selama 3 (tiga)
bulan berturut-turut atau
lebih.
 Berdasarkan Putusan MK Nomor
58/PUUIX/2011 Tanggal 16 Juli 2012,
dinyatakan : pasal 169 ayat (1)
huruf c tidak memiliki kekuatan
hukum

mengikat

dan

bertentangan dengan UUD 1945
sepanjang tidak

dimaknai : “

Pekerja/buruh dapat mengajukan
permohonan pemutusan hubungan
kerja kepada lembaga penyelesaian
perselisihan hubungan industrial
dalam

hal

pengusaha

tidak

membayar upah tepat waktu yang
telah ditentukan selama 3 (tiga)
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NO

PASAL

KETERKAITAN DENGAN
VARIABEL

ANALISIS

REKOMENDASI

INDIKATOR

TETAP

UBAH

CABUT

bulan berturut-turut atau lebih,
meskipun pengusaha membayar
upah secara tepat waktu sesudah
itu ”.
 Menurut

Mahkamah

Konstitusi

dalam putusan perkara Nomor
58/PUU-IX/2011
pekerja
hukum

membayar

merupakan
bagi

upah

kewajiban

pengusaha.

Upah

merupakan balasan atas prestasi
pekerja/buruh yang diberikan oleh
pengusaha yang secara seimbang
merupakan kewajiban pengusaha
untuk

membayarnya.

pengusaha

Kelalaian

membayar

upah

pekerja/buruh dapat menimbulkan
hak

bagi

pekerja/buruh

untuk

menuntut pengusaha memenuhi
kewajibannya,

dan

pekerja/buruh

dapat

jika

tidak,

meminta
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NO

PASAL

KETERKAITAN DENGAN
VARIABEL

ANALISIS

REKOMENDASI

INDIKATOR

TETAP
pemutusan

hubungan

UBAH

CABUT

kerja

sebagaimana diatur pasal a quo.
Tidak membayar upah pekerja tiga
bulan

berturut-turut

adalah

pelanggaran serius atas hak-hak
pekerja/buruh yang berimplikasi
luas bagi kehidupan seseorang
pekerja terutama hak konsti untuk
mendapatkan

imbalan

dan

perlakuan yang adil dan wajar
dalam hubungan kerja [vide Pasal
28D ayat (2) UUD 1945]. Upah bagi
pekerja adalah penopang bagi
kehidupannya

dan

kehidupan

keluarganya. Menurut Mahkamah,
dengan lewatnya waktu tiga bulan
berturut-turut
membayar
waktu

pengusaha

upah

kepada

tidak

secara

tepat

pekerja,

sudah

cukup alasan menurut hukum bagi
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NO

PASAL

KETERKAITAN DENGAN
VARIABEL

ANALISIS

REKOMENDASI

INDIKATOR

TETAP

UBAH

CABUT

pekerja untuk meminta pemutusan
hubungan kerja. Hak ini tidak hapus
ketika pengusaha kembali memberi
upah secara tepat waktu setelah
pelanggaran tersebut terjadi.
 Menurut

Mahkamah

Konstitusi,

hak pekerja untuk mendapatkan
pemutusan hubungan kerja tidak
terhalang oleh adanya tindakan
pengusaha

yang

kembali

membayar upah pekerja secara
tepat

waktu

setelah

adanya

permohonan pemutusan hubungan
kerja oleh pekerja ke Pengadilan,
dengan ketentuan bahwa pekerja
telah

melakukan

diperlukan
haknya

untuk

agar

upaya

yang

mendapatkan

upah

dibayarkan

secara tepat waktu namun tidak
diindahkan oleh pengusaha. Hal itu
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NO

PASAL

KETERKAITAN DENGAN
VARIABEL

ANALISIS

REKOMENDASI

INDIKATOR

TETAP

UBAH

CABUT

untuk melindungi hak-hak pekerja
untuk mendapatkan kepastian dan
perlakuan hukum yang adil dan hak
pekerja

untuk

mendapatkan

imbalan dan perlakuan yang adil
dan layak dalam hubungan kerja
sebagaimana

ditentukan

dalam

Pasal 28D ayat (1) dan ayat (2) UUD
1945. Mahkamah menilai ketentuan
Pasal 169 ayat (1) huruf c UndangUndang a quo tidak memberi
kepastian

apakah

dengan

pembayaran upah secara tepat
waktu oleh pengusaha kepada
pekerja setelah pengusaha tidak
membayar

upah

secara

tepat

waktu selama lebih dari tiga bulan
berturut-turut

menggugurkan

alasan pekerja untuk mendapatkan
pemutusan hubungan kerja?
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4.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
NO

PASAL

KETERKAITAN DENGAN
ASAS

1.

ANALISIS

INDIKATOR

REKOMENDASI
INDIKATOR

Pasal 35 ayat

Kekeluargaan,

Jaminan terhadap

Dalam Undang-Undang Nomor 20

(1)

Kenusantaraan,

system kerja yang

Tahun

Keadilan,

kooperatif dan

Pendidikan

Ketertiban dan

kolaboratif,

Kompetensi

kepastian

Pembagian

kualifikasi kemampuan lulusan yang

hukum.

kewenangan antar

mencakup sikap, pengetahuan dan

sektor,

keterampilan sedangkan Dalam UU

Peluang yang

No.

sama bagi setiap

Ketenagakerjaan

warga negara

Kompetensi Kerja adalah rumusan

terhadap akses

kemampuan kerja setiap individu

pemanfaatan

yang mencakup aspek pengetahuan,

sumber daya,

keterampilan, dan sikap kerja yang

Kejelasan aturan

sesuai

mengenai

diterapkan.

koordinasi.

Perbedaan

2003

13

tentang

Standar

Lulusan

adalah

dengan

2003

UBAH

CABUT

√

Sistem

Nasional

Tahun

TETAP

tentang
Standar

standar

definisi

yang

Standar

Kompetensi ini perlu diseragamkan
mengingat Undang-Undang Nomor
20 Tahun 2003 tentang Sistem
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NO

PASAL

KETERKAITAN DENGAN
ASAS

ANALISIS

REKOMENDASI

INDIKATOR

INDIKATOR

TETAP

UBAH

CABUT

Pendidikan Nasional dan UU No. 13
Tahun

2003

tentang

Ketenagakerjaan sangat terkait erat
dalam peningkatan produktifitas dan
kompetensi
nantinya

tenaga
akan

kerja

menjadi

yang
acuan

pembangunan kualitas Sumber Daya
Manusia Indonesia.
2.

Pasal 1 angka

Kekeluargaan,

Jaminan terhadap

Dalam Undang-Undang Nomor 20

17, Pasal 35

Kenusantaraan,

sistem kerja yang

Tahun

ayat (1), (2),

Keadilan,

kooperatif dan

Pendidikan

Nasional

Standar

(3), dan (4),

Ketertiban dan

kolaboratif,

Kompetensi

disebut

Standar

Pasal 36 ayat

kepastian

Pembagian

Kompetensi

(1), Pasal 38

hukum.

kewenangan antar

merupakan

ayat (3) dan

sektor, Peluang

Nasional

(4), Pasal 50

yang sama bagi

Dalam UU No. 13 Tahun 2003

ayat (2)

setiap warga

tentang Ketenagakerjaan Standar

negara terhadap

Kompetensi kerja disebut dengan

akses peman-

Standar Kompetensi Kerja Nasional.

faatan sumber

Sebagai dua Undang-Undang Pokok

2003

tentang

Lulusan
bagian

Pendidikan

√

Sistem

yang

dari

Standar

sedangkan
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NO

PASAL

KETERKAITAN DENGAN
ASAS

ANALISIS

INDIKATOR

REKOMENDASI
INDIKATOR

daya,

dalam peningkatan produktifitas dan

Kejelasan aturan

kompetensi

mengenai

nantinya

koordinasi.

pembangunan kualitas Sumber Daya

tenaga
akan

kerja

menjadi

TETAP

UBAH

CABUT

yang
acuan

Manusia Indonesia maka UndangUndang Nomor 20 Tahun 2003
tentang Sistem Pendidikan Nasional
dan UU No. 13 Tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan

perlu

penyeragaman standar kompetensi
agar menghasilkan kualitas Sumber
Daya Manusia yang mumpuni dan
berdaya

saing

di

kancah

Internasional.
3.

Pasal 26 ayat

Kekeluargaan,

Jaminan terhadap

Dalam Undang-Undang Nomor 20

(6), Pasal 27

Kenusantaraan,

sistem kerja yang

Tahun

ayat (2), Pasal

Keadilan,

kooperatif dan

Pendidikan

31 ayat (3),

Ketertiban dan

kolaboratif,

Kompetensi lulusan dikembangkan

Pasal 35 ayat

kepastian

Pembagian

oleh

(4), Pasal 36

hukum.

kewenangan antar

Pendidikan (BSNP) dan ditetapkan

2003

Badan

tentang
Nasional

Standar

√

Sistem
Standar

Nasional
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NO

PASAL

KETERKAITAN DENGAN
ASAS

ANALISIS

REKOMENDASI

INDIKATOR

INDIKATOR

ayat (4), Pasal

sektor, Peluang

dengan

Peraturan

55 ayat (5)

yang sama bagi

Pendidikan

setiap warga

sedangkan dalam UU No. 13 Tahun

negara terhadap

2003

akses peman-

Standar

faatan sumber

dikembangkan oleh forum (asosiasi

daya,

profesi, pakar,praktisi sektor/bidang)

Kejelasan aturan

dan ditetapkan dengan Peraturan

mengenai

Menteri Tenaga Kerja. Sekali lagi

koordinasi.

ditekankan

dan

tentang

TETAP

UBAH

CABUT

Menteri
Kebudayaan

Ketenagakerjaan

Kompetensi

bahwa

dua

Kerja

institusi

pemerintah yang berperan dalam
peningkatan kapasitas dan daya
saing bangsa Indonesia baik itu
tenaga kerja, mahasiswa, pelajar
bahkan

anak

yang

mengenyam

pendidikan anak usia dini sekalipun
dengan dasar hukum UU No. 13
Tahun

2003

Ketenagakerjaan

tentang
dan

Undang-

Undang Nomor 20 Tahun 2003
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NO

PASAL

KETERKAITAN DENGAN
ASAS

ANALISIS

INDIKATOR

REKOMENDASI
INDIKATOR

TETAP

UBAH

CABUT

tentang Sistem Pendidikan Nasional
perlu

menepiskan

institusi

ego

dan

sektoral

mengutamakan

koordinasi

sehingga

perbedaan-

perbedaan

dapat

tereliminar

sehingga muncul satu pemahaman
bersama bahwa sebagai institusi
yang

berperan

penting

dalam

peningkatan kualitas hidup bangsa
Indonesia

perlu

penyeragaman

baik

standar

adanya
itu

maupun

pengembangan

definisi,
pelaksana

kompetensi

itu

sendiri agar dinaungi dalam satu
lembaga

yang

kemampuan,

solid

mempunyai
dan

dapat

diandalkan oleh para pencari kerja
maupun

pemberi

kerja

karena

pendidikan tinggi tanpa kompetensi
yang

memadai

adalah

mustahil
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NO

PASAL

KETERKAITAN DENGAN
ASAS

ANALISIS

INDIKATOR

REKOMENDASI
INDIKATOR

TETAP

UBAH

CABUT

terlebih dalam era globalisasi ini
yang mengedepankan kompetensi
dan kompetisi.
4.

Pasal 61 ayat

Kekeluargaan,

Jaminan terhadap

Dalam Undang-Undang Nomor 20

(1) dan (3)

Kenusantaraan,

sistem kerja yang

Tahun

Keadilan,

kooperatif dan

Pendidikan

Ketertiban dan

kolaboratif,

melalui sertifikat kompetensi dari

kepastian

Pembagian

hasil

hukum.

kewenangan antar

dalam UU No. 13 Tahun 2003 tentang

sektor, Peluang

Ketenagakerjaan

yang sama bagi

kompetensi

setiap warga

kompetensi

negara terhadap

kompetensi.

akses peman-

Pengakuan kompetensi dalam UU

faatan sumber

No.

daya,

Ketenagakerjaan

Kejelasan aturan

Undang-Undang Nomor 20 Tahun

mengenai

2003 tentang Sistem Pendidikan

koordinasi.

Nasional

2003

Nasional

uji

13

tentang

sedangkan

pengakuan

melalui

Tahun

Sistem

pengakuan

kompetensi

kerja

√

dari

2003
dengan

sama-sama

sertifikat
hasil

uji

tentang
dalam

melalui

sertifikat kompetensi yang diperoleh
210

NO

PASAL

KETERKAITAN DENGAN
ASAS

ANALISIS

INDIKATOR

REKOMENDASI
INDIKATOR

dari

hasil

uji

kompetensi

TETAP

UBAH

CABUT

lalu

mengapa harus dibedakan lembaga
pelaksana uji kompetensi tersebut
padahal bila disatukan dalam sebuah
lembaga maka lembaga peningkatan
kompetensi sumber daya manusia
tersebut akan menjadi kuat dan
terpercaya

sehingga

hasil

uji

kompetensinya pun akan diakui dan
dipercaya oleh dunia usaha baik
dalam maupun luar negeri.
5.

Pasal 61 ayat

Kekeluargaan,

Jaminan terhadap

Dalam UU No. 13 Tahun 2003

(3) dan (4)

Kenusantaraan,

sistem kerja yang

tentang

Keadilan,

kooperatif dan

Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP)

Ketertiban dan

kolaboratif,

atau

kepastian

Pembagian

terakreditasi yang diberi lisensi oleh

hukum.

kewenangan antar

BNSP

sektor, Peluang

kompetensi

yang sama bagi

Undang-Undang Nomor 20 Tahun

setiap warga

2003 tentang Sistem Pendidikan

Ketenagakerjaan

lembaga

sertifikasi

ditunjuk

√

Badan

profesi

sebagai

penguji

sedangkan

dalam
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NO

PASAL

KETERKAITAN DENGAN
ASAS

ANALISIS

INDIKATOR

REKOMENDASI
INDIKATOR

TETAP

negara terhadap

Nasional penguji kompetensi yang

akses peman-

ditunjuk adalah lembaga sertifikasi

faatan sumber

dan

daya,

pelatihan.

Kejelasan aturan

meningkatkan kualitas sumber daya

mengenai

manusia

koordinasi.

peningkatan kapasitas dan daya

lembaga

UBAH

CABUT

kursus/lembaga
Dalam

upaya

Indonesia

dengan

saing tenaga kerja dan lulusan
lembaga pendidikan di Indonesia
perbedaan lembaga-lembaga yang
mengurusi soal uji kompetensi ini
dianggap kurang efektif apalagi bila
informasi

tentang

lembaga

uji

kompetensi ini kurang maka para
lulusan lembaga pendidikan baik
formal

maupu

informal

akan

kesulitan untuk mengakses lembagalembaga tersebut sehingga akan
lebih

efisien

lembaga

apabila

penguji

lembagakomptensi
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NO

PASAL

KETERKAITAN DENGAN
ASAS

ANALISIS

INDIKATOR

REKOMENDASI
INDIKATOR

TETAP

UBAH

CABUT

dijadikan satu dengan memperkuat
struktur kelembagaan baik dari segi
sarana prasarana, penganggaran,
sumber

daya

penggunaan

penguji

teknologi

informasi

untuk menjangkau para
lembaga

kompetensi
demi

lulusan

pendidikan

memanfaatkan

dan

untuk

lembaga

semaksimal

kepentingan

para

uji

mungkin
lulusan

lembaga pendidikan maupun para
pencari kerja tersebut.

5.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial
Secara keseluruhan pasal-pasalnya sudah menggambarkan kesesuaian asas dengan norma, kecuali Pasal 64 dan 87 perlu disempurnakan
dengan analisis sebagai berikut:
NO

PASAL

KETERKAITAN DENGAN
ASAS

6.

Pasal 87

Keadilan

INDIKATOR

ANALISIS

REKOMENDASI
INDIKATOR

Adanya ketentuan

Masalah ini terkait dengan Legalitas

yang mengatur

Kuasa Hukum dalam Pengadilan

TETAP

UBAH

CABUT

√
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NO

PASAL

KETERKAITAN DENGAN
ASAS

ANALISIS

REKOMENDASI

INDIKATOR

INDIKATOR

peluang yang

Hubungan Industrial.

sama bagi setiap

UU No. 2 Tahun 2004 pada Pasal 87

warga Negara

menyatakan

untuk

Pekerja/Serikat Buruh dan organisasi

mendapatkan

pengusaha dapat bertindak sebagai

akses

kuasa hukum untuk beracara di

pemanfaatan

Pengadilan

sumber daya

untuk

bahwa

UBAH

CABUT

Serikat

Hubungan

mewakili

TETAP

Industrial
anggotanya.

Sementara itu,

Undang-Undang

Nomor 18 Tahun 2003 tentang
Advokat pada Pasal 31 mengatur
bahwa setiap orang yang dengan
sengaja menjalankan profesi Advokat
dan bertindak seolah-olah sebagai
Advokat,

tetapi

bukan

Advokat

sebagaimana diatur dalam UndangUndang Nomor 18 Tahun 2003
tentang Advokat, dipidana penjara
maksimal

5

tahun

dan

denda

maksimal Rp 50 juta.
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NO

PASAL

KETERKAITAN DENGAN
ASAS

ANALISIS

INDIKATOR

REKOMENDASI
INDIKATOR

TETAP

UBAH

CABUT

Jadi kedua Undang-Undang tersebut
saling bertentangan.
Namun

pada

saat

ini

Serikat

Pekerja/Serikat Buruh dan Organisasi
Pengusaha yang hendak bertindak
sebagai kuasa hukum di Pengadilan
Hubungan Industrial (“PHI”) tidak
lagi perlu khawatir akan dikenakan
sanksi

pidana

atau

denda

sebagaimana diatur oleh Pasal 31
Undang-Undang Nomor 18 Tahun
2003

tentang

Advokat.

Karena

Mahkamah Konstitusi (“MK”) dalam
Putusan
Perkara
Tahun

Mahkamah
Nomor
2004

Konstitusi

006/PUU-II/2004

telah

menyatakan

bahwa, Pasal 31 Undang-Undang
Nomor 18 Tahun 2003 tentang
Advokat

bertentangan

Undang-Undang

Dasar

dengan
Republik
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NO

PASAL

KETERKAITAN DENGAN
ASAS

ANALISIS

INDIKATOR

REKOMENDASI
INDIKATOR

TETAP

UBAH

CABUT

Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945).
Lebih

lanjut

dinyatakan

dalam

putusan MK tersebut bahwa Pasal 31
Undang-Undang Nomor 18 Tahun
2003

tentang

mempunyai

Advokat

kekuatan

tidak
hukum

mengikat.
Pasal 31 Undang-Undang Nomor 18
Tahun

2003

tentang

Advokat

dianggap telah menutup akses untuk
mendapatkan keadilan. Lebih lanjut
MK juga berpendapat, keberadaan
Pasal 31 jo. Pasal 1 ayat (1) UndangUndang Nomor 18 Tahun 2003
tentang Advokat telah membatasi
kebebasan

seseorang

untuk

memperoleh sumber informasi hanya
pada seorang advokat. Jika orang di
luar

profesi

advokat

memberi

konsultasi hukum, maka ia terancam
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NO

PASAL

KETERKAITAN DENGAN
ASAS

ANALISIS

INDIKATOR

REKOMENDASI
INDIKATOR

TETAP

UBAH

CABUT

pidana lima tahun penjara atau
denda Rp50 juta.
Jadi, sejak “dibatalkannya” Pasal 31
Undang-Undang Nomor 18 Tahun
2003 tentang Advokat oleh MK maka
saat ini tidak ada lagi pertentangan
antara pengaturan dalam UndangUndang Nomor 18 Tahun 2003
tentang Advokat dengan peraturan
perundang-undangan yang menjadi
dasar

hukum

bagi

Serikat

Pekerja/Serikat Buruh dan organisasi
pengusaha
untuk

yang

bertindak

bukan
sebagai

advokat
kuasa

hukum di dalam PHI.
Selain

itu,

kewenangan

serikat

pekerja/serikat buruh untuk mewakili
anggotanya di PHI telah lama dijamin
oleh UU No. 21 Tahun 2000 tentang
Serikat Pekerja/Serikat Buruh (“UU
217

NO

PASAL

KETERKAITAN DENGAN
ASAS

ANALISIS

INDIKATOR

REKOMENDASI
INDIKATOR

TETAP

UBAH

CABUT

Serikat Buruh”). Pasal 25 ayat (1) UU
Serikat Buruh menyatakan bahwa,
serikat

pekerja/serikat

buruh,

federasi dan konfederasi serikat
pekerja/serikat buruh yang telah
mempunyai nomor bukti pencatatan
berhak untuk mewakili pekerja/buruh
dalam menyelesaikan perselisihan
industrial.

Pendampingan

pekerja

oleh wakil Serikat Pekerja/Serikat
Buruh yang bukan advokat sebagai
kuasa hukum di PHI dalam praktiknya
sudah banyak dilakukan.
Oleh karena keputusan MK perlu
revisi Pasal 31 UU No.18 Tahun 2003
tentang Advokat.
Saran:
Pasal

87,

memberi

kemudahan

bahwa serikat pekerja/serikat buruh
dan organisasi pengusaha dapat
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NO

PASAL

KETERKAITAN DENGAN
ASAS

ANALISIS

INDIKATOR

REKOMENDASI
INDIKATOR

bertindak

sebagai

kuasa

TETAP

UBAH

CABUT

hukum

untuk beracara di PHI untuk mewakili
anggotanya.
Sementara mereka pada umumnya
tidak

menguasai

sehingga

hukum

sering

menghambat

jalannya

persidangan.

adanya

tambahan

sertifikasi

acara,

Diusulkan
persyaratan

pendidikan

khusus

beracara bagi mereka (bersertifikasi).
7.

Pasal 64

Ketertiban dan

Adanya ketentuan

Pasal 64

Kepastian

yang jelas

Untuk dapat diangkat menjadi hakim

Hukum

mengenai pihak

Ad-Hoc pada Pengadilan Hubungan

yang melakukan

Industrial dan Hakim Ad-Hoc pada

pengawasan dan

Mahkamah Agung, harus memenuhi

penegakan hukum

syarat sebagai berikut:

√

a. Warga Negara Indonesia;
b. Bertaqwa

kepada

Tuhan

Yang Maha Esa;
c. Setia Kepada Pancasila dan
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NO

PASAL

KETERKAITAN DENGAN
ASAS

ANALISIS

INDIKATOR

REKOMENDASI
INDIKATOR

TETAP

UBAH

CABUT

UUD NRI Taun 1945.
d. Berumur paling rendah 30
(tiga puluh) tahun;
e. Berbadan

sehat

sesuai

dengan keterangan dokter;
f.

Berwibawa, jujur, adil, dan
berkelakuan tidak tercela;

g. Berpendidikan

serendah-

rendahnya srata satu (S. I)
kecuali bagi Hakim Ad-Hoc
pada

Mahkamah

Agung

syarat

pendidikan

sarjana

hokum; dan
h. Berpengalaman

di

bidang

hubungan industrial minimal
5 tahun.
Persyaratan

Hakim

Ad-Hoc

PHI.

Penguasaan dan pengetahuan serta
pemahaman mengenai hukum yang
dimiliki oleh seorang hakim, sehingga
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NO

PASAL

KETERKAITAN DENGAN
ASAS

ANALISIS

INDIKATOR

REKOMENDASI
INDIKATOR

TETAP

UBAH

CABUT

syarat berpendidikan minimal SH
adalah mutlak, karenanya syarat
tersebut

semestinya

tercantum

dalam ketentuan Pasal 64.
Jadi yang SH tidak hanya yang di MA
saja.

6.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)
NO

PASAL

KETERKAITAN DENGAN
VARIABEL

1.

Pasal 5

Ketertiban dan
Kepastian Hukum

ANALISIS

REKOMENDASI

INDIKATOR
 Tidak

ditemukan

TETAP
 Tujuan

Pemberdayaan

Usaha

ketentuan yang jelas

Mikro, Kecil, dan Menengah:

mengenai

a.

pengawasan

UBAH

CABUT

√

mewujudkan struktur perekonomian

nasional

yang

seimbang, berkembang, dan
berkeadilan;
b.

menumbuhkan

dan

me

kemampuan Usaha Mikro,
Kecil,

dan

Menengah

menjadi usaha yang tangguh
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NO

PASAL

KETERKAITAN DENGAN
VARIABEL

ANALISIS

REKOMENDASI

INDIKATOR

TETAP

UBAH

CABUT

dan mandiri; dan
c.

meningkatkan peran Usaha
Mikro, Kecil, dan Menengah
dalam pembangunan dae,
penciptaan lapangan kerja,
pemerataan

pendapatan,

pertumbuhan ekonomi, dan
pengentasan

rakyat

dari

kemiskinan.
 Seharusnya
pemberdayaan
Kecil

dan

tujuan

dari

Usaha

Mikro,

Menengah

ditindaklanjuti

dengan

ini
peran

pemerintah dalam memonitoring
dan mengevaluasi sejauh mana
keberhasilan dari pemberdayaan
Usaha

Mikro,

Kecil,

dan

Menengah,

terutama

dalam

penciptaan

lapangan

kerja.

Dukungan

dan

pengawasan
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NO

PASAL

KETERKAITAN DENGAN
VARIABEL

ANALISIS

REKOMENDASI

INDIKATOR

TETAP

UBAH

CABUT

pemerintah dalam pember ini
dapat meminimalisir kegagalan
dari

pelaku

usaha

dalam

menjalankan usahanya.
2.

Pasal 6

 Ketertiban dan

 Tidak ditemukan

(1) Kriteria

Usaha

Mikro

adalah

kekayaan

bersih

Kepastian

ketentuan yang jelas

sebagai berikut:

Hukum

mengenai

a.

 Keadilan

pengawasan

memiliki
paling

 Tidak ditemukan

√

banyak

Rp50.000.000,00
juta

(lima

ketentuan mengenai

puluh

rupiah) tidak

nilai-nilai keadilan

termasuk

tanah

dan

bangunan

tempat

usaha;

atau
b.

memiliki

hasil

penjualan

tahunan

paling

banyak

Rp300.000.000,00

(tiga

ratus juta rupiah).
(2) Kriteria

Usaha

Kecil

adalah

sebagai berikut:
a.

memiliki

kekayaan

bersih
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NO

PASAL

KETERKAITAN DENGAN
VARIABEL

ANALISIS

REKOMENDASI

INDIKATOR

TETAP

UBAH

CABUT

lebih dari Rp50.000.000,00
(lima puluh
sampai

juta rupiah)

dengan

banyak

paling

Rp500.000.000,00

(lima ratus juta rupiah) tidak
termasuk

tanah

dan

bangunan

tempat

usaha;

atau
b.

memiliki

hasil

tahunan

penjualan

lebih

dari

Rp300.000.000,00

(tiga

ratus juta rupiah) sampai
dengan

paling

banyak

Rp2.500.000.000,00
milyar

lima

ratus

(dua
juta

rupiah).
(3) Kriteria Usaha Menengah adalah
sebagai berikut:
a.

memiliki

kekayaan

bersih

lebih dari Rp500.000.000,00
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NO

PASAL

KETERKAITAN DENGAN
VARIABEL

ANALISIS

REKOMENDASI

INDIKATOR

TETAP
(lima

ratus

sampai

juta

rupiah)

dengan

paling

UBAH

CABUT

banyak
Rp10.000.000.000,00
(sepuluh milyar rupiah) tidak
termasuk

tanah

dan

bangunan

tempat

usaha;

atau
b.

memiliki
tahunan

hasil

penjualan

lebih

Rp2.500.000.000,00

dari
(dua

milyar lima ratus juta rupiah)
sampai

dengan

paling

banyak
Rp50.000.000.000,00 (lima
puluh milyar rupiah).
(4) Kriteria sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf a, huruf b,
dan ayat (2) huruf a, huruf b,
serta ayat (3) huruf a, huruf b
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NO

PASAL

KETERKAITAN DENGAN
VARIABEL

ANALISIS

REKOMENDASI

INDIKATOR

TETAP

UBAH

CABUT

nilai nominalnya dapat diubah
sesuai dengan perkembangan
perekonomian

yang

diatur

dengan Peraturan Presiden.

Mengenai pengaturan kriteria usaha
juga

perlu

pengawasan

pemerintah,

terutama

dari
dalam

penambahan jumlah kekayaan bersih
dan

asetnya.

Hal

ini

bertujuan

keadilan dalam pemberian hak dan
pemberlakuan

kewajiban

pelaku

usaha atas sarana dan prasarana
yang

diberikan

oleh

pemerintah

terhadap UMKM. Selain itu, perlu
pengaturan lebih lanjut mengenai
persyaratan
mendirikan

minimal
UMKM,

dalam

serta badan

hukumnya apakah dapat berbentuk
firma, CV (Persekutuan Komanditer)
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NO

PASAL

KETERKAITAN DENGAN
VARIABEL

ANALISIS

REKOMENDASI

INDIKATOR

TETAP

UBAH

CABUT

atau PT (Perseroan Terbatas).
3.

Pasal 12

 Keadilan
 Kesamaan
kedudukan

 Tidak

ditemukan

nilai-nilai keadilan
 Tidak

ditemukan

dalam hukum

ketentuan

dan

diskriminatif.

yang

 Aspek

perizinan

sebagaimana

usaha

dimaksud

√

dalam

Pasal 7 ayat (1) huruf e ditujukan
untuk:
a.

pemerintahan

menyederhanakan tata cara
dan jenis perizinan usaha
dengan sistem pelayanan
terpadu satu pintu;

b.

membebaskan

biaya

perizinan bagi Usaha Mikro
dan memberikan keringanan
biaya perizinan bagi Usaha
Kecil.
 Pasal

12

ayat

(1)

huruf

b

menyatakan membebaskan biaya
perizinan bagi usaha mikro dan
keringanan biaya perizinan bagi
usaha

kecil.

bagaimanakah

Pertanyaannya
dengan

usaha
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NO

PASAL

KETERKAITAN DENGAN
VARIABEL

ANALISIS

REKOMENDASI

INDIKATOR

TETAP

UBAH

CABUT

menengah? Apakah tidak ada
kemudahan dalam perizinan bagi
usaha

menengah?

Perlu

pengaturan lebih lanjut agar ada
keseimbangan

dukungan

bagi

semua pelaku usaha tidak ada
kekhususan dalam memberikan
fasilitas kepada pelaku usaha
tertentu.
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7.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan
NO

PASAL

KETERKAITAN DENGAN
ASAS

1.

Pasal 44
ayat (6)

Pengayoman

ANALISIS

REKOMENDASI

INDIKATOR

TETAP

Adanya ketentuan yang

Pasal 44 ayat (6) mengatur bahwa

menjamin perlindungan

setiap tenaga teknik dalam usaha

masyarakat/tidak

ketenagalistrikan

ditemukannya

sertifikat

ketentuan yang dapat

sebagai

menyebabkan tidak

perlindungan,

terjaminnya

kemanan bagi masyarakat dalam

perlindungan

penyediaan tenaga listrik. Namun

masyarakat.

dalam UU ini

wajib

kompetensi.
bentuk

UBAH

CABUT

√

memiliki
Hal

ini

menjamin

kenyamanan

dan

ketentuan wajib

memiliki sertifikat kompetensi bagi
tenaga

teknik

ketenagalistrikan

belum merujuk pada ketentuan
terkait kompetensi sertifikasi yang
diatur dalam UU ketenagakerjaan.
Oleh karena itu perlu ditambahkan
aturan bahwa sertifikasi tenaga
teknik

kelistrikan

mengikuti

ketentuan kompetensi sertifikasi di
dalam UU Ketenagakerjaan yang
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NO

PASAL

KETERKAITAN DENGAN
ASAS

ANALISIS

REKOMENDASI

INDIKATOR

TETAP

UBAH

CABUT

berlaku. Hal ini untuk menghindari
terjadinya

tumpang

tindih

pengaturan,

meskipun

memang

dalam kompetensi tenaga teknik
kelistrikan ada kekhasan tersendiri.
2.

Pasal 46

Kebangsaan

Adanya ketentuan yang

Ketentuan Pasal 46 ayat 1 mengatur

ayat (1)

mengatur tentang

kewenangan

huruf f

pembatasan

pemerintah

daerah

keikutsertaan pihak

melakukan

pembinaan

asing / tidak

pengawasan

ditemukannya ketentuan

penyediaan tenaga listrik salah

yang dapat

satunya dalam hal penggunaan

menyebabkan tidak

tenaga

terbatasnya

penggunaan tenaga kerja asing

keikutsertaan pihak

tidak

asing

sebagaimana

pemerintah

kerja

diikuti dengan

dan
usaha

Ketentuan

ketentuan

dalam

ketenagakerjaan
memperbolehkan

atau
utnuk

terhadap

asing.

√

UU
yang

penggunaan

tenaga kerja asing namun dalam
batas

tertentu.

Oleh

karena
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NO

PASAL

KETERKAITAN DENGAN
ASAS

ANALISIS

REKOMENDASI

INDIKATOR

TETAP

UBAH

CABUT

penggunaan tenaga kerja asing ini
perlu ditambahakan aturan nya
tunduk pada penggunaan tenaga
kerja

asing

dalam

UU

Ketenagakerjaan.

8.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian
NO

PASAL

KETERKAITAN DENGAN
ASAS

1.

Pasal 1
angka 3

Pengayoman

ANALISIS

INDIKATOR

TETAP

 Adanya ketentuan Asas sudah tercermin dalam Pasal 1
yang

REKOMENDASI
UBAH

CABUT

√

menjamin angka 3

perlindungan
masyarakat
 Adanya ketentuan
yang menjamin keberlanjutan
generasi kini dan
generasi

yang

akan datang
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NO

PASAL

KETERKAITAN DENGAN
ASAS

2.

Pasal 1

Ketertiban dan

angka 4

Kepastian Hukum

dan 6

ANALISIS

REKOMENDASI

INDIKATOR
Adanya ketentuan

TETAP
 Pasal 1 angka 4

UBAH

CABUT

√

yang jelas mengenai

Industri Strategis adalah industri

pihak yang melaku-

yang penting bagi negara dan

kan pengawasan dan

yang menguasai hajat hidup

penegakan hukum

orang banyak, meningkatkan
atau menghasilkan nilai sumber
daya

alam

strategis,

mempunyai

kaitan

atau

dengan

kepentingan pertahanan serta
keamanan negara dalam rangka
pemenuhan tugas pemerintah
negara.
Contoh:

PT

merupakan
BUMN

PLN

perusahaan

sebagai

perusahaan

(Persero)

yang

milik

satu-satunya
memasok

kebutuhan listrik bagi negara.
 Pasal 1 angka 6
Jasa Industri adalah usaha jasa
yang terkait dengan kegiatan
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NO

PASAL

KETERKAITAN DENGAN
ASAS

ANALISIS

REKOMENDASI

INDIKATOR

TETAP

UBAH

CABUT

Industri.
Contoh: PT Asuransi Jiwasraya,
PT Bank Rakyat Indonesia, PT
Jalur

Nugraha

Ekakurir

(JNE) merupakan contoh dari
perusahaan

industri

yang

bergerak dalam bidang jasa
dalam hal asuransi, perbankan,
dan ekspedisi.
 Dalam penjelasan tertulis cukup
jelas, khususnya Pasal 1 angka.
 Sebaiknya perlu ada penjelasan
lebih lanjut. Bahwa Transportasi
menjadi tuntutan masyarakat
nasional

saat

ini,

sehingga

pemerintah berupaya supaya
menyediakan sarana tersebut
dengan maksimal. Untuk itu
industri transportasi menjadi hal
yang utama harus diusahakan
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NO

PASAL

KETERKAITAN DENGAN
ASAS

ANALISIS

REKOMENDASI

INDIKATOR

TETAP
oleh

Indonesia.

UBAH

CABUT

Terutama

Pengembangan

sarana

prasarana transportasi darat,
laut, dan udara. Industri jasa
angkutan darat sebagai bagian
penting dari gerbong penggerak
ekonomi nasional juga akan
semakin kuat. Bila dilihat di
Pasal

1

angka

transportasi

4,

sudah

industri
tersirat,

tetapi perlu dipertegas di Pasal 1
angka 6 perlu penjelasan yang
termasuk

disini

adalah

jasa

asuransi, perbankan, ekspedisi,
transportasi.
3.

Pasal 1

Pengayoman

angka 18

Adanya

ketentuan Sudah tercermin dalam Pasal 1

√

yang menjamin keter- angka 18
tiban umum
Kemanusiaan

Adanya

ketentuan Tidak tercermin

√

yang menjamin ke234

NO

PASAL

KETERKAITAN DENGAN
ASAS

ANALISIS

REKOMENDASI

INDIKATOR

TETAP

UBAH

CABUT

merdekaan berserikat
dan berkumpul
4.

Pasal 3

Pengayoman

 Adanya ketentuan Pasal 3 huruf d Pasal 3 huruf g

huruf d

yang

dan g,

perlindungan

yang

masyarakat

pembangunan

√

menjamin belum tercermin, perlu ada pasal
mengatur

 Adanya ketentuan memperhatikan

industri

bahwa
harus

pembangunan

yang menjamin ke- lingkungan yang berorientasi pada
berlanjutan

lingkungan lokal agar tetap bersih,

generasi kini dan lestari dan berkelanjutan.
generasi

yang

akan datang
5.

Pasal 3

Kesamaan

Kedu- Adanya

huruf e

dukan dalam Hukum yang menjamin non
dan Pemerintahan

ketentuan Sudah terpenuhi dalam Pasal 3

diskriminasi,
secara

√

baik
eksplisit,

maupun

implisit

(efek/dampak)
6.

Pasal 23

Ketertiban dan

Adanya ketentuan

kepastian hukum

yang jelas mengenai

Sudah terpenuhi dalam Pasal 23

√
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NO

PASAL

KETERKAITAN DENGAN
ASAS

ANALISIS

INDIKATOR

REKOMENDASI
TETAP

UBAH

CABUT

penyelesaian konflik
7.

Pasal 25

Ketertiban dan

Adanya kejelasan

kepastian hukum

sanksi terhadap

Sudah terpenuhi dalam Pasal 25

√

pelanggaran
Keseimbangan,

Adanya ketentuan

Keserasian, dan

yang

Keselarasan

mengedepankan

Belum tercermin

√

Belum tercermin

√

fungsi kepentingan
umum
Adanya ketentuan
yang
mengedepankan
prinsip kehati-hatian
Adanya ketentuan

Belum tercermin

√

yang memberikan
pembatasan pada
kepemilikan individu
dan korporasi.
Kenusantaraan

Adanya ketentuan

Tercermin dalam Pasal 84

√

yang mengedepan236

NO

PASAL

KETERKAITAN DENGAN
ASAS

ANALISIS

INDIKATOR

REKOMENDASI
TETAP

UBAH

CABUT

kan kepemilikan dan
keikutsertaan
nasional
Bhinneka Tunggal Ika

Memperhatikan

Belum tercermin, khususnya

keragaman

masyarakat hukum adat

√

penduduk, agama,
suku dan golongan,
kondisi khusus daerah
serta budaya nasional
8.

Pasal 112

Ketertiban dan

Adanya ketentuan

Kepastian Hukum

yang jelas mengenai

Sudah tercermin dalam Pasal 112

√

Tercermin dalam Pasal 115

√

koordinasi
9.

Pasal 115

Kekeluargaan

Adanya ketentuan
yang menjamin pelibatan seluruh pihak
berdampak dalam
pembentukan
kebijakan.

10.

Pasal 116

Pengayoman

 Adanya ketentuan Belum tercermin dalam Pasal 116
yang

menjamin perlu ada pasal yang mengatur
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NO

PASAL

KETERKAITAN DENGAN
ASAS

ANALISIS

REKOMENDASI

INDIKATOR

TETAP

perlindungan

bahwa

masyarakat

harus

pembangunan

 Adanya ketentuan pembangunan

UBAH

CABUT

industri

memperhatikan
lingkungan

yang

yang menjamin ke- berorientasi pada lingkungan lokal
berlanjutan

agar tetap bersih, lestari dan

generasi kini dan berkelanjutan.
generasi

yang

akan datang

9.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan
NO

PASAL

KETERKAITAN DENGAN
ASAS

1.

Pasal 49

Kebangsaan,

ayat (4)

Kenusantaraan

ANALISIS

INDIKATOR
 Adanya ketentuan

TETAP
 Pasal 49 ayat (4)

yang mengatur

Dalam rangka peningkatan daya

tentang

saing nasional Menteri dapat

pembatasan

mengusulkan keringanan atau

keikutsertaan

penambahan pembebanan bea

pihak asing

masuk terhadap Barang Impor

 Adanya ketentuan
yang dapat

REKOMENDASI
UBAH

CABUT

√

sementara.
 Kata-kata "daya saing nasional"
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NO

PASAL

KETERKAITAN DENGAN
ASAS

ANALISIS

REKOMENDASI

INDIKATOR

TETAP

mendorong

dapat

peningkatan

pembenaran

kemandirian

peraturan

bangsa

produk

 Adanya ketentuan

menjadi

dalih

dalam
dan

melindungi
negeri
ini

oleh
dapat

yang mengedepan

ditafsirkan samar oleh investor

kan Kepentingan

yang akan datang ke Indonesia

nasional

sehingga mengakibatkan investor

CABUT

pelaksanaan
yang

Pemerintah

UBAH

kehilangan

kepercayaan

pada Indonesia.
2.

Pasal 84
ayat (1)

Kebangsaan

 Adanya ketentuan

 Pasal 84 ayat (1)

√

yang mengatur

Setiap perjanjian Perdagangan

tentang

internasional sebagaimana di-

pembatasan

maksud dalam Pasal 82 ayat (2)

keikutsertaan

disampaikan

pihak asing.

Perwakilan Rakyat paling lama

 Adanya ketentuan

Dewan

90 (sembilan puluh) hari kerja

yang dapat

setelah

mendorong

perjanjian.

peningkatan

kepada

 Pemerintah,

penandatanganan

dengan

persetu
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NO

PASAL

KETERKAITAN DENGAN
ASAS

ANALISIS

REKOMENDASI

INDIKATOR

TETAP

kemandirian

DPR

bisa

bangsa

membatalkan perjanjian perdagangan

mereview

internasional,

pelaksanaannya
oleh

aturan

dalam

UBAH

CABUT

atau

yang

ditegakkan

dan

ketentuan

perundang-undagan,

demi tujuan pada kepentingan
nasional.
3.

Pasal 97

Ketertiban dan

ayat (1)

Kepastian Hukum

 Adanya ketentuan

 Pasal 97 ayat (1)

√

yang jelas

Untuk mendukung percepatan

mengenai pihak

pencapaian tujuan pengaturan

yang melakukan

kegiatan Perdagangan, Presiden

pengawasan dan

dapat

penegakan hukum

Perdagangan Nasional.
 Presiden

membentuk

dapat

Komite

membentuk

komite perdagangan

padahal

saat ini banyak komite-komite,
hal ini perlu dipikirkan ulang
terkait efisiensi anggaran, selain
itu pada ayat 3 terkait dengan
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NO

PASAL

KETERKAITAN DENGAN
ASAS

ANALISIS

REKOMENDASI

INDIKATOR

TETAP
tugas

komite

UBAH

CABUT

perdagangan

untuk melakukan penyelidikan
apakah tidak terjadi tumpang
tindih

kewenangan

dengan

penegak hukum.

10.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
NO

PASAL

KETERKAITAN DENGAN
ASAS

1.

Pasal 27

Ketertiban
kepastian hukum

ANALISIS

REKOMENDASI

INDIKATOR
dan Adanya

TETAP

ketentuan Kewenangan daerah provinsi untuk

UBAH

CABUT

√

yang jelas mengenai mengelola sumber daya alam di laut
pihak

yang sejauh 12 mil laut diukur dari garis

melakukan
pengawasan

pantai ke arah laut lepas dan/atau
dan ke

penegakan hukum

arah

Sementara

perairan
untuk

kepulauan.
kewenangan

daerah kabupaten/kota dihilang/
tidak ada.
Kewenangan

daerah

provinsi

tersebut lebih luas dibandingkan
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NO

PASAL

KETERKAITAN DENGAN
ASAS

ANALISIS

REKOMENDASI

INDIKATOR

TETAP

UBAH

CABUT

dalam ketentuan yang lama yang
mengatur

kewenangan

daerah

provinsi hanya sejauh 4-12 mil laut
sementara 0-4 mil laut menjadi
kewenangan

kabuipaten/kota.

Salah satu implikasi dari perluasan
kewenangan daerah provinsi ini
adalah

semakin

sulitnya

pengawasan di laut karena wilayah
yang

terlalu

luas,

sementara

kewenangan Kabupaten/kota tidak
ada.

Oleh

karena

itu

perlu

dimasukan kembali kewenangan
kabupaten/kota agar pengawasan
lebih efektif dan efisien.
2.

Pasal 249-

Ketertiban dan

Adanya ketentuan

Pasal

251

Kepastian Hukum

yang menjamin

perkada yang sudah ditetapkan

(kecuali

prosedur yang jelas

dalam

butir

dan efisien

diserahkan

ketentuan

249

menyatakan

waktu

Gubernur/Menteri

7

hari

bahwa

√

harus
kepada

untuk

dinilai
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NO

PASAL

KETERKAITAN DENGAN
ASAS

ANALISIS

REKOMENDASI

INDIKATOR

TETAP

/frasa

apakah bertentangan dengan PUU

yang telah

yang

dibatalkan

umum dan/atau kesusilaan. Jika

MK)

lebih dari 7 hari tidak menyerahkan

lebih

tinggi,

UBAH

CABUT

kepentingan

dikenakan sanksi. Dalam hal hasil
penilaian tersebut (mnrt pasal 251)
perda yang bertentangan dengan
ketiga

unsur

dimaksud,

maka

perda/perkada

tersebut

akan

dibatalkan. Namun tidak diatur
berapa
harus

lama

Gubernur/Menteri

menyelesaikan

penilaian

Perda / perkada tersebut, sehingga
perlu dibatalkan.
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11.

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Hakim Ad-hoc Pengadilan Hubungan
Industrial dan Hakim Ad-hoc pada Mahkamah Agung
NO

PASAL

KETERKAITAN DENGAN
ASAS

1.

Pasal 3

Pengayoman

ANALISIS

REKOMENDASI

INDIKATOR
Adanya

TETAP

ketentuan Adanya kewenangan terkait seleksi

UBAH

CABUT

√

yang menjamin keter- Hakim Ad-Hoc yamg dilakukan oleh
tiban umum

Komisi

Yudisial,

supaya

ada

ketertiban perlu diatur secara jelas.
Pasal 3 PP ini tegas menyebut
seleksi administrasi dilakukan oleh
menteri dalam hal ini Menteri di
bidang Ketenagakerjaan.
Padahal UU No. 18 Tahun 2011
tentang Perubahan UU No. 22
Tahun

2004

tentang

Yudisial,

memberi

kepada

Komisi

Komisi

kewenangan
ini

untuk

mengusulkan calon hakim di tingkat
Mahkamah Agung. Disini Komisi
Yudisial

punya

kewenangan

melakukan seleksi para kandidat.
Untuk ketertiban pengaturan perlu
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NO

PASAL

KETERKAITAN DENGAN
ASAS

ANALISIS

REKOMENDASI

INDIKATOR

TETAP

UBAH

CABUT

penyesuaian tugas seleksi antara
Menteri, KY dan MA.
Ketertiban dan

Adanya ketentuan

Kepastian Hukum

yang jelas mengenai

Tidak ada koordinasi

koordinasi
2.

Pasal 5

Kesamaan

Adanya ketentuan

Ketua MA menetapkan penem

ayat (1)

Kedudukan Dalam

yang menjamin non

Hakim Ad-Hoc dalam daerah hukum

Hukum dan

diskriminasi, baik

Pengadilan Hubungan Industrial di

Pemerintahan

secara eksplisit,

tempat

maupun implisit.

Hakim

Ad-Hoc

yang

bersangkutan

diusulkan

oleh

Organisasinya.

Perlu

√

dijelaskan

frasa “organisasinya”, karena frasa
tersebut seolah-olah mengartikan
hanya untuk perwakilan organisasi
pengusaha, tidak untuk perwakilan
serikat buruhnya.
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12.

Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
NO

PASAL

KETERKAITAN DENGAN
ASAS

1.

ANALISIS

REKOMENDASI

INDIKATOR

Pasal 8

Ketertiban dan

Kejelasan aturan

ayat (3)

Kepastian Hukum

mengenai koordinasi,

TETAP
Pasal 8

UBAH

CABUT

√

(2) Ketentuan

mengenai

Memberikan

kedalaman muatan kurikulum

pedoman hubungan

sebagaimana dimaksud pada

tata kerja/ tidak

ayat (1) dikembangkan oleh

ditemukannya norma

BSNP dan ditetapkan dengan

yang menyatakan

Peraturan Menteri.

adanya koordinasi
dengan lembaga

Ketentuan Pasal 8 ayat (3) ini

Sertifikasi lainnya

mengandung

yang berkaitan erat

berpotensi

dengan sertifikasi

Peraturan-Peraturan lainnya yang

kompetensi lulusan.

sudah terlebih dahulu ada yang
mengatur

norma

yang

disharmoni

dengan

tentang

Kompetensi

terutama

Sertifikasi
dengan

Undang-Undang Nomor 13 Tahun
2003 tentang Ketenagakerjaan dan
Peraturan Pemerintah Nomor 23
Tahun

2004

tentang

Badan
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NO

PASAL

KETERKAITAN DENGAN
ASAS

ANALISIS

REKOMENDASI

INDIKATOR

TETAP

UBAH

CABUT

Nasional Sertifikasi Profesi terlebih
lagi pembentukan BSNP seperti
yang diperintahkan oleh Pasal 8
ayat (3) ini dengan Peraturan
Menteri yang berwenang dibidang
Pendidikan. Apakah memang ada
kekhususan

sehingga

Kompetensi

Lulusan

sertifikasi
ini

harus

dikembangkan tersendiri di dalam
suatu Kementerian yang mengurusi
bidang Pendidikan padahal bidangbidang kehidupan lainnya dalam hal
sertifikasi

kompetensi

berkoor

dengan

Kementerian/Lembaga

yang mengurus sertifikasi kom di
bidang
tanpa

ketenagakerjaan
kita

sadari

karena

pendidikan

nantinya akan bermuara pada dunia
kerja pendidikan merupakan modal
dasar anak bangsa untuk bekerja
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NO

PASAL

KETERKAITAN DENGAN
ASAS

ANALISIS

REKOMENDASI

INDIKATOR

TETAP
nantinya

sehingga

apabila

UBAH

CABUT

di

dengan matang dan terkoordinasi
akan kepentingan dunia usaha dan
industri nantinya tingkat kesiapan
para

lulusan

perguruan

tinggi

maupun menengah langsung bisa
“siap pakai” dalam dunia kerja.

13.

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional
NO

PASAL

KETERKAITAN DENGAN
ASAS

1.

ANALISIS

REKOMENDASI

INDIKATOR

TETAP

Pasal 7

kekeluargaan,

Jaminan terhadap

Pasal 7

ayat (4)

ketertiban dan

sistem kerja yang

(4) Rancangan SKKNI dibakukan

kepastian hukum

kooperatif dan

melalui forum konvensi antar

kolaboratif, kejelasan

asosiasi profesi, pakar dan

aturan mengenai

praktisi untuk

koordinasi

sektor dan bidang tertentu
dan

UBAH

CABUT

√

sektor,

ditetapkan

sub

dengan

Peraturan Menteri.
Bagaimana

dengan

Standar
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NO

PASAL

KETERKAITAN DENGAN
ASAS

ANALISIS

REKOMENDASI

INDIKATOR

TETAP

UBAH

CABUT

Kompetensi Lulusan dalam UU No.
20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional dan PP No. 19
Tahun

2005

tentang

Standar

Nasional Pendidikan yang dalam
Pasal

25,26

mengenai

dan

27

Standar

mengatur
Kompetensi

Lulusan yang menjadi acuan bagi
Badan

Standar

Nasional

Pendidikan. Kedua standar ini baik
SKKNI
Kompetensi
bermuara

maupun

Standar

Lulusan
pada

keduanya

dunia

kerja.

Keduanya merupakan Standar bagi
para pencari kerja dan pekerja
untuk mengukur kemam diri dan
kompetensinya
kompetensi

dengan

lalu

me

dimana

uji

letak

perbedaannya yakni pada jenis
profesi yang diuji dengan indikator
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NO

PASAL

KETERKAITAN DENGAN
ASAS

ANALISIS

REKOMENDASI

INDIKATOR

TETAP

UBAH

CABUT

SKKNI ini. Banyak profesi yang diuji
dengan standar SKKNI namun ada
beberapa yang menyimpang salah
satunya

Standar

Kompetensi

Lulusan dalam UU No. 20 Tahun
2003 tentang Sistem Pendidikan
Nasional yang kemudian dijelaskan
lebih lanjut dalam PP No. 19 Tahun
2005 tentang Standar Nasional
Pendidikan.

Profesi

yang

diuji

dengan Standar Nasional Pen ini
adalah profesi guru lalu apakah
guru harus diatur tersendiri untuk
uji kompetensi dan oleh Badan
tersendiri
Nasional

yaitu

Badan

Pendidikan

Standar
padahal

banyak profesi lain yang melakukan
uji

kompetensi

sesuai

dengan

SKKNI di Badan Nasional Sertifikasi
Profesi (BNSP) hal ini memunculkan
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NO

PASAL

KETERKAITAN DENGAN
ASAS

ANALISIS

REKOMENDASI

INDIKATOR

TETAP

UBAH

CABUT

pertanyaan mengenai koordinasi
antar lembaga yang mengeluarkan
sertifikasi kompetensi yang mana
kedua

lembaga

bertujuan

ini

untuk

sama-sama

meningkatkan

kapasitas profesi tenaga kerja yang
tentunya telah lulus dari dunia
pendidikan

baik

pendidikan

menengah

maupun

pendidikan

tinggi mengingat lembaga-lembaga
ini memiliki standar masing-masing
dengan istilah yang berbeda pula
padahla objek pengujiannya sama
yaitu tenaga kerja lalu apakah
dengan ketiadaan aturan yang jelas
bagaimana koordinasi antar kedua
lembaga tidak akan menciptakan
ketidak

pastian

hukum

dalam

masyarakat padahal tenaga kerja
membutuhkan kepastian hukum
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NO

PASAL

KETERKAITAN DENGAN
ASAS

ANALISIS

REKOMENDASI

INDIKATOR

TETAP
yang

melindung

mereka

UBAH

CABUT

agar

mampu meningkatkan kapasitas
diri sehingga berdaya saing tinggi
dan mampu berkompetisi dengan
tenaga-tenaga kerja asing. Contoh
ketiadaan

aturan

yang

jelas

mengenai koordinasi hanya antar
dua lembaga saja padahal dalam
berbagai

UU

lainnya

diatur

tersendiri

juga

perihal

standar

kompetensi profesi yang terkait
dengan

UU

yang

mengatur

tersebut seperti “Tenaga Kerja
Industri” dalam Pasal 26 UU No. 3
Tahun 2004 tentang Perindustrian,
“Tenaga Penguji Kelaikan Sarana
Perke (Pasal 74 UU No. 23 Tahun
2007
Sumber

tentang
Daya

Perkeretaapian),
Manusia

dalam

bidang Penerbangan (Pasal 390 UU
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NO

PASAL

KETERKAITAN DENGAN
ASAS

ANALISIS

REKOMENDASI

INDIKATOR

TETAP
No.

1

Tahun

2009

UBAH

CABUT

tentang

Penerbangan),

Petugas

Telekomunikasi

Pelayaran

dan

Petugas Pandu Pelayaran (Pasal
179, 199 UU No. 17 Tahun 2008
tentang Pelayaran), Petugas SDM
Uji Berkala Kendaraan Bermotor
(Pasal 55 UU No. 22 Tahun 2009
tentang Lalu Lintas dan Angkutan
Jalan), Tenaga Penyuluh Perke
(Pasal 91 UU No. 39 Tahun 2014
tentang Perkebunan), Tenaga Kerja
bidang Kepariwisataan (Pasal 53
UU No. 10 Tahun 2009 tentang
Kepariwisataan dan Tenaga Kerja
Konstruksi dalam Pasal 70 UU No. 2
Tahun

2017

tentang

Jasa

Konstruksi.

Sertifikasi

profesi-

profesi

sebaiknya

diwadahi

ini

dalam satu atap seperti Pelayanan
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NO

PASAL

KETERKAITAN DENGAN
ASAS

ANALISIS

REKOMENDASI

INDIKATOR

TETAP

UBAH

CABUT

Terpadu Satu Pintu (PTSP) saja
sehingga koordinasi akan semakin
mudah

dan

cepat

serta lebih

efisien.

14.

Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
NO

PASAL

KETERKAITAN DENGAN
ASAS

1.

Pasal 161
ayat (6)

Kebangsaan

ANALISIS

INDIKATOR

TETAP

Pembatasan

Pasal 161

keikutsertaan pihak

(6)

asing

REKOMENDASI
UBAH

CABUT

√

Kepemilikan lembaga asing
dalam program atau satuan
pendidikan yang
diselenggarakan bersama
sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) sampai dengan ayat
(5) dilaksanakan sesuai
dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Ketidak jelasan norma dalam pasal
161 ayat (6) ini

mengenai kepe
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NO

PASAL

KETERKAITAN DENGAN
ASAS

ANALISIS

REKOMENDASI

INDIKATOR

TETAP

UBAH

CABUT

lembaga asing dalam program atau
satuan

pendidikan

diselenggarakan
disebutkan
dengan

yang

bersama hanya

dilaksanakan
ketentuan

sesuai

Peraturan

perundang-undangan tanpa merinci
lebih jelas Peraturan Perundangundangan yang dimaksud atau
seperti apa kepemilikan lembaga
asing dalam program atau satuan
pendidikan yang dimaksud apakah
kepemilikan mayoritas berdasarkan
saham

atau

persentase

yang

ditentukan berapa persen untuk
lembaga asing dan berapa persen
untuk

mitra

kerjasamanya

di

Indonesia. Hal ini perlu dicermati
agar kepemilikan pihak asing dalam
lembaga
diminimalisir

pendidikan
tentunya

bisa
berbeda
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NO

PASAL

KETERKAITAN DENGAN
ASAS

ANALISIS

REKOMENDASI

INDIKATOR

TETAP

UBAH

CABUT

dengan investasi di sektor-sektor
lain

yang

memiliki

menguntungkan

bagi

peluang
Indonesia

namun untuk dunia pendidikan
sebaiknya perihal kepemilikan asing
ini sangat dibatasi dan diawasi
ketat

karena

dunia

pendidikan

menciptakan pemuda-pemudi yang
berkarakter sesuai dengan budaya
dan adat istiadat di Indonesia yang
berdaya saing secara global tanpa
harus meninggalkan identitas diri
sebagai bangsa Indonesia yang
majemuk bukan justru menelan
bulat-bulat akulturasi budaya asing
yang didoktrin kan secara massif
melalui

lembaga-lembaga

pendi

karena kita tahu pemuda-pemudi
lulusan dunia pendidikan me aset
sekaligus

kekuatan

yang

akan
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NO

PASAL

KETERKAITAN DENGAN
ASAS

ANALISIS

REKOMENDASI

INDIKATOR

TETAP
mencerdaskan

dan

UBAH

CABUT

mengangkat

harkat dan martabat bangsa di
dunia tanpa harus kehilangan jati
diri

sebagai

bangsa

yang

berbudaya, tolerir dan hidup rukun
saling

berdampingin

hal

yang

semakin kesini menjadi barang
langka karena pemuda-pemudi kita
telah dibom dengan budaya-budaya
asing

yang

kebebasan

mengutamakan
individu

dalam

interaksinya di masyarakat.
Oleh karena itu sudah seyogianya
bangsa Indonesia mulai berkarya
dengan

melihat

peluang

dan

kemudian melaksanakannya karena
kita akan kehilangan waktu daan
kesempatan.
2.

Pasal 136

Ketertiban dan

Kejelasan aturan

Pasal 136

Kepastian Hukum

mengenai koordinasi,

Pemerintah

√
Provinsi

menyeleng
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NO

PASAL

KETERKAITAN DENGAN
ASAS

ANALISIS

REKOMENDASI

INDIKATOR

TETAP

memberikan

paling

sedikit

pedoman hubungan

pendidikan khusus bagi peserta

tata kerja

didik

yang

kecerdasan

1

(satu)

UBAH

CABUT

satuan

memiliki

potensi

dan/atau

bakat

istimewa.
Perintah

pasal

136

Peraturan

Pemerintah No. 17 tahun 2010
tentang

Pengelolaan

Penyelenggaraan
memunculkan

dan

Pendidikan
ketidak

ini

jelasan

aturan mengenai koordinasi dan
juga pedoman hubungan tata kerja
mengingat perintah kepada Pe
Provinsi untuk menyelenggarakan
paling

sedikit

1

(satu)

satuan

pendidikan khusus bagi peserta
didik

yang

kecerdasan

memiliki

potensi

dan/atau

bakat

istimewa tersebut diatur dalam
Peraturan Pemerintah sedangkan
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NO

PASAL

KETERKAITAN DENGAN
ASAS

ANALISIS

REKOMENDASI

INDIKATOR

TETAP

UBAH

CABUT

Pemerintah Provinsi tunduk dan
secara organisasi patuh terhadap
Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2014 tentang Pemerintahan Daerah,
sebagaimana telah diubah terakhir
dengan dengan UU No. 9 Tahun
2015 tentang Perubahan Kedua
Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2014 tentang Pemerintahan Daerah
sehingga ketentuan norma dalam
pasal ini tidak akan kuat dalam
penegakan hukumnya mengingat
Pemerintah
patuh

Daerah

pada

akan

lebih

Undang-Undang

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pe
Daerah ini apalagi jenis PUU yang
mengatur penyelenggaraan paling
sedikit 1 (satu) satuan pendidikan
khusus bagi peserta didik yang
memiliki

potensi

kecerdasan
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NO

PASAL

KETERKAITAN DENGAN
ASAS

ANALISIS

REKOMENDASI

INDIKATOR

TETAP

UBAH

CABUT

dan/atau bakat istimewa tersebut
hanya dengan PP.
15.

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan
Menengah
NO

PASAL

KETERKAITAN DENGAN
ASAS

1.

ANALISIS

REKOMENDASI

INDIKATOR

TETAP

Pasal 31

Ketertiban dan

Tidak ditemukan

Dalam

melakukan

pengawasan

ayat (2)

Kepastian Hukum

ketentuan yang jelas

sebagaimana dimaksud pada ayat

mengenai koordinasi

(1), KPPU berkoordinasi dengan

UBAH

CABUT

√

instansi terkait.
Pada penjelasan tidak dijelaskan
mengenai

instansi

yang

berkoordinasi dengan KPPU dalam
melakukan pengawasan kemitraan.
2.

Pasal 32

Ketertiban dan

Tidak ditemukan

Laporan

ayat (2)

Kepastian Hukum

ketentuan yang jelas

pada ayat (1) disampaikan secara

mengenai penegakan

tertulis

hukum

keterangan yang lengkap dan jelas.
Bukti

sebagaimana

disertai

dan

dimaksud

bukti

keterangan

√

dan

sebagai

laporan hendaklah diatur dengan
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NO

PASAL

KETERKAITAN DENGAN
ASAS

ANALISIS

REKOMENDASI

INDIKATOR

TETAP

UBAH

CABUT

jelas minimal banyaknya bukti dan
apa

saja

bukti

dari

dugaan

pelanggaran yang dilakukan oleh
pelaku usaha.

16.

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2015 tentang Pembangunan Sumber Daya Industri
NO

PASAL

KETERKAITAN DENGAN
ASAS

1.

Pasal 3
dan 4

Kebangsaan

ANALISIS

REKOMENDASI

INDIKATOR

TETAP

Menjamin

Materiil bisa dicapai apabila warga

peningkatan

negaranya mempunyai penghasilan

kemandirian bangsa

yang

memadai

terwujud

dan

itu

apabila

UBAH

CABUT

√

bisa

mereka

mempunyai

pekerjaan

dan

kompetensi.

Kompetensi

bisa

dicapai melalui Pendidikan dan
Pelatihan.
Standar Kompetensi Kerja Nasional
Indonesia (SKKNI) adalah rumusan
kemampuan kerja yang mencakup
aspek pengetahuan, keterampilan,
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NO

PASAL

KETERKAITAN DENGAN
ASAS

ANALISIS

REKOMENDASI

INDIKATOR

TETAP

UBAH

CABUT

dan/atau keahlian serta sikap kerja
yang relevan dengan pelaksanaan
tugas dan syarat jabatan yang
ditetapkan SKKNI dikembangkan
melalui konsultasi dengan industri
terkait,

untuk

memastikan

kesesuaian kebutuhan di tempat
kerja. SKKNI digunakan terutama
untuk

merancang

dan

mengimplementasikan

pelatihan

kerja,

asesmen

melakukan

(penilaian)

keluaran

pelatihan,

serta asesmen tingkat keterampilan
dan keahlian terkini yang dimiliki
oleh seseorang SKKNI ditetapkan
oleh Menteri Ketenagakerjaan.
Terkait dengan Kompentensi sudah
ada SKKNI, Pasal 3 dan 4 hanya
mengatur tenaga teknis dan tenaga
manajerial.
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NO

PASAL

KETERKAITAN DENGAN
ASAS

ANALISIS

REKOMENDASI

INDIKATOR

TETAP
Bidang

ketenagakerjaan

membagi

golongan

UBAH

CABUT

sendiri

kompetensi

tenaga kerja menjadi 3 yaitu:
operator,

profesional

dan

ahli.

Dimana yang operator biasanya
diperuntukkan lulusan SMK. Jadi
harus ada kejelasan penggolongan
kompetensi, disesuaikan dengan
PUU di bidang ketenagakerjaan.
2.

Pasal 16

 Pasal 16

√

(3) Dalam kondisi tertentu,
Perusahaan
dan/atau

Industri
Perusahaan

Kawasan Industri dapat
menggunakan
Kerja

Industri

dan/atau

Tenaga
Asing
konsultan

Industri asing.
(4) Kondisi
sebagaimana

tertentu
dimaksud
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NO

PASAL

KETERKAITAN DENGAN
ASAS

ANALISIS

REKOMENDASI

INDIKATOR

TETAP

UBAH

CABUT

pada ayat (2) meliputi:
a.

belum

tersedia

Tenaga Kerja Industri
nasional

dan/atau

konsultan
nasional

Industri
yang

kompeten; dan/atau
b.

belum cukup tersedia
jumlah Tenaga Kerja
Industri

nasional

dan/atau

konsultan

Industri nasional yang
kompeten.
 Filosofi ketenagakerjaan Indo
adalah melindungi tenaga kerja
berkewarganegaraan Indonesia
yang

bekerja

di

Indonesia

sehingga jika ada kebutuhan
yang

khusus

dan

sangat

membutuhkan untuk memakai
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NO

PASAL

KETERKAITAN DENGAN
ASAS

ANALISIS

REKOMENDASI

INDIKATOR

TETAP

UBAH

CABUT

tenaga kerja asing, harus dibuat
persyaratan yang ketat agar
tenaga kerja Indonesia terhindar
dari kompetisi yang tidak sehat.
Seharusnya perlu aturan yang
ketat terkait TKA:
 Jabatan yang diduduki yang
belum ada ahlinya di Indo,
pada tingkat ahli misalnya.
 Lama menjabat harus diten.
 Harus

ada

transfer

of

knowledge.
 Untuk

yang

operator

tingkat

harus

ada

prosentase jumlah TKA.
 Kemandirian

bangsa

bisa

terwujud apabila wargane juga
sudah mandiri baik secara moril
maupun materiil.
3.

Pasal 29

Pengayoman

Menjamin

 Pasal 29 ayat (1) Menteri dapat

√
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NO

PASAL

KETERKAITAN DENGAN
ASAS

ANALISIS

REKOMENDASI

INDIKATOR

TETAP

keberlanjutan

berkoordinasi dengan menteri

generasi kini dan

terkait, yang dimaksud “menteri

generasi yang akan

terkait” antara lain menteri

datang

yang menyelenggarakan urusan

UBAH

CABUT

peme di bidang:
a. Energi dan sumber daya
mineral
b. Kelautan dan perikanan
c. Pertanian
 Perlu
sektor

ditambahkan

SDA

kehutanan

di

karena

kehutanan termasuk SDA yang
harus

direncanakan

secara

cermat pemanfaatannya, karena
pemu

terhadap

hasil

hutan

sangatlah membutuhkan waktu
yang lama.
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BAB V
ANALISIS DAN EVALUASI HUKUM BERDASARKAN
POTENSI DISHARMONI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
Penilaian berdasarkan potensi disharmoni terhadap Peraturan Perundang-undangan yang terkait dengan masalah peningkatan daya saing
tenaga kerja ditinjau terhadap pasal ketentuan dalam satu PUU atau antar ketentuan pasal dari satu atau dua PUU, baik di antara PUU yang
setingkat maupun yang bertingkat secara vertikal. Berikut tabel temuan masalah yang menggambarkan berpotensi disharmoni antar ketentuan:

NO

KETENTUAN

VARIABEL

PASAL/PUU
1.

UU No. 13 Tahun

TEMUAN POTENSI

ANALISIS

REKOMENDASI

DISHARMONI
Hak

UBAH

UU No. 18 Tahun

Dalam UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat

2003 tentang

2003 tentang

mengatur mengenai Tenaga Kerja Asing sebagai

Ketenagakerjaan

Advokat

anggota asociate atau Firma Hukum. Dalam arti

CABUT

√

Tenaga Kerja Asing boleh bekerja atau menjadi
anggota dalam suatu associate/ Firma baik
sebagai firma atau sebagai pekerja. UU No. 13
Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan tidak
matching/selaras dengan UU No. 18 Tahun 2003
tentang Advokat.
Ketentuan mengenai sponsor Tenaga Kerja Asing
tersebut, perlu dikembalikan/sesuai dengan UU
No. 3 Tahun 1958 Tentang Penempatan Tenaga
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NO

KETENTUAN

VARIABEL

PASAL/PUU

TEMUAN POTENSI

ANALISIS

REKOMENDASI

DISHARMONI

UBAH

CABUT

Kerja Asing, yang dalam penjelasan Pasal 1
disebutkan, bahwa UU ini tidak berlaku terhadap
orang-orang Asing yang hendak menjalankan
sendiri suatu pekerjaan bebas (vrije beroepen)
seperti pengacara, dokter, akuntan dan lain
sebagainya.
2.

Pasal 42 ayat (1)

Kewenangan

Pasal 2 Jo Pasal 1

Dalam UU No. 13 Tahun 2003 tentang

UU No. 13 Tahun

angka 1 UU No. 12

Ketenagakerjaan, bahwa yang diberi izin untuk

2003 tentang

Tahun 2006

mempekerjakan Tenaga Kerja Asing adalah

Ketenagakerjaan

Tentang

”Pemberi Kerja TKA” yang disebut sponsor. Oleh

Kewarganegaraan

karen itu izinnya disebut “izin mempekerjakan

dan Pasal 61 UU

Tenaga Kerja Asing” (IMTA).

No. 6 Tahun 2011

Menurut Pasal 61 UU No. 6 Tahun 2011 tentang

tentang

Keimigrasian pasangan (suami/istri) Tenaga Kerja

Keimigrasian

Asing dapat menjadi sponsor bagi pasangannya

√

Warga Negara Indonesia untuk bekerja di
Indonesia. Dengan demikian terdapat
pertentangan bagi sponsor untuk bekerja bagi
Tenaga kerja Asing pada umumnya yakni
perusahaan (lex general) dengan Tenaga Kerja
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NO

KETENTUAN
PASAL/PUU

VARIABEL

TEMUAN POTENSI

ANALISIS

DISHARMONI

REKOMENDASI
UBAH

CABUT

Asing yang pasangannya adalah orang Indonesia
(WNI).
Berdasarkan Pasal 4 Perpres No. 72 Tahun 2004
tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA)
bahwa Tenaga Kerja Asing hanya dapat
menduduki jabatan pada satu perusahaan
(sponsor) sepanjang belum dapat (mampu) di
duduki oleh Tenaga Kerja Indonesia (tidak perlu
syarat KITAS/KITAP).
Dalam Deklarasi AFLA (ASEAN Free Labour
Agreement) bahwa sesama Negara (anggota)
ASEAN, tidak dapat dibatasi untuk bekerja di
negara ASEAN lainnya sepanjang telah
mempunyai Sertifikasi Kompetensi Kerja serta
dengan standar yang ditentukan pada jabatanjabatan yang tebuka (ada 8 jabatan). Oleh karena
itu pembatasan Tenaga Kerja Asing dalam UU No.
13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan belum
menyesuaikan dengan ketentuan untuk negara
ASEAN. UU No. 13 Tahun 2003 tentang
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NO

KETENTUAN

VARIABEL

PASAL/PUU

TEMUAN POTENSI

ANALISIS

REKOMENDASI

DISHARMONI

UBAH

CABUT

Ketenagakerjaan tidak mengatur lex specialis bagi
pembatasan Tenaga Kerja Asing untuk kebijakan
tertentu.
3.

Pasal 42 ayat (2)

Perlindungan

Pasal 1 angka 6 UU Dalam Pasal 42 ayat (2) UU No. 13 Tahun 2003

UU No. 13 Tahun

No. 12 Tahun 2006

tentang Ketenagakerjaan disebutkan bahwa

2003 tentang

Tentang

pemberi kerja orang perorangan dilarang

Ketenagakerjaan

Kewarganegaraan

mempekerjakan Tenaga Kerja Asing.

√

Dalam Pasal 1 angka 6 UU No. 12 Tahun 2006
Tentang Kewarganegaraan orang adalah orang
perorangan (naturlijk persoon). Dalam definisi
bahwa orang adalah orang perorangan termasuk
korporasi.
Dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999
tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
disebut lain, yakni orang adalah orang
perorangan (naturlijk persoon) dan Badan Hukum
(legal entity).
Dengan demikian terjadi pengertian yang
berbeda makna “orang” dalam berbagai
peraturan perundang-undangan, sehingga
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NO

KETENTUAN

VARIABEL

PASAL/PUU

TEMUAN POTENSI

ANALISIS

REKOMENDASI

DISHARMONI

UBAH

CABUT

menimbulkan penafsiran yang berbeda dalam
menerapkan Pasal 42 ayat (2) UU No. 13 Tahun
2003 tentang Ketenagakerjaan.
Dalam pengertian subjek Hukum, korporasi yang
bukan Badan Hukum seperti Firma, Asosiasi,
bahkan CV atau Persekutuan Perdata (lainnya),
dinyatakan sebagai subjek hukum orang
perorangan (naturlijk persoon).
Dengan demikian, apabila di tarik pada konteks
subjek hukum, maka yang dimaksud orang
perorangan yang tanggung jawabnya langsung
kepada subjek hukum “orang”, adalah termasuk
korporasi yang bukan Badan Hukum.
Artinya CV, Firma, persekutuan perdata tidak
boleh mempekerjakan Tenaga Kerja Asing.
4.

Pasal 184 dan 185

Penegakan

Pasal 57 Undang-

Dalam UU No. 13 Tahun 2003 tentang

UU No. 13 Tahun

Hukum

Undang Nomor 2

Ketenagakerjaan dikaitkan dengan UU No.2

2003 tentang

Tahun 2004

Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan

Ketenagakerjaan

Tentang

Hubungan Industrial (PPHI) Dahulu masalah

Penyelesaian

ketenagakerjaan ranahnya perdata sekarang

√
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NO

KETENTUAN

VARIABEL

PASAL/PUU

TEMUAN POTENSI

ANALISIS

REKOMENDASI

DISHARMONI

UBAH

Perselisihan

ranahnya bisa pidana karena ada beberapa hak

Hubungan

buruh yang diakui asasinya misalnya mengatur

Industrial

mengenai pengupahan yang dikaitkan dengan

CABUT

BPJS dan kebebasan berserikat. Padahal pada
Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 disebutkan
permasalahan yang ada pada PPHI tunduk pada
Pasal 57 yang merupakan ranah perdata
sedangkan pada Undang-Undang No. 13 Tahun
2003 tentang Ketenagakerjaan pada Pasal 184
dan 185 pelanggaran mengenai pengupahan
dianggap sebagai kejahatan yang merupakan
ranah pidana dan ini harus sesuai dengan hukum
acara pidana dan hukum acara perdata.
5.

UU No. 13 Tahun
2003 tentang
Ketenagakerjaan

Penegakan
Hukum

UU No.23 Tahun

Terhitung Januari 2017, seluruh pegawai

2014 tentang

pengawas ketenagakerjaan kabupaten/kota akan

Pemerintahan

efektif beralih ke provinsi pada Januari 2017.

Daerah

Sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014

√

tentang Pemerintahan Daerah, maka semua
fungsi pengawasan ketenagakerjaan yang ada di
setiap kabupaten/kota seluruh Indonesia,
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NO

KETENTUAN
PASAL/PUU

VARIABEL

TEMUAN POTENSI

ANALISIS

DISHARMONI

REKOMENDASI
UBAH

CABUT

statusnya akan beralih ke provinsi. Pengalihan ke
Pemerintah Provinsi 1 Oktober 2016 tetapi akan
berlaku efektif 1 Januari 2017. Pengalihan itu,
berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2014 tentang Pemerintahanan Daerah. Semua
pegawai pengawas kabupaten/kota seluruh
Indonesia, statusnya, dialihkan ke provinsi 1
Oktober 2016 dan efektif Januari 2017. Artinya,
penggajian pegawai pengawas kabupaten/kota
beralih ke provinsi itu terhitung mulai Januari
2017.
Menurut UU No. 23 No. Tahun 2014, ada
beberapa bidang yang dipindahkan, salah
satunya bidang ketenagakerjaan. Namun untuk
bidang ketenagakerjaan, yang dipindah itu, hanya
pegawai pengawas ketenagakerjaan saja
sedangkan mediator hubungan industrial tetap di
kabupaten/kota. Pegawai pengawas
ketenagakerjaan akan melakukan wewenangnya
sesuai ketentuan yang berlaku. Tugas pegawai
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NO

KETENTUAN

VARIABEL

PASAL/PUU

TEMUAN POTENSI

ANALISIS

REKOMENDASI

DISHARMONI

UBAH

CABUT

pengawas ketenagakerjaan, misalnya ketika
memeriksa ke perusahaan-perusahaan, kasuskasus kecelakaan dan keselamatan kerja (K3),
atau laporan perusahaan. Sedangkan, fungsifungsi seperti wajib lapor ketenagakerjaan, izin
perusahaan, perpanjangan IMTA (Izin Masuk
Tenaga Kerja Asing) masih di kabupaten/kota.
Masih seperti biasa, terkecuali pengawas
ketenagakerjaan yang dialihkan ke Provinsi.
6.

Pasal 1 angka 10

Kewenangan

Pasal 35 ayat (1)

Dalam UU No. 13 Tahun 2003 tentang

UU No. 13 Tahun

Undang-Undang

Ketenagakerjaan Standar Kompetensi Kerja

2003 tentang

Nomor 20 Tahun

adalah rumusan kemampuan kerja setiap individu

Ketenagakerjaan

2003 tentang

yang mencakup aspek pengetahuan,

Sistem Pendidikan

keterampilan, dan sikap kerja yang sesuai dengan

Nasional dan Pasal

standar yang diterapkan. Sedangkan dalam

25, 26 dan 27

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang

Peraturan

Sistem Pendidikan Nasional Standar Kompetensi

Pemerintah

Lulusan adalah kualifikasi kemampuan lulusan

Nomor 19 Tahun

yang mencakup sikap, pengetahuan dan

2005 tentang

keterampilan. Pengaturan lebih lanjut tentang

√
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NO

KETENTUAN

VARIABEL

PASAL/PUU

TEMUAN POTENSI

ANALISIS

REKOMENDASI

DISHARMONI

UBAH

Standar Nasional

Standar Kompetensi Lulusan ini kemudian diatur

Pendidikan

dan dijelaskan lebih lanjut dalam Pasal 25, 26 dan

CABUT

27 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005
tentang Standar Nasional Pendidikan.

Perbedaan definisi Standar Kompetensi ini perlu
diseragamkan mengingat Undang-Undang
Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan
Nasional dan UU No. 13 Tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan sangat terkait erat dalam
peningkatan produktifitas dan kompetensi
tenaga kerja yang nantinya akan menjadi acuan
pembangunan kualitas Sumber Daya Manusia
Indonesia.
7.

Pasal 10 ayat (2)

Kewenangan

Pasal 1 angka 17,

Dalam UU No. 13 Tahun 2003 tentang

UU No. 13 Tahun

Pasal 35 ayat (1),

Ketenagakerjaan Standar Kompetensi kerja

2003 tentang

(2), (3), dan (4),

disebut dengan Standar Kompetensi Kerja

Ketenagakerjaan

Pasal 36 ayat (1),

Nasional sedangkan dalam Undang-Undang

Pasal 38 ayat (3)

Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem

dan (4), Pasal 50

Pendidikan Nasional Standar Kompetensi disebut

√
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NO

KETENTUAN

VARIABEL

PASAL/PUU

TEMUAN POTENSI

ANALISIS

REKOMENDASI

DISHARMONI

UBAH

ayat (2) Undang-

Standar Kompetensi Lulusan yang merupakan

Undang Nomor 20

bagian dari Standar Nasional Pendidikan.

Tahun 2003

Sebagai dua Undang-Undang Pokok dalam

tentang Sistem

peningkatan produktifitas dan kompetensi

Pendidikan

tenaga kerja yang nantinya akan menjadi acuan

Nasional

pembangunan kualitas Sumber Daya Manusia

CABUT

Indonesia maka Undang-Undang Nomor 20
Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
dan UU No. 13 Tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan perlu penyeragaman standar
kompetensi agar menghasilkan kualitas Sumber
Daya Manusia yang mumpuni dan berdaya saing
di kancah Internasional.
8.

Pasal 44 ayat (1)

Kewenangan

Pasal 26 ayat (6),

Dalam UU No. 13 Tahun 2003 tentang

dan (2) UU No.

Pasal 27 ayat (2),

Ketenagakerjaan Standar Kompetensi Kerja

13 Tahun 2003

Pasal 31 ayat (3),

dikembangkan oleh forum (asosiasi profesi,

tentang

Pasal 35 ayat (4),

pakar,praktisi sektor/bidang) dan ditetapkan

Ketenagakerjaan

Pasal 36 ayat (4),

dengan Peraturan Menteri Tenaga Kerja

Pasal 55 ayat (5)

sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 20

Undang-Undang

Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

√
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NO

KETENTUAN
PASAL/PUU

VARIABEL

TEMUAN POTENSI

ANALISIS

DISHARMONI

REKOMENDASI
UBAH

Nomor 20 Tahun

Standar Kompetensi lulusan dikembangkan oleh

2003 tentang

Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) dan

Sistem Pendidikan

ditetapkan dengan Peraturan Menteri

Nasional

Pendidikan dan Kebudayaan.

CABUT

Sekali lagi ditekankan bahwa dua institusi
pemerintah yang berperan dalam peningkatan
kapasitas dan daya saing bangsa Indonesia baik
itu tenaga kerja, mahasiswa, pelajar bahkan anak
yang mengenyam pendidikan anak usia dini
sekalipun dengan dasar hukum UU No. 13 Tahun
2003 tentang Ketenagakerjaan dan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional perlu menepiskan ego
sektoral institusi dan mengutamakan koordinasi
sehingga perbedaan-perbedaan dapat
tereliminar sehingga muncul satu pemahaman
bersama bahwa sebagai institusi yang berperan
penting dalam peningkatan kualitas hidup
bangsa Indonesia perlu adanya penyeragaman
baik itu definisi, standar maupun pelaksana pe277

NO

KETENTUAN

VARIABEL

PASAL/PUU

TEMUAN POTENSI

ANALISIS

REKOMENDASI

DISHARMONI

UBAH

CABUT

ngembangan kompetensi itu sendiri agar
dinaungi dalam satu lembaga yang mempunyai
kemampuan, solid dan dapat diandalkan oleh
para pencari kerja maupun pemberi kerja karena
pendidikan tinggi tanpa kompetensi yang
memadai adalah mustahil terlebih dalam era
globalisasi ini yang mengedepankan kompetensi
dan kompetisi.
9.

Pasal 1 angka 10,

Kewenangan

Pasal 6 UU No. 3

Banyaknya amanat sertifikasi kompetensi dalam

Pasal 10 ayat (2)

Tahun 2004

berbagai Peraturan Perundang-undangan tanpa

dan Pasal 44

tentang

mengacu satu sama lain terhadap Undang-

ayat (1) dan (2)

Perindustrian

Undang yang mengatur mengenai Ke dan

UU No. 13 Tahun

sertifikasi kompetensi menimbulkan potensi

2003 tentang

disharmoni antar peraturan perundang-

Ketenagakerjaan

undangan misalnya saja sertifikasi kompetensi

√

tenaga kerja industri dalam Pasal 6 UU No. 3
Tahun 2004 tentang Perindustrian yang berjalan
sendiri-sendiri tanpa ada koordinasi dengan UU
No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
10.

Pasal 1 angka 10,

Kewenangan

Pasal 74 UU No. 23

Banyaknya amanat sertifikasi kompetensi dalam

√
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KETENTUAN

VARIABEL

PASAL/PUU

TEMUAN POTENSI

ANALISIS

REKOMENDASI

DISHARMONI

UBAH

Pasal 10 ayat (2)

Tahun 2007

berbagai Peraturan Perundang-undangan tanpa

dan Pasal 44

tentang

mengacu satu sama lain terhadap Undang-

ayat (1) dan (2)

Perkeretaapian

Undang yang mengatur mengenai Kete dan

UU No. 13 Tahun

sertifikasi kompetensi menimbulkan potensi

2003 tentang

disharmoni antar peraturan perundang-

Ketenagakerjaan

undangan misalnya saja sertifikasi kompetensi

CABUT

tenaga penguji kelaikan sarana perkeretaapian
dalam Pasal 74 UU No. 23 Tahun 2007 tentang
Perkeretaapian yang berjalan sendiri-sendiri
tanpa ada koordinasi dengan UU No. 13 Tahun
2003 tentang Ketenagakerjaan.
11.

Pasal 1 angka 10,

Kewenangan

Pasal 390 UU No. 1

Banyaknya amanat sertifikasi kompetensi dalam

Pasal 10 ayat (2)

Tahun 2009

berbagai Peraturan Perundang-undangan tanpa

dan Pasal 44

tentang

mengacu satu sama lain terhadap Undang-

ayat (1) dan (2)

Penerbangan

Undang yang mengatur mengenai Ke dan

UU No. 13 Tahun

sertifikasi kompetensi menimbulkan potensi

2003 tentang

disharmoni antar peraturan perundang-

Ketenagakerjaan

undangan misalnya saja sertifikasi kompetensi

√

Sumber Daya Manusia Bidang Penerbangan
dalam Pasal 390 UU No. 1 Tahun 2009 tentang
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KETENTUAN

VARIABEL

PASAL/PUU

TEMUAN POTENSI

ANALISIS

REKOMENDASI

DISHARMONI

UBAH

CABUT

Penerbangan yang berjalan sendiri-sendiri tanpa
ada koordinasi dengan UU No. 13 Tahun 2003
tentang Ketenagakerjaan.
12.

Pasal 1 angka 10,

Kewenangan

Pasal 179, 199 UU

Banyaknya amanat sertifikasi kompetensi dalam

Pasal 10 ayat (2)

No. 17 Tahun 2008

berbagai Peraturan Perundang-undangan tanpa

dan Pasal 44

tentang Pelayaran

mengacu satu sama lain terhadap Undang-

ayat (1) dan (2)

Undang yang mengatur mengenai Ke dan

UU No. 13 Tahun

sertifikasi kompetensi menimbulkan potensi

2003 tentang

disharmoni antar peraturan perundang-

Ketenagakerjaan

undangan misalnya saja sertifikasi kompetensi

√

Petugas Telekomunikasi Pelayaran dan Petugas
Pandu Pelayaran dalam Pasal 179, 199 UU No. 17
Tahun 2008 tentang Pelayaran yang berjalan
sendiri-sendiri tanpa ada koordinasi dengan UU
No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
13.

Pasal 1 angka 10,

Kewenangan

Pasal 55 UU No. 22

Banyaknya amanat sertifikasi kompetensi dalam

Pasal 10 ayat (2)

Tahun 2009

berbagai Peraturan Perundang-undangan tanpa

dan Pasal 44

tentang Lalu

mengacu satu sama lain terhadap Undang-

ayat (1) dan (2)

Lintas dan

Undang yang mengatur mengenai Kete dan

UU No. 13 Tahun

Angkutan Jalan

sertifikasi kompetensi menimbulkan potensi

√
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NO

KETENTUAN

VARIABEL

PASAL/PUU

TEMUAN POTENSI

ANALISIS

REKOMENDASI

DISHARMONI

UBAH

2003 tentang

disharmoni antar peraturan perundang-

Ketenagakerjaan

undangan misalnya saja sertifikasi kompetensi

CABUT

Petugas/ Sumber Daya Manusia Uji Berkala
Kendaraan Bermotor dalam Pasal 55 UU No. 22
Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan
Jalan yang berjalan sendiri-sendiri tanpa ada
koordinasi dengan UU No. 13 Tahun 2003
tentang Ketenagakerjaan.
14.

Pasal 1 angka 10,

Kewenangan

Pasal 91 UU No. 39

Banyaknya amanat sertifikasi kompetensi dalam

Pasal 10 ayat (2)

Tahun 2014

berbagai Peraturan Perundang-undangan tanpa

dan Pasal 44

tentang

mengacu satu sama lain terhadap Undang-

ayat (1) dan (2)

Perkebunan

Undang yang mengatur mengenai Kete dan

UU No. 13 Tahun

sertifikasi kompetensi menimbulkan potensi

2003 tentang

disharmoni antar peraturan perundang-

Ketenagakerjaan

undangan misalnya saja sertifikasi kompetensi

√

Tenaga Penyuluh Perkebunan dalam Pasal 91 UU
No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan yang
berjalan sendiri-sendiri tanpa ada koordinasi
dengan UU No. 13 Tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan.
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NO

KETENTUAN

VARIABEL

PASAL/PUU
15.

Pasal 1 angka 10,

TEMUAN POTENSI

ANALISIS

REKOMENDASI

DISHARMONI
Kewenangan

UBAH

Pasal 53 UU No. 10

Banyaknya amanat sertifikasi kompetensi dalam

Pasal 10 ayat (2)

Tahun 2009

berbagai Peraturan Perundang-undangan tanpa

dan Pasal 44

tentang

mengacu satu sama lain terhadap Undang-

ayat (1) dan (2)

Kepariwisataan

Undang yang mengatur mengenai Kete dan

UU No. 13 Tahun

sertifikasi kompetensi menimbulkan potensi

2003 tentang

disharmoni antar peraturan perundang-

Ketenagakerjaan

undangan misalnya saja sertifikasi kompetensi

CABUT

√

Tenaga Kerja Bidang Kepariwisataan dalam Pasal
53 UU No. 10 Tahun 2009 tentang
Kepariwisataan yang berjalan sendiri-sendiri
tanpa ada koordinasi dengan UU No. 13 Tahun
2003 tentang Ketenagakerjaan.
16.

Pasal 1 angka 10,

Kewenangan

Pasal 70 UU No. 2

Banyaknya amanat sertifikasi kompetensi dalam

Pasal 10 ayat (2)

Tahun 2017

berbagai Peraturan Perundang-undangan tanpa

dan Pasal 44

tentang Jasa

mengacu satu sama lain terhadap Undang-

ayat (1) dan (2)

Konstruksi

Undang yang mengatur mengenai Kete dan

UU No. 13 Tahun

sertifikasi kompetensi menimbulkan potensi

2003 tentang

disharmoni antar peraturan perundang-

Ketenagakerjaan

undangan misalnya saja sertifikasi kompetensi

√

Tenaga Kerja Konstruksi dalam Pasal 70 UU No. 2
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KETENTUAN

VARIABEL

PASAL/PUU

TEMUAN POTENSI

ANALISIS

REKOMENDASI

DISHARMONI

UBAH

CABUT

Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi yang
berjalan sendiri-sendiri tanpa ada koordinasi
dengan UU No. 13 Tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan.
17.

Pasal 1 angka 10,

Penegakan

Pasal 61 ayat (1)

Dalam UU No. 13 Tahun 2003 tentang

Pasal 10 ayat (2)

Hukum

dan (3) Undang-

Ketenagakerjaan pengakuan kompetensi melalui

dan Pasal 44

Undang Nomor 20

sertifikat kompetensi kerja dari hasil uji

ayat (1) dan (2)

Tahun 2003

kompetensi sedangkan dalam Undang-Undang

UU No. 13 Tahun

tentang Sistem

Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem

2003 tentang

Pendidikan

Pendidikan Nasional pengakuan melalui sertifikat

Ketenagakerjaan

Nasional

kompetensi dari hasil uji kompetensi. Pengakuan

√

kompetensi dalam UU No. 13 Tahun 2003
tentang Ketenagakerjaan dengan dalam UndangUndang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional sama-sama melalui sertifikat
kompetensi yang diperoleh dari hasil uji
kompetensi lalu mengapa harus dibedakan
lembaga pelaksana uji kompetensi tersebut
padahal bila disatukan dalam sebuah lembaga
maka lembaga peningkatan kompetensi sumber
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NO

KETENTUAN

VARIABEL

PASAL/PUU

TEMUAN POTENSI

ANALISIS

REKOMENDASI

DISHARMONI

UBAH

CABUT

daya manusia tersebut akan menjadi kuat dan
terpercaya sehingga hasil uji kompetensinya pun
akan diakui dan dipercaya oleh dunia usaha baik
dalam maupun luar negeri.
18.

Pasal 1 angka 10,

Penegakan

Pasal 61 ayat (3)

Dalam UU No. 13 Tahun 2003 tentang

Pasal 10 ayat (2)

Hukum

dan (4) Undang-

Ketenagakerjaan Badan Nasional Sertifikasi

dan Pasal 44

Undang Nomor 20

Profesi (BNSP) atau lembaga sertifikasi profesi

ayat (1) dan (2)

Tahun 2003

terakreditasi yang diberi lisensi oleh BNSP

UU No. 13 Tahun

tentang Sistem

ditunjuk sebagai penguji kompetensi sedangkan

2003 tentang

Pendidikan

dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003

Ketenagakerjaan

Nasional

tentang Sistem Pendidikan Nasional penguji

√

kompetensi yang ditunjuk adalah lembaga
sertifikasi dan lembaga kursus/lembaga
pelatihan. Dalam upaya meningkatkan kualitas
sumber daya manusia Indonesia dengan
peningkatan kapasitas dan daya saing tenaga
kerja dan lulusan lembaga pendidikan di
Indonesia perbedaan lembaga-lembaga yang
mengurusi soal uji kompetensi ini dianggap
kurang efektif apalagi bila informasi tentang
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NO

KETENTUAN
PASAL/PUU

VARIABEL

TEMUAN POTENSI

ANALISIS

DISHARMONI

REKOMENDASI
UBAH

CABUT

lembaga uji kompetensi ini kurang maka para
lulusan lembaga pendidikan baik formal maupu
informal akan kesulitan untuk mengakses
lembaga-lembaga tersebut sehingga akan lebih
efisien apabila lembaga-lembaga penguji
kompetensi dijadikan satu dengan memperkuat
struktur kelembagaan baik dari segi sarana
prasarana, penganggaran, sumber daya penguji
dan penggunaan teknologi informasi untuk
menjangkau para lulusan lembaga pendidikan
untuk memanfaatkan lembaga uji kompetensi
semaksimal mungkin demi kepentingan para
lulusan lembaga pendidikan maupun para
pencari kerja tersebut.
19.

Penilaian potensi disharmoni ini dilakukan
dengan pendekatan normatif terutama untuk
mengetahui adanya disharmoni mengenai
kewenangan, hak dan kewajiban, perlindungan
dan penegakan hukum. UU No. 2 tahun 2004
tentang Penye Perselisihan Hubungan Industrial
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NO

KETENTUAN
PASAL/PUU

VARIABEL

TEMUAN POTENSI

ANALISIS

DISHARMONI

REKOMENDASI
UBAH

CABUT

(PPHI) ini merupakan tindak lanjut dari Pasal 136
ayat (2) UU No. 13 Tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan. UU ini dibuat sebagai bagian
paket Reformasi Hukum Perburuhan yang
dilaksanakan pemerintah Indonesia sejak
Desember 1998 disamping beberapa UU yang
lain, seperti UU No. 21 Tahun 2000 tentang
Serikat Pekerja/Serikat Buruh, UU No. 13 Tahun
2003 tentang Ketenagakerjaan, dan UU No. 39
Tahun 2004 tentang Penempatan dan
Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar
Negeri.
Sistem Penyelesaian Perselisihan Hubungan
Industrial dilakukan melalui 2 (dua) jalur yaitu
jalur di luar pengadilan dan jalur pengadilan.
Jalur luar pengadilan dilakukan antara lain melalui
perundingan Bipartit, Konsiliasi, Arbitrase dan
Mediasi. PPHI melalui pengadilan mempunyai
karakteristik pengadilan hubungan industrial,
sebagaimana ketentuan Pasal 55 UU PPHI
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NO

KETENTUAN

VARIABEL

PASAL/PUU

TEMUAN POTENSI

ANALISIS

DISHARMONI

REKOMENDASI
UBAH

CABUT

menyebutkan bahwa pengadilan hubungan
industrial merupakan pengadilan khusus dalam
lingkup peradilan umum. Dengan demikian,
pengadilan hubungan industrial memeiliki
karakteristik tersendiri. Oleh karena itu relatif
tidak ada pertentangan baik kewenangan, hak
dan kewajiban, perlindungan dan penegakan
hukumnya, dengan hukum acara lain (Hukum
Acara Perdata). Namun ada beberapa Pasal yang
perlu disempurnakan antara lain:
Ada jenis-jenis perselisihan perburuhan yang
tidak masuk dalam Pasal 2 yang sering terjadi,
Pasal 2 UU No. 2
Tahun 2004
tentang

Kewenangan

misalnya:
 Perselisihan antara serikat buruh dengan
anggotanya;

Penyelesaian

 Perselisihan buruh dengan Pemerintah;

Perselisihan

 Perselisihan antar organisasi pengusaha;

Hubungan

 Perselisihan antara organisasi pengusaha

Industrial

√

dengan anggotanya;
 Perselisihan dengan pemagang (internship).
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NO

KETENTUAN

VARIABEL

PASAL/PUU
20.

Pasal 87 UU No.

TEMUAN POTENSI

ANALISIS

DISHARMONI

UBAH

Kepastian

Pasal 31 Undang-

Ma Permasalahan ini terkait dengan Legalitas

Hukum

Undang Nomor 18

Kuasa Hukum dalam Pengadilan Hubungan

tentang

Tahun 2003

Industrial. Pasal 87 UU No. 2 Tahun 2004

Penyelesaian

tentang Advokat

menyatakan bahwa Serikat Pekerja/Serikat Buruh

2 Tahun 2004

REKOMENDASI

Perselisihan

dan organisasi pengusaha dapat bertindak

Hubungan

sebagai kuasa hukum untuk beracara di

Industrial

Pengadilan Hubungan Industrial untuk mewakili

CABUT

√

anggotanya. Sementara itu, Pasal 31 UndangUndang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat
mengatur bahwa setiap orang yang dengan
sengaja menjalankan profesi Advokat dan
bertindak seolah-olah sebagai Advokat, tetapi
bukan Advokat sebagaimana diatur dalam
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang
Advokat, dipidana penjara maksimal 5 tahun dan
denda maksimal Rp 50 juta. Jadi kedua UndangUndang tersebut saling bertentangan.
Namun saat ini Serikat Pekerja/Serikat Buruh dan
Organisasi Pengusaha yang hendak bertindak
sebagai kuasa hukum di Pengadilan Hubungan
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NO

KETENTUAN
PASAL/PUU

VARIABEL

TEMUAN POTENSI

ANALISIS

DISHARMONI

REKOMENDASI
UBAH

CABUT

Industrial (PHI) tidak lagi perlu khawatir akan
dikenakan sanksi pidana atau denda sebagaimana
diatur oleh Pasal 31 Undang-Undang Nomor 18
Tahun 2003 tentang Advokat karena Mahkamah
Konstitusi (MK) dalam Putusan Mahkamah
Konstitusi Perkara Nomor 006/PUU-II/2004 Tahun
2004 telah menyatakan bahwa, Pasal 31 UndangUndang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat
bertentangan dengan Undang-Undang Dasar
Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945).
Lebih lanjut dinyatakan dalam putusan MK
tersebut bahwa Pasal 31 UU Undang-Undang
Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat tidak
mempunyai kekuatan hukum mengikat.
Pasal 31 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003
tentang Advokat dianggap telah menutup akses
untuk mendapatkan keadilan. Lebih lanjut MK
juga berpendapat, keberadaan Pasal 31 jo. Pasal 1
ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003
tentang Advokat telah membatasi kebebasan
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NO

KETENTUAN
PASAL/PUU

VARIABEL

TEMUAN POTENSI

ANALISIS

DISHARMONI

REKOMENDASI
UBAH

CABUT

seseorang untuk memperoleh sumber informasi
hanya pada seorang advokat. Jika orang di luar
profesi advokat memberi konsultasi hukum,
maka ia terancam pidana lima tahun penjara atau
denda Rp. 50 juta.
Jadi, sejak “dibatalkannya” Pasal 31 UndangUndang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat
oleh MK maka saat ini tidak ada lagi
pertentangan antara pengaturan dalam UndangUndang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat
dengan peraturan perundang-undangan yang
menjadi dasar hukum bagi Serikat Pekerja/Serikat
Buruh dan organisasi pengusaha yang bukan
advokat untuk bertindak sebagai kuasa hukum di
dalam PHI.
Selain itu, kewenangan serikat pekerja/serikat
buruh untuk mewakili anggotanya di PHI telah
lama dijamin oleh UU No. 21 Tahun 2000 tentang
Serikat Pekerja/Serikat Buruh (UU Serikat Buruh).
Pasal 25 ayat (1) UU Serikat Buruh menyatakan
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NO

KETENTUAN
PASAL/PUU

VARIABEL

TEMUAN POTENSI

ANALISIS

DISHARMONI

REKOMENDASI
UBAH

CABUT

bahwa, serikat pekerja/serikat buruh, federasi
dan konfederasi serikat pekerja/serikat buruh
yang telah mempunyai nomor bukti pencatatan
berhak untuk mewakili pekerja/buruh dalam
menyelesaikan perselisihan industrial.
Pendampingan pekerja oleh wakil Serikat
Pekerja/Serikat Buruh yang bukan advokat
sebagai kuasa hukum di PHI dalam praktiknya
sudah banyak dilakukan.
Sejak keputusan MK perlu revisi Pasal 31 UU
No.18 Tahun 2003 tentang Advokat.
Saran:
Pasal 87, memberi kemudahan bahwa serikat
pekerja/serikat buruh dan organisasi pengusaha
dapat bertindak sebagai kuasa hukum untuk
beracara di PHI untuk mewakili anggotanya.
Sementara mereka pada umumnya tidak
menguasai hukum acara, sehingga sering
menghambat jalannya persidangan. Diusulkan
adanya tambahan persyaratan sertifikasi
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NO

KETENTUAN

VARIABEL

PASAL/PUU

TEMUAN POTENSI

ANALISIS

REKOMENDASI

DISHARMONI

UBAH

CABUT

pendidikan khusus beracara bagi mereka
(bersertifikasi).
21.

Pasal 186 UU No.

Pasal 59 ayat (1)

Pada Pasal 186 UU Ketenagakerjaan mengatur

huruf d Peraturan

mengenai pelanggaran salah satunya pada pasal

tentang

Pemerintah

93 ayat 2 mengenai kewajiban pengusaha

Ketenagakerjaan

Nomor 78 Tahun

membayarkan upah. Pelanggaran pasal 93 ayat 2

2015 tentang

pada pasal 186 dikenakan sanksi pidana dan

Pengupahan

denda. Sedangkan pada pasal 59 Peraturan

13 Tahun 2003

Penegakan
Hukum

√

Pemerintah Nomor 78 tahun 2015 tentang
Pengupahan bagi pengusaha yang tidak
membayar upah dikenakan sanksi administrasi.
22.

Pasal 60 UU No.

kewenangan

Peraturan

Pasal 60

2 Tahun 2004

Pemerintah No. 41

(1) Susunan Pengadilan Hubungan Industrial

tentang

Tahun 2004

pada Pengadilan Negeri terdiri dari: Hakim;

Penyelesaian

tentang Tata Cara

Hakim Ad Hoc; Panitera Muda dan Panitera

Perselisihan

Pengangkatan

Pengganti

Hubungan

dan Pember-

Industrial

hentian Hakim Ad-

pada MA terdiri dari : Hakim Agung; Hakim Ad

Hoc Pengadilan

Hoc, Panitera.

Hubungan

√

(2) Susunan Pengadilan Hubungan Industrial

Dalam UU No.2 Tahun 2004 dan PP No. 41 Tahun
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KETENTUAN

VARIABEL

PASAL/PUU

TEMUAN POTENSI

ANALISIS

REKOMENDASI

DISHARMONI

UBAH

Industrial dan

2004 tersebut tidak disebutkan dengan jelas

Hakim Ad-Hoc

kebutuhan hakim Ad-Hoc pada saat sidang, baik

pada MA.

di PN maupun MA serta dicalonkan oleh siapa.

CABUT

Pada prakteknya biasanya hakim karir 1 (satu)
dan hakim Ad-Hoc 2 (dua), itupun kebanyakan
dicalonkan oleh asosiasi pengusaha, untuk
mencapai keadilan perlu dipertegas pada saat
perekrutan hakim Ad-Hoc harus dicalonkan baik
oleh asosiasi pengusaha maupun serikat pekerja.
Dalam persidangan kalau ada 2 (dua) hakim AdHoc, harus dipastikan mewakili kedua belah
pihak.

23.

Pasal 64-66

Hak

Permenakertrans

Persoalan yang menyelimuti isu tenaga alih daya

Undang-Undang

No. 12 Tahun 2012

atau outsourcing tak kunjung usai sejak Undang-

Nomor 13 Tahun

Tentang Rencana

Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang

2003 tentang

Pembangunan

Ketenagakerjaan diterbitkan. Permenakertrans

Ketenagakerjaan

Jangka Panjang

No. 12 Tahun 2012 tentang Syarat-Syarat

bidang

Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan

Ketenagakerjaan

Kepada Perusahaan Lain pun masih diprotes

√
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PASAL/PUU

TEMUAN POTENSI

ANALISIS

REKOMENDASI

DISHARMONI

UBAH

dan

kalangan pengusaha khususnya yang bergerak di

Ketransmigrasian

sektor jasa outsourcing. Masalah serupa juga

Tahun 2010-2025

ditemui dalam praktik outsourcing di BUMN.

CABUT

Walau Panitia Kerja (Panja) outsourcing di BUMN
yang dibentuk Komisi IX DPR sudah menerbitkan
rekomendasi sejak Oktober 2013, namun sampai
sekarang instansi terkait seperti Kementerian
BUMN dan jajaran direksi BUMN belum
melaksanakan amanat itu sepenuhnya. Padahal,
Kejaksaan sudah memberikan legal opinion
sebagai upaya menyelesaikan masalah
outsourcing di BUMN. Ujungnya, persoalan
outsourcing di BUMN sampai 2014 belum tuntas
dan diyakini bakal terus mencuat pada hingga
kini.

24.

Pasal 59 ayat (4)

Hak

Keputusan

Secara umum Undang-Undang Nomor 13 Tahun

Undang-Undang

Menteri Tenaga

2003 tentang Ketenagakerjaan memuat pasal-

Nomor 13 Tahun

Kerja No. 100

pasal yang ideal, namun dalam pelaksanaannya

2003 tentang

Tahun 2004

tidak dapat diaplikasikan secara konsisten. Salah

√
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NO

KETENTUAN

VARIABEL

TEMUAN POTENSI

ANALISIS

PASAL/PUU

DISHARMONI

Ketenagakerjaan

tentang Ketentuan

satu contohnya adalah mengenai karyawan

Pelaksanaan

kontrak. Pasal 59 ayat (4) Undang-Undang

Perjanjian Kerja

Ketenagakerjaan menyatakan pekerjaan waktu

Waktu Tertentu

tertentu yang didasarkan atas jangka waktu

REKOMENDASI
UBAH

CABUT

tertentu dapat diadakan untuk waktu paling lama
dua tahun dan hanya boleh diperpanjang satu kali
untuk waktu paling lama satu tahun.

Dalam Keputusan Menteri Tenaga Kerja No. 100
Tahun 2004 tentang Ketentuan Pelaksanaan
Perjanjian Kerja Waktu Tertentu., diatur pula
lamanya karyawan kontrak yang pekerjaannya
sekali selesai adalah maksimal tiga tahun atau
dapat dihentikan lebih awal jika pekerjaannya itu
selesai lebih awal. Sementara untuk pekerjaan
yang terkait produk baru atau produk tambahan
dalam penjajakan, masa kontrak untuk
karyawannya ditetapkan paling lama dua tahun
atau dapat diperpanjang satu tahun. Untuk itu
tidak boleh dilakukan pembaruan. Sebenarnya
295

NO

KETENTUAN
PASAL/PUU

VARIABEL

TEMUAN POTENSI

ANALISIS

DISHARMONI

REKOMENDASI
UBAH

CABUT

Undang-Undang Ketenagakerjaan memberi
perlindungan bagi karyawan-karyawan yang
diperlakukan secara menyimpang dari ketentuan
Pasal 59 tersebut, akan serta merta perjanjian
kerjanya menjadi perjanjian kerja waktu tidak
tertentu.
Kenyataannya, pelaksanaan pasal ini disiasati
oleh banyak perusahaan. Dalam hal ini, mereka
berpendapat ada celah hukum yang dapat
dimanfaatkan. Biasanya, perusahaan mengontrak
seseorang selama setahun atau paling lama 2
tahun. Setelah masa kontrak berakhir,
perusahaan memberikan jeda untuk kemudian
diangkat kembali dengan masa kontrak baru.
Bahkan diberi nomor induk karyawan yang baru.

Filosofi dari Undang-Undang Ketenagakerjaan
sebenarnya tidak didesain untuk mentoleransi
perilaku perusahaan seperti ini. Pertama,
karyawan yang terus-menerus dikontrak
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NO

KETENTUAN
PASAL/PUU

VARIABEL

TEMUAN POTENSI

ANALISIS

DISHARMONI

REKOMENDASI
UBAH

CABUT

menandakan bahwa karyawan tersebut memang
dibutuhkan. Apalagi jika area pekerjaan karyawan
itu termasuk dalam core-business perusahaan
tersebut. Perbuatan demikian sangat merugikan
kepentingan karyawan, seperti masa kerja yang
tidak diperhitungkan, yang berdampak pada
besaran pesangon, jaminan ketenagakerjaan, dan
lain-lain, Dampak ini jauh lebih buruk dari
karyawan alih daya (outsourcing).

Sayangnya, hal ini sudah menjadi praktik umum
yang menjalar di semua sektor. Untuk itu patut
disesalkan pembiaran yang dilakukan oleh
Kementerian Ketenagakerjaan yang tidak berani
mengambil sikap tegas. Artinya apa yang menjadi
filosofi undang-undang ini sama sekali tidak
mendapat aksentuasi atau penguatan dari
lembaga Pemerintah yang selayaknya mengawal
produk hukum positif ini.
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NO

KETENTUAN

VARIABEL

PASAL/PUU
25.

Undang-Undang

TEMUAN POTENSI

ANALISIS

REKOMENDASI

DISHARMONI
Perlindungan

UBAH

Peraturan Menteri

Dalam Pasal 42 s/d Pasal 49 Undang-Undang

Nomor 13 Tahun

Tenaga Kerja

Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

2003 tentang

Nomor 16 Tahun

yang pada intinya memperbolehkan penggunaan

Ketenagakerjaan

2015 tentang Tata

tenaga kerja asing tetapi harus memenuhi

Cara Penggunaan

persyaratan tertentu. Penggunaan tenaga kerja

Tenaga Kerja

asing diperbolehkan tetapi dibatasi dengan

Asing

beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh

sebagaimana

pemberi kerja diantaranya wajib memiliki ijin

telah diubah

tertulis dari Menteri atau pejabat yang ditunjuk,

dengan Peraturan

larangan mempekerjakan tenaga kerja asing bagi

Menteri Tenaga

pemberi kerja perseorangan, diperbolehkan

Kerja Nomor 35

mempekerjakan tenaga kerja asing tetapi dibatasi

Tahun 2015

pada jabatan dan waktu tertentu. Ketentuan

CABUT

√

Penggunaan tenaga kerja asing ini telah
ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Tenaga
Kerja Nomor 16 Tahun 2015 tentang Tata Cara
Penggunaan Tenaga Kerja Asing sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Menteri Tenaga
Kerja Nomor 35 Tahun 2015, dimana awalnya
dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 16
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NO

KETENTUAN
PASAL/PUU

VARIABEL

TEMUAN POTENSI

ANALISIS

DISHARMONI

REKOMENDASI
UBAH

CABUT

Tahun 2015 pemerintah memperketat
penggunaan tenaga kerja asing, namun dalam
Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor Nomor
35 Tahun 2015 sebaliknya pemerintah mem
penggunaan tenaga kerja asing. Dalam Peraturan
Menteri Tenaga Kerja Nomor Nomor 16 Tahun
2015 pemerintah memperketat penggunaan
tenaga kerja asing dengan memperketat
persyaratan yang harus dipenuhi untuk
mengajukan permohonan perizinan penggunaan
TKA sehingga sulit dipenuhi, namun secara
prosedural diberikan kemudahan karena
difasilitasi layanan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
(PTSP) di Badan Koordinasi Penanaman Modal
(BKPM). Dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja
Nomor 16 Tahun 2015 ini juga diterbitkan
berbagai peraturan yang membatasi jabatanjabatan yang dapat diduduki oleh TKA di berbagai
sektor industri yang dituangkan dalam berbagai
Keputusan Menteri Tenaga Kerja (Kepmenaker).
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NO

KETENTUAN
PASAL/PUU

VARIABEL

TEMUAN POTENSI

ANALISIS

REKOMENDASI

DISHARMONI

UBAH

CABUT

Umumnya pada Kepmenaker tersebut, ada
pembatasan bagi seorang TKA untuk dapat
bekerja dengan jabatan tertentu. Akan tetapi,
dalam Permenaker No. 35 Tahun 2015 tentang
Perubahan atas Permenaker No. 16 Tahun 2015
sebaliknya pemerintah memperlonggar aturan
tentang penggunaan TKA, diantaranya :
a.

Menghapus ketentuan tentang kewajiban
perusahaan merekrut 10 (sepuluh) pekerja
lokal jika perusahaan mempekerjakan satu
orang TKA (Pasal 3 ayat 1 Permenaker No. 16
Tahun 2015);

b.

Penambahan pasal /ketentuan baru yang
berbunyi:

"Pemberi

kerja

TKA

yang

berbentuk penanaman modal dalam negeri
dilarang mempekerjakan tenaga kerja asing
dengan

jabatan

sebelumnya,

komisaris."

tidak

ada

Di

aturan

ketentuan

ini.

Sebenarnya selama ini pun, jarang ada
perusahaan lokal yang menempatkan tenaga
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NO

KETENTUAN
PASAL/PUU

VARIABEL

TEMUAN POTENSI

ANALISIS

REKOMENDASI

DISHARMONI

UBAH

CABUT

kerja asing di posisi komisaris, biasanya
malah ada di jajaran direksi perusahaan;
c.

Mencabut ketentuan tentang kewajiban
pembayaran Dana Kompensasi Penggunaan
(DKP) tenaga kerja asing sebesar 100 dollar
AS jabatan setiap bulan dalam bentuk mata
uang

rupiah.

Dengan

demikian,

maka

perusahaan yang membayarkan DKP tenaga
kerja asing tidak perlu lagi mengonversi ke
mata uang rupiah karena bisa dalam dollar
AS;
d.

Pemerintah juga telah menghapus aturan
kewajiban bagi TKA untuk dapat berbahasa
Indonesia. Sehingga, tenaga kerja asing kini
lebih leluasa untuk berkarir di Indonesia;

e.

Ketentuan Pasal 16 dan Pasal 27, dinilai tidak
memenuhi prinsip demokrasi karena tidak
adanya partisipasi substantif masyarakat,
termasuk pelaku usaha kecil dan menengah
dalam

pembangunan

ketenagakerjaan.
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NO

KETENTUAN
PASAL/PUU

VARIABEL

TEMUAN POTENSI

ANALISIS

REKOMENDASI

DISHARMONI

UBAH

CABUT

Dalam Pasal 27 ayat (2) disebutkan bahwa
dalam menetapkan persyaratan program
pemagangan, Menteri harus memperhatikan
kepentingan perusahaan, masyarakat, dan
negara. Disini tidak ada partisipasi substantif
masyarakat secara langsung dalam rangka
penetapan

persyaratan

program

pemagangan;

Demikian pula keterlibatan/partisipasi substantif
masyarakat tertama pelaku usaha kecil dan
menegah tidak terlihat dalam norma di dalam UU
Ketenagakerjaan ini. Padahal, peran pelaku
usaha kecil dan menengah tidak dapat dianggap
sebelah mata terutama dalam perekrutan tenaga
kerja. Disamping itu, pelaku usaha kecil dan
menengah ini jumlahnya juga sangat banyak
sehingga perannya tidak dapat dikesampingkan
dalam pembangunan ekonomi masyarakat.

302

BAB VI
ANALISIS DAN EVALUASI BERDASARKAN
EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
A. Beberapa permasalahan implementasi Peraturan Perundang-undangan terkait
Peningkatan Daya Saing Tenaga Kerja secara umum
Indonesia saat ini dalam tahap pembangunan di mana ia memiliki jumlah penduduk
usia kerja yang lebih tinggi dibandingkan penduduk usia tua yang mandiri. Untuk
mengoptimalkan manfaat yang terkait dengan rasio kemandirian yang rendah ini,
pemerintah perlu memperluas investasinya di bidang pendidikan dan pelatihan
keterampilan, terutama karena pekerja dengan latar belakang pendidikan yang tinggi
dapat menikmati upah yang lebih besar dan kesempatan kerja yang lebih baik. Hal ini
sangat penting, karena ada bukti bahwa perekonomian Indonesia saat ini sedang
mengalami kekurangan pekerja terampil dan kelebihan tenaga kerja seperti tergambar
dibawah ini:

Analisa lebih lanjut menyebutkan bahwa satu dari tiga pekerja tetap (33, 6 persen)
di Indonesia memperoleh upah rendah (dua pertiga dari upah median). Untuk itu,
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beberapa kebijakan khusus diperlukan untuk mengatasi tingginya kasus pekerjaan
berupah rendah di Indonesia. Mengurangi kasus upah rendah adalah penting dalam
memperkuat produktivitas dan daya saing angkatan kerja di Indonesia, karena upah
rendah terkait dengan penurunan keterampilan pekerja dan sinyal bagi pengusaha bahwa
pekerja tersebut memiliki tingkat produktivitas yang rendah.
Tiga faktor utama yang mempengaruhi arus perpindahan tenaga kerja adalah: (1)
permintaan tenaga kerja berkeahlian dari negara yang membutuhkan, (2) semakin
banyaknya penawaran (supply) tenaga kerja dengan kompetensi yang sama di sektor
tertentu, dan (3) faktor keterhubungan Negara yang saling membutuhkan. Kekuatan
Indonesia salah satunya terletak pada besaran populasi dan angkatan kerja produktif
yang dapat menyumbang produktivitas secara nasional. Kondisi bebas keluar masuknya
tenaga kerja terampil (free flow of skilled labor) merupakan bagian penting dimana
Indonesia turut berperan dalam pengembangan forum regional ASEAN Skill Recoqnition
Arrangement (MRA) melalui berbagai program kerjasama dalam pengembangan
pengakuan kompetensi tenaga kerja. Menghadapi keterbukaan pasar global, menuntut
peningkatan produktivitas rakyat dan meningkatkan keahlian pasar tenaga kerja
berfungsi dengan sempurna dalam melakukan transaksi ketenagakerjaan. Pertama,
meningkatkan keahlian pekerja. Program link and match harus sudah berjalan dengan
baik, sehingga industri dapat merekrut tenaga kerja siap pakai dengan tingkat
keterampilan yang sudah memadai melalui pelatihan yang dilakukan oleh lembaga
pelatihan
Untuk itu, lembaga pelatihan harus mampu berperan sebagai jembatan diantara
institusi pendidikan dan pelatihan industri. Kecenderungan yang semula berorientasi
penawaran /supply driven dan belum mengakomodasi kebutuhan sektor industri, akan
berubah menjadi permintaan/demand driven. Kompetensi tenaga kerja yang telah
dihasilkan oleh lembaga pelatihan dan direkrut industri harus sesuai dengan standar
kompetensi dan kualifikasi yang telah ditetapkan. Gap yang semula menjadi penyebab
distribusi tenaga kerja profesional tidak merata dan tidak proporsional secara geografis,
yang terkonsentrasi di kota-kota besar terutama pulau jawa dapat diperkecil. Selanjutnya,
memperbaiki peraturan ketenagakerjaan. Pasar tenaga kerja juga dituntut untuk lebih
efisien sehingga dapat meningkatkan daya saingnya di pasar tenaga kerja global karena
kualitas tenaga kerja juga akan meningkat apabila lapangan pekerjaannya juga berkualitas
seperti tergambar dibawah ini:
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Pemerintah melalui lembaga yang memfasilitasi ketenagakerjaan dan migrasi
pekerja internasional diharapkan dapat mengatasi permasalahan ketenagakerjaan
tersebut. Lembaga ketenagakerjaan tersebut adalah Kementerian Ketenagakerjaan
berkoordinasi dengan beberapa Kementerian lain seperti Kementerian Pendidikan dan
Kebudayaan, Kementerian Riset dan Teknologi dan Pendidikan Tinggi, Kementerian
Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Perdagangan, Kementerian Energi
dan Sumber daya Mineral, Kementerian Perindustrian dan Kementerian dan Lembaga
terkait yang banyak menyerap tenaga kerja perlu bersinergi dan berkoordinasi untuk
secara bersama-sama berusaha untuk meningkatkan daya saing tenaga kerja Indonesia
agar berdaya saing baik secara nasional, regional maupun internasional demi
mewujudkan cita-cita bangsa yakni memajukan kesejahteraan umum seperti yang sudah
direncanakan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 20152019 seperti tergambar dibawah ini:
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Berbagai permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan perencanaan tenaga
kerja dan peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja jika ditinjau dari efektivitas
pelaksanaan peraturan perundang-undangan saat ini secara umum antara lain:
12. Banyaknya penilaian bahwa Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan belum dapat menjadi pedoman baku khususnya menyangkut
pelaksanaan perencanaan tenaga kerja serta penyelenggaraan pelatihan dan
produktivitas tenaga kerja baik secara nasional, regional, maupun sektoral. Selain
itu ketersediaan data dan informasi baik jenis, kelengkapan, berdasarkan waktu dan
daerah masih kurang;
13. Masalah perundang-undangan. Indonesia telah memiliki kurang lebih 41 peraturan
perundang-undangan yang berkaitan dengan aspek ketenagakerjaan. Inflasi
peraturan

perundang-undangan

mengakibatkan

defisit

komitmen

dalam

pelaksanaannya seperti terjadinya disharmoni, tumpang tindih, kontradiksi antar
instrumen, dan menimbulkan celah-celah penyalahgunaan pengaturan terhadap
tenaga kerja Indonesia.
14. Tingkat pendidikan penduduk yang rendah merupakan cerminan secara
keseluruhan dari rendahnya pendidikan tenaga kerja, sehingga melemahkan daya
saingnya menghadapi era globalisasi, baik di pasar kerja domestik maupun
internasional;
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15. Pembinaan pelatihan yang dilakukan oleh daerah, saling berjalan sendiri-sendiri
tanpa memperhatikan berbagai jenjang kebutuhan karena setiap daerah memiliki
otonomi kewenangan dan kebijakan yang berbeda

atas pembinaan program

peningkatan kualitas produktivitas di daerahnya;
16. Belum memadainya kapasitas pelayanan sarana/prasarana pelatihan dan kapasitas
sumber daya manusia instruktur di Balai Latihan Kerja/BLK atau Lembaga Latihan
Kerja/LLK di daerah khususnya dalam menyesuaikan dengan kebutuhan daerah
setempat, apalagi lingkup yang lebih luas. Hal yang sama juga dialami oleh BPPD
sebagai lembaga Pembina produktivitas kerja di daerah, mempunyai keterbatasan
dalam melayani jenis usaha yang sangat bervariasi di daerah, mempunyai
keterbatasan dalam melayani jenis usaha yang sangat bervariasi dan wilayah yang
cukup luas;
17. Banyak perusahaan yang belum melakukan pelatihan di perusahaan, karena belum
menyadari bahwa pelatihan di perusahaan tersebut merupakan bagian dari
investasi guna mendukung kemajuan perusahaannya.
18. Rendahnya koordinasi pembinaan dalam penyusunan perencanaan tenaga kerja
dan penyelenggaraan pelatihan antara pusat dan daerah, lebih banyak karena
belum terbentuknya jaringan kerja antar lembaga/instansi, maupun sektor terkait;
19. Pengembangan standardisasi dan sertifikasi kompetensi masih menghadapi
beberapa kendala, antara lain lembaga penyelenggara sertifikasi belum terbentuk,
serta asosiasi profesi yang diharapkan sebagai salah satu penyusun utama
standardisasi kompetensi profesi dan penggerak dalam meningkatkan jumlah dan
kualitas tenaga kerja professional ternyata sebagian besar belum siap.
20. Masalah Aparatur. Keterbatasan pemahaman aparatur dan kepemimpinan dalam
membantu warga negara untuk menciptakan kesejahteraan pekerja diakibatkan
oleh rendahnya komitmen dan kompetensi SDM aparatur tersebut. Hal tersebut
mengakibatkan aparatur belum menyadari masalah ketenagakerjaan yang dihadapi.
Permasalahan ketenagakerjaan di dalam negeri tersebut berpengaruh terhadap
pengiriman TKI ke luar negeri. Pemerintah lebih mengutamakan terlaksananya
program-program ekonomi sehingga mengakibatkan dua hal, pertama, tidak
terlindunginya mereka yang hendak mencari kerja ke luar negeri. Kedua, faktor
tenaga kerja yang tidak memiliki kualitas baik, menyebabkan rendahnya daya tawar
negara dibandingkan dengan negara lain. Rendahnya daya tawar buruh Indonesia
tersebut mempengaruhi buruknya hubungan kerja dan rendahnya kesejahteraan
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seperti jabatan pekerja migran, upah yang diperoleh, dan perlindungan selama
menjadi pekerja migran.
21. Permasalahan ketenagakerjaan di dalam negeri tersebut berpengaruh terhadap
pengiriman TKI ke luar negeri. Pemerintah lebih mengutamakan terlaksananya
program-program ekonomi sehingga mengakibatkan dua hal, pertama, tidak
terlindunginya mereka yang hendak mencari kerja ke luar negeri. Kedua, faktor
tenaga kerja yang tidak memiliki kualitas baik, menyebabkan rendahnya daya tawar
negara dibandingkan dengan negara lain. Rendahnya daya tawar buruh Indonesia
tersebut mempengaruhi buruknya hubungan kerja dan rendahnya kesejahteraan
seperti jabatan pekerja migran, upah yang diperoleh, dan perlindungan selama
menjadi pekerja migran.
22. Rendahnya koordinasi pembinaan dalam penyusunan perencanaan tenaga kerja
dan penyelenggaraan pelatihan antara pusat dan daerah, lebih banyak karena
belum terbentuknya jaringan kerja antar lembaga/instansi, maupun sektor terkait.
23. Tingkat pendidikan penduduk yang rendah merupakan cerminan secara
keseluruhan dari rendahnya pendidikan tenaga kerja, sehingga melemahkan daya
saingnya menghadapi era globalisasi, baik di pasar kerja domestik maupun
internasional.
24. Pembinaan pelatihan yang dilakukan oleh daerah berjalan sendiri-sendiri tanpa
memperhatikan berbagai jenjang kebutuhan karena setiap daerah memiliki
otonomi kewenangan dan kebijakan yang berbeda

atas pembinaan program

peningkatan kualitas produktivitas di daerahnya.
25. Masalah

pelatihan

kerja.

Upaya

pemerintah

untuk

meningkatkan

taraf

kesejahteraan hidup masyarakatnya, yakni dengan mendorong pekerja dari
pekerjaan yang memiliki produktivitas rendah ke pekerjaan yang memiliki
produktivitas tinggi. Upaya tersebut dilakukan dengan meningkatkan kualitas dan
kompetensi pekerja. Pemerintah perlu mendukung dengan menyediakan lembaga
yang dapat memfasilitasi peningkatan kualitas dan kompetensi pekerja tersebut.
26. Belum memadainya kapasitas pelayanan sarana/prasarana pelatihan dan kapasitas
sumber daya manusia instruktur di Balai Latihan Kerja/BLK atau Lembaga Latihan
Kerja/LLK di daerah khususnya dalam menyesuaikan dengan kebutuhan daerah
setempat, apalagi lingkup yang lebih luas. Hal yang sama juga dialami oleh BPPD
sebagai lembaga Pembina produktivitas kerja di daerah, mempunyai keterbatasan
dalam melayani jenis usaha yang sangat bervariasi di daerah, mempunyai
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keterbatasan dalam melayani jenis usaha yang sangat bervariasi dan wilayah yang
cukup luas.
27. Banyak perusahaan yang belum melakukan pelatihan di perusahaan, karena belum
menyadari bahwa pelatihan di perusahaan tersebut merupakan bagian dari
investasi guna mendukung kemajuan perusahaannya.
28. Pengembangan standardisasi dan sertifikasi kompetensi masih menghadapi
beberapa kendala, antara lain lembaga penyelenggara sertifikasi belum terbentuk,
serta asosiasi profesi yang diharapkan sebagai salah satu penyusun utama
standardisasi kompetensi profesi dan penggerak dalam meningkatkan jumlah dan
kualitas tenaga kerja professional ternyata sebagian besar belum siap.
29. Permagangan, kata magang sendiri rancu. Kata magang sendiri hanya satu kata,
sedangkan dalam bahasa inggris bisa apprenticeship, internship, job training, dll
dengan tujuan, kategori dan target yang berbeda. Sedangkan di Indonesia hanya
permagangan, seharusnya perlu diperkenalkan apprenticeship yang sebenarnya
karena apprenticeship ini menghasilkan pekerja dengan skills yang berguna untuk
mereka aplikasikan di tempat kerja. Saat ini apprenticeship dianggap sebagai
“pekerja murah” karena peraturan yang terlalu luas. Sekarang tidak ada batasan
skill tertentu sehingga dari yang hanya memiliki “low skill” sampai “high skill”
dapat memakai program pemagangan. Di lapangan mekanisme kontrol kurang
efektif. Misalnya saja terdapat klausa “apabila perusahaan tidak memberikan
fasilitas pelatihan maka dapat bekerja sama dengan penyelenggara pelatihan”
sehingga dapat dimanfaatkan oleh outsourcing tetapi tidak semua semua
perusahaan seperti itu. Harus adanya pengertian dan konsep yang sama atas kata
permagangan.
30. Mengenai pemuda, selalu ada kesulitan mencari Kementerian mana yang
berwenang untuk menciptakan lapangan pekerjaan untuk pemuda untuk umur 1524 tahun. Pemuda 15-24 tahun lebih besar 60% daripada pengangguran karena
adanya skills gap dan pekerjaan. Di Indonesia pemuda tidak disiapkan untuk
langsung bekerja setelah selesai sekolah sehingga harus ada investasi dari
perusahaan untuk memberikan pelatihan agar mempunyai skill. Sebaiknya
pelatihan ini diberikan oleh pemerintah. Kebijakan untuk kaum pemuda (youth)
hanya ada pada Kemenpora yaitu Undang-Undang tentang Kepemudaan, namun
untuk Pemuda yang siap bekerja (youth employment) tidak ada dalam Kementerian
Ketenagakerjaan sehingga adanya kekosongan hukum. Tidak adanya aturan
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mengenai “youth employment” dan banyak Kementerian yang sebenarnya
mempunyai program namun tidak diimplementasikan karena terkait pemuda
(youth) ini. Seharusnya youth masuk dalam kelompok khusus (vulnerable group)
seperti disabilitas dan orang tua (elderly) agar diperlakukan secara khusus.

B. Beberapa permasalahan implementasi Peraturan Perundang-undangan terkait
Peningkatan Daya Saing Tenaga Kerja
Peningkatan produktivitas sumber daya manusia Indonesia ini perlu didukung oleh
regulasi yang baik pula oleh sebab itu dari hasil analisa terhadap Peraturan Perundangundangan terkait Peningkatan Daya Saing Tenaga Kerja pada Bab-bab sebelumnya maka
dapat diidentifikasi berbagai permasalahan dalam menilai efektivitas Peraturan
Perundang-undangan terkait Peningkatan Daya Saing Tenaga Kerja sebagai berikut:
1.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
Dalam pengimplementasian Undang-Undang Ketenagakerjaan selama hampir
14 (empat belas) tahun sudah banyak masalah yang timbul baik itu masalah hukum
maupun non hukum bagaimana tidak compang-campingnya Undang-Undang yang
satu ini dengan banyaknya uji materi (judicial review) yang diajukan ke Mahkamah
Konstitusi (MK) terhadap Undang-Undang ini. Sejak berlakunya Undang-Undang
Ketenagakerjaan ini sudah 17 (tujuh belas) kali diusulkan untuk diamandemen melalui
Putusan MK. Pasal-pasal yang telah dinilai oleh MK bertentangan dengan UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 perlu mendapat perhatian dari
para pembuat Undang-Undang sehingga sudah selayaknya Undang-Undang Nomor
13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan ini ditinjau ulang agar lebih memberikan
perlindungan bagi para pekerja dibandingkan pengusaha. Usulan amandemen
terhadap Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
sebagaimana berikut:

NO

PUTUSAN MK

MENYANGKUT PASAL

1.

No. 012/2003

Pasal 158, Pasal 159, Pasal 160, Pasal 170, Pasal 171, Pasal 186

2.

No. 115/2009

Pasal 120 ayat (1), (2) dan (3)

3.

No. 61/2010

Pasal 1 butir 22, Pasal 88 ayat (3) huruf a, Pasal 90 ayat (2),
Pasal 160 ayat (3) dan (5), Pasal 162

4.

No. 19/2011

Pasal 164 ayat (3)

5.

No. 27/2011

Pasal 65 ayat (2) dan Pasal 66 ayat (2)

6.

No. 37/2011

Pasal 155 ayat (2)
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NO
7.

PUTUSAN MK
No. 100/2012

MENYANGKUT PASAL
Pasal 96

8. No. 117/2012

Pasal 163 ayat (1)

9. No. 67/2013

Pasal 95 ayat (4)

10. No. 69/2013

Pasal 160 ayat (3) dan (7), Pasal 162

11. No. 96/2013

Pasal 59, Pasal 65 ayat (8), Pasal 66

12. No. 7/2014

Pasal 59 ayat (7)

13. No. 11/2014

Pasal 88 ayat (4), Pasal 89 ayat (3)

14. No.72/2015

Pasal 90 ayat (2) Penjelasan

15. No. 114/2015

Pasal 171 UU No. 13 Thn 2003 dan Pasal 82 UU No 2 Thn
2004

16. No. 8/2016

Pasal 88 ayat (4)

17. No. 49/2016

Pasal 67 ayat (2)

Dengan telah diuji materiilkannya beberapa kali Undang-Undang Nomor 13
Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan ini ke Mahkamah Konstitusi mengakibatkan
keberlakuan beberapa pasal yang telah diputus dalam uji materiil tersebut
dipertanyakan sehingga perlu segera ditindak lanjuti. Dengan telah dibatalkannya
beberapa pasal misalnya Pasal 120 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 155 ayat (2) ,Pasal
158,dll Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan ini menjadi
tidak utuh lagi oleh karena itu Undang-undang tersebut memang layak untuk
disempurnakan kembali. Namun untuk mengubah atau mengganti Undang-Undang
Ketenagakerjaan ini tidak semudah membalikkan telapak tangan. Rencana revisi
terhadap Undang-Undang ini sudah pernah diajukan pada tahun 2006 namun saat itu
pemerintah menarik kembali usulan revisi karena ada tarik-menarik kepentingan
yang cukup kuat antara kepentingan buruh dan pengusaha. Hal ini pula yang
mengakibatkan

rencana

perubahan

atau

penggantian

Undang-Undang

Ketenagakerjaan ini menjadi sulit yaitu sulitnya mencapai titik temu yang ideal antara
kepentingan pengusaha dan buruh.
Secara umum Undang-Undang Ketenagakerjaan ini memuat pasal-pasal yang
ideal, namun dalam pelaksanaannya tidak dapat diaplikasikan secara konsisten. Salah
satu contohnya adalah mengenai karyawan kontrak. Pasal 59 ayat (4) UndangUndang Ketenagakerjaan menyatakan pekerjaan waktu tertentu yang didasarkan
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atas jangka waktu tertentu dapat diadakan untuk waktu paling lama dua tahun dan
hanya boleh diperpanjang satu kali untuk waktu paling lama satu tahun.
Dalam Keputusan Menteri Tenaga Kerja No. 100 Tahun 2004 tentang Ketentuan
Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, diatur pula lamanya karyawan kontrak
yang pekerjaannya sekali selesai adalah maksimal tiga tahun atau dapat dihentikan
lebih awal jika pekerjaannya itu selesai lebih awal. Sementara untuk pekerjaan yang
terkait produk baru atau produk tambahan dalam penjajakan, masa kontrak untuk
karyawannya ditetapkan paling lama dua tahun atau dapat diperpanjang satu tahun.
Untuk itu tidak boleh dilakukan pembaruan. Sebenarnya Undang-Undang
Ketenagakerjaan memberi perlindungan bagi karyawan-karyawan yang diperlakukan
secara menyimpang dari ketentuan Pasal 59 tersebut, akan serta merta perjanjian
kerjanya menjadi perjanjian kerja waktu tidak tertentu.
Kenyataannya, pelaksanaan pasal ini disiasati oleh banyak perusahaan. Dalam
hal ini, mereka berpendapat ada celah hukum yang dapat dimanfaatkan. Biasanya,
perusahaan mengontrak seseorang selama setahun atau paling lama 2 tahun. Setelah
masa kontrak berakhir, perusahaan memberikan jeda untuk kemudian diangkat
kembali dengan masa kontrak baru. Bahkan diberi nomor induk karyawan yang baru.
Filosofi dari Undang-Undang Ketenagakerjaan sebenarnya tidak didesain untuk
mentoleransi perilaku perusahaan seperti ini. Pertama, karyawan yang terus-menerus
dikontrak menandakan bahwa karyawan tersebut memang dibutuhkan. Apalagi jika
area pekerjaan karyawan itu termasuk dalam core-business perusahaan tersebut.
Perbuatan demikian sangat merugikan kepentingan karyawan, seperti masa kerja
yang tidak diperhitungkan, yang berdampak pada besaran pesangon, jaminan
ketenagakerjaan, dan lain-lain, Dampak ini jauh lebih buruk dari karyawan alih daya
(outsourcing). Sayangnya, hal ini sudah menjadi praktik umum yang menjalar di
semua sektor. Untuk itu patut disesalkan pembiaran yang dilakukan oleh
Kementerian Ketenagakerjaan yang tidak berani mengambil sikap tegas. Artinya apa
yang menjadi filosofi undang-undang ini sama sekali tidak mendapat aksentuasi atau
penguatan dari lembaga Pemerintah yang selayaknya mengawal produk hukum
positif ini.
Bila dianalisis dan evaluasi menggunakan Dimensi kelima dari Pedoman Analisis
dan Evaluasi Hukum yaitu Dimensi Efektivitas Implementasi Peraturan Perundangundangan maka efektivitas implementasi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003
tentang Ketenagakerjaan akan terlihat seperti berikut:
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Peraturan Perundang - undangan: Undang - Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
Permasalahan
1

Penyebab Permasalahan
2

3

Analisis

Rekomendasi

4

5

Materi Hukum
Masalah 1:

Pasal 184 dan 185 UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

Ubah:

Perbedaan

dengan Pasal 57 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang

1.

Pasal 184; dan

pengaturan asas

Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. Dalam UU No. 13

2.

185 UU No. 13

hukum dalam

Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dikaitkan dengan UU No.2

Tahun 2003

Pasal 184 dan 185

Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial

tentang

UU No. 13 Tahun

(PPHI) Dahulu masalah ketenagakerjaan ranahnya perdata sekarang

Ketenagakerjaan

2003 tentang

ranahnya bisa pidana karena ada beberapa hak buruh yang diakui

Ketenagakerjaan

asasinya misalnya mengatur mengenai pengupahan yang dikaitkan

dengan Pasal 57

dengan BPJS dan kebebasan berserikat. Padahal pada Undang-

UU Nomor 2

Undang No. 2 Tahun 2004 disebutkan permasalahan yang ada pada

Tahun 2004

PPHI tunduk pada Pasal 57 yang merupakan ranah perdata

Tentang

sedangkan pada Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang

Penyelesaian

Ketenagakerjaan pada Pasal 184 dan 185 pelanggaran mengenai

Perselisihan

pengupahan dianggap sebagai kejahatan yang merupakan ranah

Hubungan

pidana dan ini harus sesuai dengan hukum acara pidana dan hukum

Industrial.

acara perdata.

Masalah 2:
Terdapat ketidak

√

√

Tidak operasional

Tidak operasional

Pasal 186 UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dengan

Ubah Pasal:

Pasal 59 ayat (1) huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun

1. 186 UU No. 13
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Permasalahan

Penyebab Permasalahan

Analisis

Rekomendasi

sinkronan antara

2015 tentang Pengupahan. Pada Pasal 186 UU Ketenagakerjaan

Tahun 2003 tentang

hierarki PUU (UU

mengatur mengenai pelanggaran salah satunya pada pasal 93 ayat 2

Ketenagakerjaan.

Nomor 13 Tahun

mengenai kewajiban pengusaha membayarkan upah. Pada pasal 186

2. 59 ayat (1) huruf d

2003 tentang

dikenakan sanksi pidana dan denda. Sedangkan pada pasal 59

Peraturan

Ketenagakerjaan)

Peraturan Pemerintah Nomor 78 tahun 2015 tentang Pengupahan

Pemerintah Nomor

dengan Peraturan

bagi pengusaha yang tidak membayar upah dikenakan sanksi

78 Tahun 2015

Pelaksananya (PP

administrasi.

tentang

No. 78 tahun 2015

Pengupahan.

tentang
Pengupahan).
Masalah 3:

√

Tidak operasional

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

Ubah Pasal:

Terdapat ketidak

dengan Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 16 Tahun 2015

1. 42,

sinkronan antara

tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing sebagaimana

2. 43,

hierarki peraturan

telah diubah dengan Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 35

3. 44,

perundangan-

Tahun 2015. Dalam Pasal 42 s/d Pasal 49 Undang-Undang Nomor 13

4. 45,

undangan (Pasal

Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang pada intinya

5. 46,

42 s/d Pasal 49

memperbolehkan penggunaan tenaga kerja asing tetapi harus

6. 47,

Undang-Undang

memenuhi persyaratan tertentu. Penggunaan tenaga kerja asing

7. 48, dan

Nomor 13 Tahun

diperbolehkan tetapi dibatasi dengan beberapa syarat yang harus

8. 49

2003 tentang

dipenuhi oleh pemberi kerja diantaranya wajib memiliki ijin tertulis

UU No. 13 Tahun 2003

Ketenagakerjaan)

dari Menteri atau pejabat yang ditunjuk, larangan mempekerjakan

tentang
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Permasalahan

Penyebab Permasalahan

Analisis

Rekomendasi

dengan Peraturan

tenaga kerja asing bagi pemberi kerja perseorangan, diperbolehkan

Ketenagakerjaan

Menteri Tenaga

mempekerjakan tenaga kerja asing tetapi dibatasi pada jabatan dan

9. Pasal 3 ayat 1

Kerja Nomor 16

waktu tertentu. Ketentuan Penggunaan tenaga kerja asing ini telah

Permenaker No. 16

Tahun 2015

ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 16

Tahun 2015

tentang Tata Cara

Tahun 2015 tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing

Penggunaan

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Tenaga Kerja

/ketentuan baru

Tenaga Kerja

Nomor 35 Tahun 2015, dimana awalnya dalam Peraturan Menteri

yang berbunyi:

Asing

Tenaga Kerja Nomor 16 Tahun 2015 pemerintah memperketat

"Pemberi kerja TKA

sebagaimana telah

penggunaan tenaga kerja asing, namun dalam Peraturan Menteri

yang berbentuk

diubah dengan

Tenaga Kerja Nomor Nomor 35 Tahun 2015 sebaliknya pemerintah

penanaman modal

Peraturan Menteri

memperlonggar penggunaan tenaga kerja asing. Dalam Peraturan

dalam negeri

Tenaga Kerja

Menteri Tenaga Kerja Nomor Nomor 16 Tahun 2015 pemerintah

dilarang

Nomor 35 Tahun

memperketat penggunaan tenaga kerja asing dengan memperketat

mempekerjakan

2015.

persyaratan yang harus dipenuhi untuk mengajukan permohonan

tenaga kerja asing

perizinan penggunaan TKA sehingga sulit dipenuhi, namun secara

dengan jabatan

prosedural diberikan kemudahan karena difasilitasi layanan

komisaris." Di

Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di Badan Koordinasi

aturan sebelumnya,

Penanaman Modal (BKPM). Dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja

tidak ada

Nomor 16 Tahun 2015 ini juga diterbitkan berbagai peraturan yang

ketentuan ini.

membatasi jabatan-jabatan yang dapat diduduki oleh TKA di

Sebenarnya selama

berbagai sektor industri yang dituangkan dalam berbagai Keputusan

ini pun, jarang ada

10. Tambahkan pasal
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Permasalahan

Penyebab Permasalahan

Analisis

Rekomendasi

Menteri Tenaga Kerja (Kepmenaker). Umumnya pada Kepmenaker

perusahaan lokal

tersebut, ada pembatasan bagi seorang TKA untuk dapat bekerja

yang

dengan jabatan tertentu. Akan tetapi, dalam Permenaker No. 35

menempatkan

Tahun 2015 tentang Perubahan atas Permenaker No. 16 Tahun 2015

tenaga kerja asing

sebaliknya pemerintah memperlonggar aturan tentang penggunaan

di posisi komisaris,

TKA, diantaranya :

biasanya malah ada

f.

Menghapus
merekrut

ketentuan
10

(sepuluh)

tentang
pekerja

kewajiban

perusahaan

di jajaran direksi

lokal

perusahaan

perusahaan;

jika

mempekerjakan satu orang TKA (Pasal 3 ayat 1 Permenaker No.

g.

h.

11. Cabut ketentuan

16 Tahun 2015);

tentang kewajiban

Penambahan pasal /ketentuan baru yang berbunyi: "Pemberi

pembayaran Dana

kerja TKA yang berbentuk penanaman modal dalam negeri

Kompensasi

dilarang mempekerjakan tenaga kerja asing dengan jabatan

Penggunaan (DKP)

komisaris." Di aturan sebelumnya, tidak ada ketentuan ini.

tenaga kerja asing

Sebenarnya selama ini pun, jarang ada perusahaan lokal yang

sebesar 100 dollar

menempatkan tenaga kerja asing di posisi komisaris, biasanya

AS jabatan setiap

malah ada di jajaran direksi perusahaan;

bulan dalam bentuk

Mencabut ketentuan tentang kewajiban pembayaran Dana

mata uang rupiah.

Kompensasi Penggunaan (DKP) tenaga kerja asing sebesar 100

Dengan demikian,

dollar AS jabatan setiap bulan dalam bentuk mata uang rupiah.

maka perusahaan

Dengan demikian, maka perusahaan yang membayarkan DKP

yang membayarkan
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Permasalahan

Penyebab Permasalahan

Analisis

i.

Rekomendasi

tenaga kerja asing tidak perlu lagi mengonversi ke mata uang

DKP tenaga kerja

rupiah karena bisa dalam dollar AS;

asing tidak perlu

Pemerintah juga telah menghapus aturan kewajiban bagi TKA

lagi mengonversi

untuk dapat berbahasa Indonesia. Sehingga, tenaga kerja asing

ke mata uang

kini lebih leluasa untuk berkarir di Indonesia;

rupiah karena bisa
dalam dollar AS;
12. Hapus aturan
kewajiban bagi TKA
untuk dapat
berbahasa
Indonesia.
Sehingga, tenaga
kerja asing kini
lebih leluasa untuk
berkarir di
Indonesia.

Masalah 4:

√

Tidak relevan

Pasal 64-66 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang

Ubah Pasal:

Persoalan tenaga

dengan situasi saat

Ketenagakerjaan dengan Permenakertrans No. 12 Tahun 2012

1. 64,

alih daya atau

ini

Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang bidang

2. 65, dan

outsourcing dalam

Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian Tahun 2010-2025. Persoalan

3. 66

Pasal 64-66 yang

yang menyelimuti isu tenaga alih daya atau outsourcing tak kunjung

Undang-Undang
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Permasalahan

Penyebab Permasalahan

Analisis

Rekomendasi

dijabarkan dalam

usai sejak Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang

Nomor 13 Tahun 2003

Permenakertrans

Ketenagakerjaan diterbitkan. Permenakertrans No. 12 Tahun 2012

tentang

No. 12 Tahun 2012

tentang Syarat-Syarat Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan

Ketenagakerjaan

Tentang Rencana

Kepada Perusahaan Lain pun masih diprotes kalangan pengusaha

beserta

Pembangunan

khususnya yang bergerak di sektor jasa outsourcing. Masalah serupa

Permenakertrans No.

Jangka Panjang

juga ditemui dalam praktik outsourcing di BUMN. Walau Panitia

12 Tahun 2012 Tentang

bidang Ketenaga

Kerja (Panja) outsourcing di BUMN yang dibentuk Komisi IX DPR

Rencana

kerjaan dan

sudah menerbitkan rekomendasi sejak Oktober 2013, namun sampai

Pembangunan Jangka

Ketransmigrasian

sekarang instansi terkait seperti Kementerian BUMN dan jajaran

Panjang bidang

Tahun 2010-2025

direksi BUMN belum melaksanakan amanat itu sepenuhnya.

Ketenagakerjaan dan

sudah tidak

Padahal, Kejaksaan sudah memberikan legal opinion sebagai upaya

Ketransmigrasian

relevan dengan

menyelesaikan masalah outsourcing di BUMN. Ujungnya, persoalan

Tahun 2010-2025.

situasi saat ini

outsourcing di BUMN sampai 2014 belum tuntas dan diyakini bakal

karena pada

terus mencuat hingga kini.

praktiknya
penerapan alih
daya/outsourcing
sudah
berlangsung lama.
Masalah 5:
Permasalahan

√

Tidak relevan

Pasal 59 ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang

Ubah Pasal:

dengan situasi saat

Ketenagakerjaan dengan Keputusan Menteri Tenaga Kerja No. 100

59 ayat (4) UU No. 13
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Permasalahan
karyawan kontrak

Penyebab Permasalahan
ini

Analisis

Rekomendasi

Tahun 2004 tentang Ketentuan Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu

Tahun 2003 tentang

yang diatur dalam

Tertentu. Secara umum Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003

Ketenagakerjaan

Pasal 59 ayat (4)

tentang Ketenagakerjaan memuat pasal-pasal yang ideal, namun

beserta Keputusan

UU No. 13 Tahun

dalam pelaksanaannya tidak dapat diaplikasikan secara konsisten.

Menteri Tenaga Kerja

2003 tentang

Salah satu contohnya adalah mengenai karyawan kontrak. Pasal 59

No. 100 Tahun 2004

Ketenagakerjaan

ayat (4) Undang-Undang Ketenagakerjaan menyatakan pekerjaan

tentang Ketentuan

sudah tidak

waktu tertentu yang didasarkan atas jangka waktu tertentu dapat

Pelaksanaan Perjanjian

relevan dengan

diadakan untuk waktu paling lama dua tahun dan hanya boleh

Kerja Waktu Tertentu

situasi saat ini

diperpanjang satu kali untuk waktu paling lama satu tahun.

yang merupakan

karena praktik

pelaksanaan dari Pasal

karyawan kontrak

Dalam Keputusan Menteri Tenaga Kerja No. 100 Tahun 2004 tentang

sudah

Ketentuan Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, diatur pula

berlangsung lama

lamanya karyawan kontrak yang pekerjaannya sekali selesai adalah

dalam dunia kerja.

maksimal tiga tahun atau dapat dihentikan lebih awal jika

59 ayat (4) UU ini.

pekerjaannya itu selesai lebih awal. Sementara untuk pekerjaan
yang terkait produk baru atau produk tambahan dalam penjajakan,
masa kontrak untuk karyawannya ditetapkan paling lama dua tahun
atau dapat diperpanjang satu tahun. Untuk itu tidak boleh dilakukan
pembaruan. Sebenarnya Undang-Undang Ketenagakerjaan memberi
perlindungan bagi karyawan-karyawan yang diperlakukan secara
menyimpang dari ketentuan Pasal 59 tersebut, akan serta merta
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Permasalahan

Penyebab Permasalahan

Analisis

Rekomendasi

perjanjian kerjanya menjadi perjanjian kerja waktu tidak tertentu.
Kenyataannya, pelaksanaan pasal ini disiasati oleh banyak
perusahaan. Dalam hal ini, mereka berpendapat ada celah hukum
yang dapat dimanfaatkan. Biasanya, perusahaan mengontrak
seseorang selama setahun atau paling lama 2 tahun. Setelah masa
kontrak berakhir, perusahaan memberikan jeda untuk kemudian
diangkat kembali dengan masa kontrak baru. Bahkan diberi nomor
induk karyawan yang baru.
Filosofi dari Undang-Undang Ketenagakerjaan sebenarnya tidak
didesain untuk mentoleransi perilaku perusahaan seperti ini.
Pertama, karyawan yang terus-menerus dikontrak menandakan
bahwa karyawan tersebut memang dibutuhkan. Apalagi jika area
pekerjaan karyawan itu termasuk dalam core-business perusahaan
tersebut. Perbuatan demikian sangat merugikan kepentingan
karyawan, seperti masa kerja yang tidak diperhitungkan, yang
berdampak pada besaran pesangon, jaminan ketenagakerjaan, dan
lain-lain, Dampak ini jauh lebih buruk dari karyawan alih daya
(outsourcing).
Sayangnya, hal ini sudah menjadi praktik umum yang menjalar di
semua sektor. Untuk itu patut disesalkan pembiaran yang dilakukan
oleh Kementerian Ketenagakerjaan yang tidak berani mengambil
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sikap tegas. Artinya apa yang menjadi filosofi undang-undang ini
sama sekali tidak mendapat aksentuasi atau penguatan dari
lembaga Pemerintah yang selayaknya mengawal produk hukum
positif ini.
Masalah 6:

Tidak ada

Banyaknya Pasal dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003

Ubah Pasal:

Banyaknya Pasal

pengaturan

tentang Ketenagakerjaan ini yang telah diuji materiil ke Mahkamah

1. 59 ayat (7),

dalam UU No. 13

(kekosongan hukum)

Konstitusi dan beberapa pasal telah dicabut karena dianggap

2. 64 ayat (4),

Tahun 2003

bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik

3. 65 ayat (7) dan (8),

tentang

Indonesia (NRI) 1945.

4. 66 ayat (2) dan (4),

Ketenagakerjaan

Pasal-pasal dalam UU Ketenagakerjaan ini yang telah dibatalkan

5. 95 ayat (4),

ini yang telah diuji

oleh MK antara lain:

6. 96,

materiil ke

1.

Pasal 59 ayat (7) karena dinyatakan bertentangan dengan

7. 106,

Mahkamah

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

8. 119,

Konstitusi dan

berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor

9. 120 ayat (1) dan (2),

beberapa pasal

7/PUU-XII/2014.

10. 121,

Pasal 64 ayat (4), 65 ayat (7), dan 66 ayat (2) karena

11. 137,

karena dianggap

dinyatakan bertentangan secara bersyarat dengan Undang-

12. 138 ayat (1), 139,

bertentangan

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

13. 140,

dengan UUD 1945

(conditionally unconstitutional) sepanjang dalam perjanjian

14. 155 ayat (2), 158,

sehingga

kerja

pengalihan

15. 164 ayat (3),

menyebabkan

perlindungan hak-hak bagi pekerja/buruh yang objek kerjanya

16. 169 ayat (1),

telah dicabut

√

2.

tersebut

tidak

disyaratkan

adanya
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ketidak pastian

tetap ada, walaupun terjadi pergantian perusahaan yang

17. 170,dan

hukum.

melaksanakan sebagian pekerjaan borongan dari perusahaan

18. 186.

lain atau perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh oleh Putusan
Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 27/PUU-IX/2011.
3.

Pasal 65 ayat (8) karena dinyatakan bertentangan dengan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
berdasarkan putusan Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara
Nomor 7/PUU-XII/2014.

4.

Pasal 66 ayat (2) huruf b karena dinyatakan tidak memiliki
kekuatan hukum mengikat dan bertentangan dengan UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
berdasarkan Putusan MK Nomor 27/PUUIX/2011.

5.

Pasal 66 ayat (4) karena dinyatakan tidak memiliki kekuatan
hukum mengikat berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi
Perkara Nomor 7/PUU-XII/2014.

6.

Pasal 95 ayat (4) karena dinyatakan bertentangan dengan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor
67/PUU-XI/2013.

7.

Pasal 96 karena dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum
mengikat dan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar
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Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Berdasarkan Putusan
Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 100/PUU-X/2012.
8.

Pasal 106, 119, 120 ayat (1) (2), dan 121 karena dinyatakan
mereduksi hakikat kebebasan berserikat/berorganisasi bagi
buruh/pekerja seperti yang dijamin oleh Pasal 28 UUD 1945.
Hak

berserikat

melalui

serikat

pekerja/serikat

buruh

merupakan salah satu hak asasi manusia yang dijamin oleh
Pasal 28 UUD 1945 berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi
dalam perkara nomor 115/PUU-VII/2009.
9.

Pasal 137, 138 ayat (1), 139, 140 dan 186 karena dinyatakan tidak
mempunyai kekuatan hukum mengikat berdasarkan putusan
Mahkamah Konstitusi Nomor Perkara 012/PUU-I/2003.

10. Pasal

155

ayat

(2)

karena

dinyatakan

menimbulkan

ketidakpastian hukum sepanjang dikaitkan dengan frasa
“belum ditetapkan” dalam Pasal 155 ayat (2) yang bunyi
lengkap pasalnya Selama putusan lembaga penyelesaian
perselisihan hubungan industrial belum ditetapkan, baik
pengusaha maupun pekerja/buruh harus tetap melaksanakan
segala kewajibannya.” Menurut Mahkamah Konstitusi, perlu
ada penafsiran yang pasti terkait frasa “belum ditetapkan”
tersebut agar terdapat kepastian hukum yang adil sehingga
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para pihak dapat memperoleh jaminan dan kepastian hukum
terhadap perolehan hak-hak mereka dalam hal terjadinya
perselisihan hubungan industrial. Menurut Mahkamah, frasa
“belum

ditetapkan”

dalam

Pasal

155

ayat

(2)

UU

Ketenagakerjaan harus dimaknai putusan pengadilan yang
memperoleh

kekuatan

hukum

tetap

karena

putusan

Pengadilan Hubungan Industrial ada yang dapat langsung
memperoleh kekuatan hukum tetap pada tingkat pertama
oleh Pengadilan Hubungan Industrial, yaitu putusan mengenai
perselisihan kepentingan, putusan mengenai perselisihan
antar serikat pekerja/serikat buruh dalam satu perusahaan,
serta putusan mengenai perselisihan hak dan PHK yang tidak
dimohonkan kasasi. Adapun putusan mengenai perselisihan
hak dan PHK yang dimohonkan kasasi harus menunggu
putusan kasasi dari Mahkamah Agung terlebih dahulu baru
memperoleh kekuatan hukum tetap. Hal ini berdasarkan
Putusan Mahkamah Konstitusi perkara nomor 37/PUU-IX/2011.
11. Pasal 158 dan Pasal 170 karena dinyatakan bertentangan
dengan Pasal 27 ayat (1) berdasarkan Putusan Mahkamah
Konstitusi Perkara Nomor 012/PUU-I/2003.
12. Pasal 164 ayat (3) karena dinyatakan bertentangan dengan
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Putusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara nomor 19/PUUIX/2011 28D ayat (2) UUD 1945 berdasarkan Putusan
Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 19/PUU-IX/2011.
13. Pasal 169 ayat (1) huruf c dinyatakan tidak memiliki kekuatan
hukum mengikat dan

bertentangan dengan UUD 1945

sepanjang tidak dimaknai: “Pekerja/buruh dapat mengajukan
permohonan pemutusan hubungan kerja kepada lembaga
penyelesaian perselisihan hubungan industrial dalam hal
pengusaha tidak membayar upah tepat waktu yang telah
ditentukan selama 3 (tiga) bulan berturut-turut atau lebih,
meskipun pengusaha membayar upah secara tepat waktu
sesudah itu ” berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi
Nomor 58/PUUIX/2011 Tanggal 16 Juli 2012.
14. Pasal 186 karena dinyatakan karena mereduksi hak mogok
yang merupakan hak dasar buruh yang dijamin oleh UUD 1945
dalam rangka kebebasan menyatakan sikap [Pasal 28E ayat (2)
dan ayat (3)] Berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi
Nomor Perkara 012/PUU-I/2003.
Kelembagaan dan aparatur
Masalah 1:
Terdapat

√

Aspek tumpang

Pasal 42 ayat (2) UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

Ubah:

tindih kewenangan

dengan Pasal 1 angka 6 UU No. 12 Tahun 2006 Tentang

Pasal 42 ayat (2) UU
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pertentangan

Kewarganegaraan. Dalam UU No. 13 Tahun 2003 tentang

No. 13 Tahun 2003

Antara Pasal 42

Ketenagakerjaan, bahwa yang diberi izin untuk mempekerjakan

tentang

ayat (2) UU No. 13

Tenaga Kerja Asing adalah “Pemberi Kerja TKA” yang disebut

Ketenagakerjaan.

Tahun 2003

sponsor. Oleh karen itu izinnya disebut “izin mempekerjakan Tenaga

tentang

Kerja Asing” (IMTA).

Ketenagakerjaan

Menurut Pasal 61 UU No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian

dengan Pasal 1

pasangan (suami/istri) Tenaga Kerja Asing dapat menjadi sponsor

angka 6 UU No. 12

bagi pasangannya Warga Negara Indonesia untuk bekerja di

Tahun 2006

Indonesia. Dengan demikian terdapat pertentangan bagi sponsor

Tentang

untuk bekerja bagi Tenaga kerja Asing pada umumnya yakni

Kewarganegaraan.

perusahaan (lex general) dengan Tenaga Kerja Asing yang
pasangannya adalah orang Indonesia (WNI).
Berdasarkan Pasal 4 Perpres No. 72 Tahun 2004 tentang
Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA) bahwa Tenaga Kerja Asing
hanya dapat menduduki jabatan pada satu perusahaan (sponsor)
sepanjang belum dapat (mampu) di duduki oleh Tenaga Kerja
Indonesia (tidak perlu syarat KITAS/KITAP).
Dalam Deklarasi AFLA (ASEAN Free Labour Agreement) bahwa
sesama Negara (anggota) ASEAN, tidak dapat dibatasi untuk bekerja
di negara ASEAN lainnya sepanjang telah mempunyai Sertifikasi
Kompetensi Kerja serta dengan standar yang ditentukan pada
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jabatan-jabatan yang tebuka (ada 8 jabatan). Oleh karena itu
pembatasan Tenaga Kerja Asing dalam UU No. 13 Tahun 2003
tentang Ketenagakerjaan belum menyesuaikan dengan ketentuan
untuk negara ASEAN. UU No. 13 Tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan tidak mengatur lex specialis bagi pembatasan
Tenaga Kerja Asing untuk kebijakan tertentu.
Masalah 2:

Aspek tumpang

Pasal 1 angka 10 UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

Ubah:

tindih kewenangan

dengan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003

Pasal 1 angka 10 UU

pertentangan

tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Pasal 25, 26 dan 27

No. 13 Tahun 2003

Antara Pasal 1

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar

tentang

angka 10 UU No. 13

Nasional Pendidikan. Dalam UU No. 13 Tahun 2003 tentang

Ketenagakerjaan

Tahun 2003

Ketenagakerjaan Standar Kompetensi Kerja adalah rumusan

tentang

kemampuan kerja setiap individu yang mencakup aspek

Ketenagakerjaan

pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang sesuai dengan

dengan Pasal 35

standar yang diterapkan. Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor

ayat (1) Undang-

20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Standar

Undang Nomor 20

Kompetensi Lulusan adalah kualifikasi kemampuan lulusan yang

Tahun 2003

mencakup sikap, pengetahuan dan keterampilan. Pengaturan lebih

tentang Sistem

lanjut tentang Standar Kompetensi Lulusan ini kemudian diatur dan

Pendidikan

dijelaskan lebih lanjut dalam Pasal 25, 26 dan 27 Peraturan

Nasional dan Pasal

Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional

Terdapat

√
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25, 26 dan 27

Pendidikan.

Peraturan

Perbedaan definisi Standar Kompetensi ini perlu diseragamkan

Pemerintah Nomor

mengingat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem

19 Tahun 2005

Pendidikan Nasional dan UU No. 13 Tahun 2003 tentang

tentang Standar

Ketenagakerjaan sangat terkait erat dalam peningkatan

Nasional

produktifitas dan kompetensi tenaga kerja yang nantinya akan

Pendidikan.

menjadi acuan pembangunan kualitas Sumber Daya Manusia

Rekomendasi

Indonesia.
Masalah 3:

Aspek tumpang

Pasal 10 ayat (2) UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

Ubah:

tindih kewenangan

dengan Pasal 1 angka 17, Pasal 35 ayat (1), (2), (3), dan (4), Pasal 36

Pasal 10 ayat (2) UU

pertentangan

ayat (1), Pasal 38 ayat (3) dan (4), Pasal 50 ayat (2) Undang-Undang

No. 13 Tahun 2003

Pasal 10 ayat (2)

Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Dalam

tentang

UU No. 13 Tahun

UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Standar

Ketenagakerjaan

2003 tentang

Kompetensi kerja disebut dengan Standar Kompetensi Kerja

Ketenagakerjaan

Nasional sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003

dengan Pasal 1

tentang Sistem Pendidikan Nasional Standar Kompetensi disebut

angka 17, Pasal 35

Standar Kompetensi Lulusan yang merupakan bagian dari Standar

ayat (1), (2), (3),

Nasional Pendidikan.

dan (4), Pasal 36

Sebagai dua Undang-Undang Pokok dalam peningkatan

ayat (1), Pasal 38

produktifitas dan kompetensi tenaga kerja yang nantinya akan

ayat (3) dan (4),

menjadi acuan pembangunan kualitas Sumber Daya Manusia

Terdapat

√
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Pasal 50 ayat (2)

Indonesia maka Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang

Undang-Undang

Sistem Pendidikan Nasional dan UU No. 13 Tahun 2003 tentang

Nomor 20 Tahun

Ketenagakerjaan perlu penyeragaman standar kompetensi agar

2003 tentang

menghasilkan kualitas Sumber Daya Manusia yang mumpuni dan

Sistem Pendidikan

berdaya saing di kancah Internasional.

Rekomendasi

Nasional.
Masalah 4:

Aspek tumpang

Pasal 44 ayat (1) dan (2) UU No. 13 Tahun 2003 tentang

Ubah:

tindih kewenangan

Ketenagakerjaan dengan Pasal 26 ayat (6), Pasal 27 ayat (2), Pasal 31

Pasal 44 ayat (1) dan (2)

pertentangan

ayat (3), Pasal 35 ayat (4), Pasal 36 ayat (4), Pasal 55 ayat (5)

UU No. 13 Tahun 2003

Pasal 44 ayat (1)

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan

tentang

dan (2) UU No. 13

Nasional. Dalam UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

Ketenagakerjaan

Tahun 2003

Standar Kompetensi Kerja dikembangkan oleh forum (asosiasi

tentang

profesi, pakar,praktisi sektor/bidang) dan ditetapkan dengan

Ketenagakerjaan

Peraturan Menteri Tenaga Kerja sedangkan dalam Undang-Undang

dengan Pasal 26

Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Standar

ayat (6), Pasal 27

Kompetensi lulusan dikembangkan oleh Badan Standar Nasional

ayat (2), Pasal 31

Pendidikan (BSNP) dan ditetapkan dengan Peraturan Menteri

ayat (3), Pasal 35

Pendidikan dan Kebudayaan.

ayat (4), Pasal 36

Sekali lagi ditekankan bahwa dua institusi pemerintah yang

ayat (4), Pasal 55

berperan dalam peningkatan kapasitas dan daya saing bangsa

ayat (5) Undang-

Indonesia baik itu tenaga kerja, mahasiswa, pelajar bahkan anak

Terdapat

√
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Undang Nomor 20

yang mengenyam pendidikan anak usia dini sekalipun dengan dasar

Tahun 2003

hukum UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan

tentang Sistem

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan

Pendidikan

Nasional perlu menepiskan ego sektoral institusi dan

Nasional.

mengutamakan koordinasi sehingga perbedaan-perbedaan dapat

Rekomendasi

tereliminar sehingga muncul satu pemahaman bersama bahwa
sebagai institusi yang berperan penting dalam peningkatan kualitas
hidup bangsa Indonesia perlu adanya penyeragaman baik itu
definisi, standar maupun pelaksana pengembangan kompetensi itu
sendiri agar dinaungi dalam satu lembaga yang mempunyai
kemampuan, solid dan dapat diandalkan oleh para pencari kerja
maupun pemberi kerja karena pendidikan tinggi tanpa kompetensi
yang memadai adalah mustahil terlebih dalam era globalisasi ini
yang mengedepankan kompetensi dan kompetisi.
Masalah 5:

Aspek tumpang

Pasal 1 angka 10, Pasal 10 ayat (2) dan Pasal 44 ayat (1) dan (2) UU

Ubah:

tindih kewenangan

No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dengan Pasal 6 UU No.

1. Pasal 1 angka 10,

pertentangan

3 Tahun 2004 tentang Perindustrian. Banyaknya amanat sertifikasi

2. Pasal 10 ayat (2)

Pasal 1 angka 10,

kompetensi dalam berbagai Peraturan Perundang-undangan tanpa

Pasal 10 ayat (2)

mengacu satu sama lain terhadap Undang-Undang yang mengatur

dan Pasal 44 ayat

mengenai Ketenagakerjaan dan sertifikasi kompetensi

(1) dan (2) UU No.

menimbulkan potensi disharmoni antar peraturan perundang-

Terdapat

√

dan,
3. Pasal 44 ayat (1)
dan (2)
UU No. 13 Tahun 2003
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13 Tahun 2003

undangan misalnya saja sertifikasi kompetensi tenaga kerja industri

tentang

tentang

dalam Pasal 6 UU No. 3 Tahun 2004 tentang Perindustrian yang

Ketenagakerjaan

Ketenagakerjaan

berjalan sendiri-sendiri tanpa ada koordinasi dengan UU No. 13

dengan Pasal 6 UU

Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

No. 3 Tahun 2004
tentang
Perindustrian.
Masalah 6:
Terdapat

√

Aspek tumpang

Pasal 1 angka 10, Pasal 10 ayat (2) dan Pasal 44 ayat (1) dan (2) UU

tindih kewenangan

No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dengan Pasal 74 UU

pertentangan

No. 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian. Banyaknya amanat

Pasal 1 angka 10,

sertifikasi kompetensi dalam berbagai Peraturan Perundang-

Pasal 10 ayat (2)

undangan tanpa mengacu satu sama lain terhadap Undang-Undang

dan Pasal 44 ayat

yang mengatur mengenai Ketenagakerjaan dan sertifikasi

(1) dan (2) UU No.

kompetensi menimbulkan potensi disharmoni antar peraturan

13 Tahun 2003

perundang-undangan misalnya saja sertifikasi kompetensi tenaga

tentang

penguji kelaikan sarana perkeretaapian dalam Pasal 74 UU No. 23

Ketenagakerjaan

Tahun 2007 tentang Perkeretaapian yang berjalan sendiri-sendiri

dengan Pasal 74

tanpa ada koordinasi dengan UU No. 13 Tahun 2003 tentang

UU No. 23 Tahun

Ketenagakerjaan.

2007 tentang
Perkeretaapian.
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Aspek tumpang

Pasal 1 angka 10, Pasal 10 ayat (2) dan Pasal 44 ayat (1) dan (2) UU

tindih kewenangan

No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dengan Pasal 390 UU

pertentangan

No. 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan. Banyaknya amanat

Pasal 1 angka 10,

sertifikasi kompetensi dalam berbagai Peraturan Perundang-

Pasal 10 ayat (2)

undangan tanpa mengacu satu sama lain terhadap Undang-Undang

dan Pasal 44 ayat

yang mengatur mengenai Ketenagakerjaan dan sertifikasi

(1) dan (2) UU No.

kompetensi menimbulkan potensi disharmoni antar peraturan

13 Tahun 2003

perundang-undangan misalnya saja sertifikasi kompetensi Sumber

tentang

Daya Manusia Bidang Penerbangan dalam Pasal 390 UU No. 1 Tahun

Ketenagakerjaan

2009 tentang Penerbangan yang berjalan sendiri-sendiri tanpa ada

dengan Pasal 390

koordinasi dengan UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Rekomendasi

UU No. 1 Tahun
2009 tentang
Penerbangan.
Masalah 8:
Terdapat

√

Aspek tumpang

Pasal 1 angka 10, Pasal 10 ayat (2) dan Pasal 44 ayat (1) dan (2) UU

tindih kewenangan

No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dengan Pasal 179, 199

pertentangan

UU No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran. Banyaknya amanat

Pasal 1 angka 10,

sertifikasi kompetensi dalam berbagai Peraturan Perundang-

Pasal 10 ayat (2)

undangan tanpa mengacu satu sama lain terhadap Undang-Undang

dan Pasal 44 ayat

yang mengatur mengenai Ketenagakerjaan dan sertifikasi

(1) dan (2) UU No.

kompetensi menimbulkan potensi disharmoni antar peraturan
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13 Tahun 2003

perundang-undangan misalnya saja sertifikasi kompetensi Petugas

tentang

Telekomunikasi Pelayaran dan Petugas Pandu Pelayaran dalam

Ketenagakerjaan

Pasal 179, 199 UU No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran yang

dengan Pasal 179,

berjalan sendiri-sendiri tanpa ada koordinasi dengan UU No. 13

199 UU No. 17

Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Rekomendasi

Tahun 2008
tentang Pelayaran.
Masalah 9:
Terdapat

√

Aspek tumpang

Pasal 1 angka 10, Pasal 10 ayat (2) dan Pasal 44 ayat (1) dan (2) UU

tindih kewenangan

No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dengan Pasal 55 UU

pertentangan

No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Pasal 1 angka 10,

Banyaknya amanat sertifikasi kompetensi dalam berbagai Peraturan

Pasal 10 ayat (2)

Perundang-undangan tanpa mengacu satu sama lain terhadap

dan Pasal 44 ayat

Undang-Undang yang mengatur mengenai Ketenagakerjaan dan

(1) dan (2) UU No.

sertifikasi kompetensi menimbulkan potensi disharmoni antar

13 Tahun 2003

peraturan perundang-undangan misalnya saja sertifikasi

tentang

kompetensi Petugas/ Sumber Daya Manusia Uji Berkala Kendaraan

Ketenagakerjaan

Bermotor dalam Pasal 55 UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas

dengan Pasal 55

dan Angkutan Jalan yang berjalan sendiri-sendiri tanpa ada

UU No. 22 Tahun

koordinasi dengan UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

2009 tentang Lalu
Lintas dan
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Angkutan Jalan.
Masalah 10:

√

Terdapat

Aspek tumpang

Pasal 1 angka 10, Pasal 10 ayat (2) dan Pasal 44 ayat (1) dan (2) UU

tindih kewenangan

No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dengan Pasal 91 UU

pertentangan

No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan. Banyaknya amanat

Pasal 1 angka 10,

sertifikasi kompetensi dalam berbagai Peraturan Perundang-

Pasal 10 ayat (2)

undangan tanpa mengacu satu sama lain terhadap Undang-Undang

dan Pasal 44 ayat

yang mengatur mengenai Ketenagakerjaan dan sertifikasi

(1) dan (2) UU No.

kompetensi menimbulkan potensi disharmoni antar peraturan

13 Tahun 2003

perundang-undangan misalnya saja sertifikasi kompetensi Tenaga

tentang

Penyuluh Perkebunan dalam Pasal 91 UU No. 39 Tahun 2014 tentang

Ketenagakerjaan

Perkebunan yang berjalan sendiri-sendiri tanpa ada koordinasi

dengan Pasal 91

dengan UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

UU No. 39 Tahun
2014 tentang
Perkebunan.
Masalah 11:
Terdapat

√

Aspek tumpang

Pasal 1 angka 10, Pasal 10 ayat (2) dan Pasal 44 ayat (1) dan (2) UU

tindih kewenangan

No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dengan Pasal 53 UU

pertentangan

No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan. Banyaknya amanat

Pasal 1 angka 10,

sertifikasi kompetensi dalam berbagai Peraturan Perundang-

Pasal 10 ayat (2)

undangan tanpa mengacu satu sama lain terhadap Undang-Undang

dan Pasal 44 ayat

yang mengatur mengenai Ketenagakerjaan dan sertifikasi
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(1) dan (2) UU No.

kompetensi menimbulkan potensi disharmoni antar peraturan

13 Tahun 2003

perundang-undangan misalnya saja sertifikasi kompetensi Tenaga

tentang

Kerja Bidang Kepariwisataan dalam Pasal 53 UU No. 10 Tahun 2009

Ketenagakerjaan

tentang Kepariwisataan yang berjalan sendiri-sendiri tanpa ada

dengan Pasal 53

koordinasi dengan UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Rekomendasi

UU No. 10 Tahun
2009 tentang
Kepariwisataan.
Masalah 12:
Terdapat

√

Aspek tumpang

Pasal 1 angka 10, Pasal 10 ayat (2) dan Pasal 44 ayat (1) dan (2) UU

tindih kewenangan

No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dengan Pasal 70 UU

pertentangan

No. 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi. Banyaknya amanat

Pasal 1 angka 10,

sertifikasi kompetensi dalam berbagai Peraturan Perundang-

Pasal 10 ayat (2)

undangan tanpa mengacu satu sama lain terhadap Undang-Undang

dan Pasal 44 ayat

yang mengatur mengenai Ketenagakerjaan dan sertifikasi

(1) dan (2) UU No.

kompetensi menimbulkan potensi disharmoni antar peraturan

13 Tahun 2003

perundang-undangan misalnya saja sertifikasi kompetensi Tenaga

tentang

Kerja Konstruksi dalam Pasal 70 UU No. 2 Tahun 2017 tentang Jasa

Ketenagakerjaan

Konstruksi yang berjalan sendiri-sendiri tanpa ada koordinasi

dengan Pasal 70

dengan UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

UU No. 2 Tahun
2017 tentang Jasa
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Konstruksi.
Masalah 13:

√

Aspek tumpang

Pasal 1 angka 10, Pasal 10 ayat (2) dan Pasal 44 ayat (1) dan (2) UU

Ubah:

tindih kewenangan

No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dengan Pasal 61 ayat

1.

pertentangan

(1) dan (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem

2. Pasal 10 ayat (2)

Pasal 1 angka 10,

Pendidikan Nasional. Dalam UU No. 13 Tahun 2003 tentang

Pasal 10 ayat (2)

Ketenagakerjaan pengakuan kompetensi melalui sertifikat

dan Pasal 44 ayat

kompetensi kerja dari hasil uji kompetensi sedangkan dalam

(1) dan (2) UU No.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan

UU No. 13 Tahun 2003

13 Tahun 2003

Nasional pengakuan melalui sertifikat kompetensi dari hasil uji

tentang

tentang

kompetensi. Pengakuan kompetensi dalam UU No. 13 Tahun 2003

Ketenagakerjaan

Ketenagakerjaan

tentang Ketenagakerjaan dengan dalam Undang-Undang Nomor 20

dengan Pasal 61

Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional sama-sama melalui

ayat (1) dan (3)

sertifikat kompetensi yang diperoleh dari hasil uji kompetensi lalu

Undang-Undang

mengapa harus dibedakan lembaga pelaksana uji kompetensi

Nomor 20 Tahun

tersebut padahal bila disatukan dalam sebuah lembaga maka

2003 tentang

lembaga peningkatan kompetensi sumber daya manusia tersebut

Sistem Pendidikan

akan menjadi kuat dan terpercaya sehingga hasil uji kompetensinya

Nasional.

pun akan diakui dan dipercaya oleh dunia usaha baik dalam maupun

Terdapat

Pasal 1 angka 10,

dan,
3.

Pasal 44 ayat (1)
dan (2)

luar negeri.
Masalah 14:
Terdapat

√

Aspek tumpang

Pasal 1 angka 10, Pasal 10 ayat (2) dan Pasal 44 ayat (1) dan (2) UU

Ubah:

tindih kewenangan

No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dengan Pasal 61 ayat

1.

Pasal 1 angka 10,
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pertentangan

(3) dan (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem

2. Pasal 10 ayat (2)

Pasal 1 angka 10,

Pendidikan Nasional. Dalam UU No. 13 Tahun 2003 tentang

Pasal 10 ayat (2)

Ketenagakerjaan Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) atau

dan Pasal 44 ayat

lembaga sertifikasi profesi terakreditasi yang diberi lisensi oleh

(1) dan (2) UU No.

BNSP ditunjuk sebagai penguji kompetensi sedangkan dalam

UU No. 13 Tahun 2003

13 Tahun 2003

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan

tentang

tentang

Nasional penguji kompetensi yang ditunjuk adalah lembaga

Ketenagakerjaan

Ketenagakerjaan

sertifikasi dan lembaga kursus/lembaga pelatihan. Dalam upaya

dengan Pasal 61

meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia dengan

ayat (3) dan (4)

peningkatan kapasitas dan daya saing tenaga kerja dan lulusan

Undang-Undang

lembaga pendidikan di Indonesia perbedaan lembaga-lembaga yang

Nomor 20 Tahun

mengurusi soal uji kompetensi ini dianggap kurang efektif apalagi

2003 tentang

bila informasi tentang lembaga uji kompetensi ini kurang maka para

Sistem Pendidikan

lulusan lembaga pendidikan baik formal maupu informal akan

Nasional.

kesulitan untuk mengakses lembaga-lembaga tersebut sehingga

dan,
3.

Pasal 44 ayat (1)
dan (2)

akan lebih efisien apabila lembaga-lembaga penguji kompetensi
dijadikan satu dengan memperkuat struktur kelembagaan baik dari
segi sarana prasarana, penganggaran, sumber daya penguji dan
penggunaan teknologi informasi untuk menjangkau para lulusan
lembaga pendidikan untuk memanfaatkan lembaga uji kompetensi
semaksimal mungkin demi kepentingan para lulusan lembaga
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pendidikan maupun para pencari kerja tersebut.
Masalah 15:

Aspek koordinasi

Terhitung Januari 2017, seluruh pegawai pengawas ketenagakerjaan

Ubah:

lembaga

kabupaten/kota akan efektif beralih ke provinsi pada Januari 2017.

1.

koordinasi antara

Sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

2. Pasal 10 ayat (2)

Kementerian

Pemerintahan Daerah, maka semua fungsi pengawasan

Ketenagakerjaan

ketenagakerjaan yang ada di setiap kabupaten/kota seluruh

yang sebelumnya

Indonesia, statusnya akan beralih ke provinsi. Pengalihan ke

menjadi Pengawas

Pemerintah Provinsi 1 Oktober 2016 tetapi akan berlaku efektif 1

UU No. 13 Tahun 2003

Ketenagakerjaan

Januari 2017. Pengalihan itu, berdasarkan Undang-Undang Nomor 23

tentang

dengan

Tahun 2014 tentang Pemerintahanan Daerah. Semua pegawai

Ketenagakerjaan

Kementerian

pengawas kabupaten/kota seluruh Indonesia, statusnya, dialihkan

Dalam Negeri

ke provinsi 1 Oktober 2016 dan efektif Januari 2017. Artinya,

sebagai pemegang

penggajian pegawai pengawas kabupaten/kota beralih ke provinsi

amanah Undang-

itu terhitung mulai Januari 2017.

Undang Nomor 23

Menurut UU No. 23 No. Tahun 2014, ada beberapa bidang yang

Tahun 2014

dipindahkan, salah satunya bidang ketenagakerjaan. Namun untuk

tentang

bidang ketenagakerjaan, yang dipindah itu, hanya pegawai

Pemerintahan

pengawas ketenagakerjaan saja sedangkan mediator hubungan

Daerah yang

industrial tetap di kabupaten/kota. Pegawai pengawas

memberikan

ketenagakerjaan akan melakukan wewenangnya sesuai ketentuan

mandat

yang berlaku. Tugas pegawai pengawas ketenagakerjaan, misalnya

Terdapat kendala

√

Pasal 1 angka 10,

dan,
3.

Pasal 44 ayat (1)
dan (2)
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pengalihan

ketika memeriksa ke perusahaan-perusahaan, kasus-kasus

pengawasan

kecelakaan dan keselamatan kerja (K3), atau laporan perusahaan.

ketenagakerjaan

Sedangkan, fungsi-fungsi seperti wajib lapor ketenagakerjaan, izin

ke Pemerintah

perusahaan, perpanjangan IMTA (Izin Masuk Tenaga Kerja Asing)

Provinsi.

masih di kabupaten/kota. Masih seperti biasa, terkecuali pengawas

Rekomendasi

ketenagakerjaan yang dialihkan ke Provinsi. Pengalihan fungsi
pengawasan ini menimbulkan permasalahan dalam koordinasi
antara Kementerian Ketenagakerjaan dengan Kementerian Dalam
Negeri khususnya Pemerintah Provinsi yang mendapatkan mandat
baru pengawasan ketenagakerjaan, muncul pertanyaan bagaimana
kesiapan sumber daya manusia di Pemerintah Provinsi dalam
melakukan pengawasan mengingat selama ini pengawasan
ketenagakerjaan sudah dilakukan oleh Kementerian
Ketenagakerjaan. Kondisi ini akan berakibat pada pelayanan dan
pengawasan ketenagakerjaan di Provinsi apalagi banyak pengawas
ketenagakerjaan di pemerintah provinsi yang harus membekali diri
terlebih dahulu melalui pelatihan-pelatihan dan Pendidikan untuk
mempersiapkan diri menjadi pengawas ketenagakerjaan.
Budaya Hukum Masyarakat
Masalah 1:
Ketiadaan

√

Aspek Partisipasi

Ketentuan Pasal 16 dan Pasal 27, dinilai tidak memenuhi prinsip

Ubah:

Masyarakat

demokrasi karena tidak adanya partisipasi substantif masyarakat,

1. Pasal 16,
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partisipasi

termasuk pelaku usaha kecil dan menengah dalam pembangunan

2. Pasal 27

substantif

ketenagakerjaan. Dalam Pasal 27 ayat (2) disebutkan bahwa dalam

UU No. 13 Tahun 2003

masyarakat

menetapkan persyaratan program pemagangan, Menteri harus

tentang

khususnya pelaku

memperhatikan kepentingan perusahaan, masyarakat, dan negara.

Ketenagakerjaan

UMKM dalam

Disini tidak ada partisipasi substantif masyarakat secara langsung

pembangunan

dalam rangka penetapan persyaratan program pemagangan;

ketenagakerjaan
Demikian pula keterlibatan/partisipasi substantif masyarakat
tertama pelaku usaha kecil dan menegah tidak terlihat dalam
norma di dalam UU Ketenagakerjaan ini. Padahal, peran pelaku
usaha kecil dan menengah tidak dapat dianggap sebelah mata
terutama dalam perekrutan tenaga kerja. Disamping itu, pelaku
usaha kecil dan menengah ini jumlahnya juga sangat banyak
sehingga perannya tidak dapat dikesampingkan dalam
pembangunan ekonomi masyarakat.
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2.

Peraturan Perundang - undangan: Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
Permasalahan
1

Penyebab Permasalahan
2

3

Analisis

Rekomendasi

4

5

Kelembagaan dan aparatur
Masalah 1:

Aspek tumpang

Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang

Ubah:

tindih kewenangan

Sistem Pendidikan Nasional dan Pasal 25, 26 dan 27 Peraturan

1. Pasal 35 ayat (1)

pertentangan

Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional

Undang-Undang

Antara Pasal 35

Pendidikan dengan Pasal 1 angka 10 UU No. 13 Tahun 2003 tentang

Nomor 20 Tahun 2003

ayat (1) Undang-

Ketenagakerjaan Dalam UU No. 13 Tahun 2003 tentang

tentang Sistem

Undang Nomor 20

Ketenagakerjaan Standar Kompetensi Kerja adalah rumusan

Pendidikan Nasional

Tahun 2003

kemampuan kerja setiap individu yang mencakup aspek

2. Pasal 25,

tentang Sistem

pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang sesuai dengan

3. Pasal 26, dan

Pendidikan

standar yang diterapkan. Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor

4. Pasal 27 Peraturan

Nasional dan Pasal

20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Standar

Pemerintah Nomor

25, 26 dan 27

Kompetensi Lulusan adalah kualifikasi kemampuan lulusan yang

19 Tahun 2005

Peraturan

mencakup sikap, pengetahuan dan keterampilan. Pengaturan lebih

tentang Standar

Pemerintah Nomor

lanjut tentang Standar Kompetensi Lulusan ini kemudian diatur dan

Nasional

19 Tahun 2005

dijelaskan lebih lanjut dalam Pasal 25, 26 dan 27 Peraturan

Pendidikan.

tentang Standar

Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional

Nasional

Pendidikan.

Pendidikan dengan

Perbedaan definisi Standar Kompetensi ini perlu diseragamkan

Pasal 1 angka 10

mengingat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem

Terdapat

√
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UU No. 13 Tahun

Pendidikan Nasional dan UU No. 13 Tahun 2003 tentang

2003 tentang

Ketenagakerjaan sangat terkait erat dalam peningkatan

Ketenagakerjaan

produktifitas dan kompetensi tenaga kerja yang nantinya akan

Rekomendasi

menjadi acuan pembangunan kualitas Sumber Daya Manusia
Indonesia.
Masalah 2:

Aspek tumpang

Pasal 10 ayat (2) UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

tindih kewenangan

dengan Pasal 1 angka 17, Pasal 35 ayat (1), (2), (3), dan (4), Pasal 36

1. Pasal 1 angka 17,

pertentangan

ayat (1), Pasal 38 ayat (3) dan (4), Pasal 50 ayat (2) Undang-Undang

2. Pasal 35 ayat (1),

Pasal 1 angka 17,

Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Dalam

Pasal 35 ayat (1),

UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Standar

3. Pasal 36 ayat (1),

(2), (3), dan (4),

Kompetensi kerja disebut dengan Standar Kompetensi Kerja

4. Pasal 38 ayat (3)

Pasal 36 ayat (1),

Nasional sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003

Pasal 38 ayat (3)

tentang Sistem Pendidikan Nasional Standar Kompetensi disebut

dan (4), Pasal 50

Standar Kompetensi Lulusan yang merupakan bagian dari Standar

Undang-Undang

ayat (2) Undang-

Nasional Pendidikan.

Nomor 20 Tahun 2003

Undang Nomor 20

Sebagai dua Undang-Undang Pokok dalam peningkatan

tentang Sistem

Tahun 2003

produktifitas dan kompetensi tenaga kerja yang nantinya akan

Pendidikan Nasional.

tentang Sistem

menjadi acuan pembangunan kualitas Sumber Daya Manusia

Pendidikan

Indonesia maka Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang

Nasional dengan

Sistem Pendidikan Nasional dan UU No. 13 Tahun 2003 tentang

Pasal 10 ayat (2)

Ketenagakerjaan perlu penyeragaman standar kompetensi agar

Terdapat

√

Ubah:

(2), (3), dan (4),

dan (4),
5. Pasal 50 ayat (2)
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UU No. 13 Tahun

menghasilkan kualitas Sumber Daya Manusia yang mumpuni dan

2003 tentang

berdaya saing di kancah Internasional.

Rekomendasi

Ketenagakerjaan
Masalah 3:

Aspek tumpang

Pasal 44 ayat (1) dan (2) UU No. 13 Tahun 2003 tentang

Ubah:

tindih kewenangan

Ketenagakerjaan dengan Pasal 26 ayat (6), Pasal 27 ayat (2), Pasal 31

1. Pasal 26 ayat (6),

pertentangan

ayat (3), Pasal 35 ayat (4), Pasal 36 ayat (4), Pasal 55 ayat (5)

2. Pasal 27 ayat (2),

Pasal 26 ayat (6),

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan

3. Pasal 31 ayat (3),

Pasal 27 ayat (2),

Nasional. Dalam UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

4. Pasal 35 ayat (4),

Pasal 31 ayat (3),

Standar Kompetensi Kerja dikembangkan oleh forum (asosiasi

5. Pasal 36 ayat (4),

Pasal 35 ayat (4),

profesi, pakar,praktisi sektor/bidang) dan ditetapkan dengan

6. Pasal 55 ayat (5)

Pasal 36 ayat (4),

Peraturan Menteri Tenaga Kerja sedangkan dalam Undang-Undang

Undang-Undang

Pasal 55 ayat (5)

Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Standar

Nomor 20 Tahun 2003

Undang-Undang

Kompetensi lulusan dikembangkan oleh Badan Standar Nasional

tentang Sistem

Nomor 20 Tahun

Pendidikan (BSNP) dan ditetapkan dengan Peraturan Menteri

Pendidikan Nasional.

2003 tentang

Pendidikan dan Kebudayaan.

Sistem Pendidikan

Sekali lagi ditekankan bahwa dua institusi pemerintah yang

Nasional dengan

berperan dalam peningkatan kapasitas dan daya saing bangsa

Pasal 44 ayat (1)

Indonesia baik itu tenaga kerja, mahasiswa, pelajar bahkan anak

dan (2) UU No. 13

yang mengenyam pendidikan anak usia dini sekalipun dengan dasar

Tahun 2003

hukum UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan

tentang

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan

Terdapat

√
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Rekomendasi

Nasional perlu menepiskan ego sektoral institusi dan
mengutamakan koordinasi sehingga perbedaan-perbedaan dapat
tereliminar sehingga muncul satu pemahaman bersama bahwa
sebagai institusi yang berperan penting dalam peningkatan kualitas
hidup bangsa Indonesia perlu adanya penyeragaman baik itu
definisi, standar maupun pelaksana pengembangan kompetensi itu
sendiri agar dinaungi dalam satu lembaga yang mempunyai
kemampuan, solid dan dapat diandalkan oleh para pencari kerja
maupun pemberi kerja karena pendidikan tinggi tanpa kompetensi
yang memadai adalah mustahil terlebih dalam era globalisasi ini
yang mengedepankan kompetensi dan kompetisi.

Masalah 4:

Aspek tumpang

Pasal 1 angka 10, Pasal 10 ayat (2) dan Pasal 44 ayat (1) dan (2) UU

Ubah:

tindih kewenangan

No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dengan Pasal 61 ayat

1. Pasal 61 ayat (1) dan

pertentangan

(1) dan (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem

(3) Undang-Undang

Pasal 61 ayat (1)

Pendidikan Nasional. Dalam UU No. 13 Tahun 2003 tentang

Nomor 20 Tahun

dan (3) Undang-

Ketenagakerjaan pengakuan kompetensi melalui sertifikat

2003 tentang

Undang Nomor 20

kompetensi kerja dari hasil uji kompetensi sedangkan dalam

Sistem Pendidikan

Tahun 2003

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan

Nasional.

tentang Sistem

Nasional pengakuan melalui sertifikat kompetensi dari hasil uji

Pendidikan

kompetensi. Pengakuan kompetensi dalam UU No. 13 Tahun 2003

Nasional dengan

tentang Ketenagakerjaan dengan dalam Undang-Undang Nomor 20

Terdapat

√
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Pasal 1 angka 10,

Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional sama-sama melalui

Pasal 10 ayat (2)

sertifikat kompetensi yang diperoleh dari hasil uji kompetensi lalu

dan Pasal 44 ayat

mengapa harus dibedakan lembaga pelaksana uji kompetensi

(1) dan (2) UU No.

tersebut padahal bila disatukan dalam sebuah lembaga maka

13 Tahun 2003

lembaga peningkatan kompetensi sumber daya manusia tersebut

tentang

akan menjadi kuat dan terpercaya sehingga hasil uji kompetensinya

Ketenagakerjaan.

pun akan diakui dan dipercaya oleh dunia usaha baik dalam maupun

Rekomendasi

luar negeri.
Masalah 5:
Terdapat

√

Aspek tumpang

Pasal 1 angka 10, Pasal 10 ayat (2) dan Pasal 44 ayat (1) dan (2) UU

Ubah:

tindih kewenangan

No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dengan Pasal 61 ayat

1.

Pasal 61 ayat (3)

pertentangan

(3) dan (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem

dan (4) Undang-

Pasal 61 ayat (3)

Pendidikan Nasional. Dalam UU No. 13 Tahun 2003 tentang

Undang Nomor 20

dan (4) Undang-

Ketenagakerjaan Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) atau

Tahun 2003

Undang Nomor 20

lembaga sertifikasi profesi terakreditasi yang diberi lisensi oleh

tentang Sistem

Tahun 2003

BNSP ditunjuk sebagai penguji kompetensi sedangkan dalam

Pendidikan

tentang Sistem

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan

Nasional.

Pendidikan

Nasional penguji kompetensi yang ditunjuk adalah lembaga

Nasional dengan

sertifikasi dan lembaga kursus/lembaga pelatihan. Dalam upaya

Pasal 1 angka 10,

meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia dengan

Pasal 10 ayat (2)

peningkatan kapasitas dan daya saing tenaga kerja dan lulusan

dan Pasal 44 ayat

lembaga pendidikan di Indonesia perbedaan lembaga-lembaga yang
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Analisis

(1) dan (2) UU No.

mengurusi soal uji kompetensi ini dianggap kurang efektif apalagi

13 Tahun 2003

bila informasi tentang lembaga uji kompetensi ini kurang maka para

tentang

lulusan lembaga pendidikan baik formal maupu informal akan

Ketenagakerjaan.

kesulitan untuk mengakses lembaga-lembaga tersebut sehingga

Rekomendasi

akan lebih efisien apabila lembaga-lembaga penguji kompetensi
dijadikan satu dengan memperkuat struktur kelembagaan baik dari
segi sarana prasarana, penganggaran, sumber daya penguji dan
penggunaan teknologi informasi untuk menjangkau para lulusan
lembaga pendidikan untuk memanfaatkan lembaga uji kompetensi
semaksimal mungkin demi kepentingan para lulusan lembaga
pendidikan maupun para pencari kerja tersebut.

3.

Peraturan Perundang - undangan: Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial
Permasalahan
1

Penyebab Permasalahan
2

3

Analisis

Rekomendasi

4

5

Materi Hukum
Masalah 1:

√

Tidak operasional

Pasal 2 UU No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan

Ubah:

Ada beberapa jenis

Hubungan Industrial. Sistem Penyelesaian Perselisihan Hubungan

Pasal 2 UU No. 2 Tahun

perselisihan

Industrial dilakukan melalui 2 (dua) jalur yaitu jalur di luar

2004 tentang

perburuhan yang

pengadilan dan jalur pengadilan.

Penyelesaian Perselisihan

tidak masuk dalam

Jalur luar pengadilan dilakukan antara lain melalui perundingan

Hubungan Industrial.
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Analisis

Pasal 2 UU No. 2

Bipartit, Konsiliasi, Arbitrase dan Mediasi. PPHI melalui

Tahun 2004

pengadilan mempunyai karakteristik pengadilan hubungan

tentang

industrial, sebagaimana ketentuan Pasal 55 UU PPHI

Penyelesaian

menyebutkan bahwa pengadilan hubungan industrial merupakan

Perselisihan

pengadilan khusus dalam lingkup peradilan umum. Dengan

Hubungan

demikian, pengadilan hubungan industrial memiliki karakteristik

Industrial.

tersendiri. Oleh karena itu relatif tidak ada pertentangan baik

Rekomendasi

kewenangan, hak dan kewajiban, perlindungan dan penegakan
hukumnya, dengan hukum acara lain (Hukum Acara Perdata).
Namun ada beberapa Pasal yang perlu disempurnakan antara lain:
Ada jenis-jenis perselisihan perburuhan yang tidak masuk dalam
Pasal 2 yang sering terjadi, misalnya:
 Perselisihan antara serikat buruh dengan anggotanya;
 Perselisihan buruh dengan Pemerintah;
 Perselisihan antar organisasi pengusaha;
 Perselisihan antara organisasi pengusaha dengan anggotanya;
Perselisihan dengan pemagang (internship).
Masalah 2:

√

Tidak operasional

Pasal 184 dan 185 UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

Ubah:

Perbedaan

dengan Pasal 57 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang

Pasal 57 UU Nomor 2

pengaturan asas

Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. Dalam UU No. 13

Tahun 2004 Tentang

hukum dalam

Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dikaitkan dengan UU No.2

Penyelesaian Perselisihan
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Analisis

Pasal 57 UU

Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan

Nomor 2 Tahun

Industrial (PPHI) Dahulu masalah ketenagakerjaan ranahnya

2004 Tentang

perdata sekarang ranahnya bisa pidana karena ada beberapa hak

Penyelesaian

buruh yang diakui asasinya misalnya mengatur mengenai

Perselisihan

pengupahan yang dikaitkan dengan BPJS dan kebebasan

Hubungan

berserikat. Padahal pada Undang-Undang No. 2 Tahun 2004

Industrial dengan

disebutkan permasalahan yang ada pada PPHI tunduk pada Pasal

Pasal 184 dan 185

57 yang merupakan ranah perdata sedangkan pada Undang-

UU No. 13 Tahun

Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan pada Pasal

2003 tentang

184 dan 185 pelanggaran mengenai pengupahan dianggap

Ketenagakerjaan.

sebagai kejahatan yang merupakan ranah pidana dan ini harus

Rekomendasi
Hubungan Industrial

sesuai dengan hukum acara pidana dan hukum acara perdata.
Masalah 3:
Pengaturan dalam

√

Tidak operasional

Kualitas penyelesaian mediasi di instansi bidang ketenagakerjaan.
a.

PUU masih
diberlakukan
secara efektif

b.

1.

Perlu adanya

Kurangnya pemahaman oleh sebagian mediator terhadap

peningkatan

UU Ketenagakerjaan.

kapasitas melalui

Penempatan aparat di bidang ketenagakerjaan (termasuk

pelatihan dasar-dasar

mediator) tidak sesuai dengan kompetensi teknis yang

hukum Ketenagaker-

dibutuhkan.

jaan sehingga
penyelesaian mediasi
(khususnya materi
anjuran) berdasarkan
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Analisis

Rekomendasi
dan sesuai dengan
asas-asas hukum
ketenagakerjaan.
2. Perlunya political will
dari
Gubernur/Bupati/Wali
Kota terhadap
penempatan aparat
ketenagakerjaan
yang sesuai dengan
kompetensi teknis
yang dibutuhkan di
bidang
ketenagakerjaan.
3.

Memperhatikan
Surat edaran
Menakertrans Nomor
145.KP.01.12.2001
tentang Penanganan
masalah
Ketenagakerjaan dan
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Analisis

Rekomendasi
Nomor
06.KP.01.12.2001
tentang
Pemanfaatan
Pegawai
Ketenagakerjaan dan
Perantara Hubungan
Industrial.

Persoalan

√

Tidak operasional

Kurangnya pemahaman para pihak dalam praktik beracara di

1.

Perlu dilakukan

Substansi

pengadilan hubungan industrial.

pelatihan teknis

Pengaturan

a.

Kebiasaan mengurus kasus perselisihan di

beracara di

Disnaker/Depnaker dan berperkara di P4D/P4P

pengadilan

Minimnya pengetahuan dan praktik beracara di pengadilan

hubungan industrial,

karena masih minimnya intensitas sosialisasi teknik

termasuk

beracara di pengadilan hubungan industrial.

penyusunan

b.

dokumentasi hukum
beracara.
2. Perlu dilakukan
penyuluhan berkala
bagi serikat
pekerja/serikat
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Penyebab Permasalahan

Analisis

Rekomendasi
buruh dan
pengusaha.

Kelembagaan dan Aparatur
Masalah 1:

Aspek Sumber Daya

Integritas hakim karier

Manusia

Permasalahan:

kebijakan tentang

yang dibutuhkan

1.

Rendahnya tingkat kesejahteraan

peningkatan

dalam

2.

Kebiasaan “buruk” dalam menangani perkara perdata dan

kesejahteraan hakim

menerapkan UU

pidana yang memerlukan Kontrol yang ketat dari semua

serta penerapan

PPHI

pemangku kepentingan (stakeholders).

sanksi yang tegas

Mentalitas Hakim yang buruk

terhadap hakim-

Kuantitas SDM

√

3.

1. Perlu adanya

hakim yang nakal.
2. Perlunya sosialisasi
kesadaran
menghapus perilaku
menyogok bagi para
pencari keadilan
(pekerja/
buruh, SP/SB, dan
pengusaha) dan
Peningkatan penyuluhan terkait etika.
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Masalah 2:
Kinerja Aparat
Pengadilan.

Penyebab Permasalahan
√

Analisis

Rekomendasi

Aspek Sumber Daya

Permasalahan:

1. Perlu kebijakan

Manusia

1.

Rendahnya penghasilan dan kesejahteraan.

tentang peningkatan

2.

Masih adanya biaya untuk pengurusan perkara di PHI,

kesejahteraan aparat

khususnya

pengadilan serta

pendaftaran

perjanjian

bersama,

perdamaian, surat kuasa dan pendaftaran kasasi.

akta

penerapan sanksi
yang tegas terhadap
aparat pengadilan
yang nakal.
2. Perlu adanya pihak
untuk melapor ke
Ketua PPHI dan
Mahkamah Agung
atas pelaksanaan
Surat Edaran Ketua
Muda Per Edaran
Ketua Muda Perdata
MA RI No.
06/Tuada.Pdt/X/2006
tanggal 5 Oktober
2006, perihal Biaya
Pendaftaran
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Analisis

Rekomendasi
Perjanjian Bersama.
3. Perlunya sanksi tegas
bagi aparat yang
melanggar atau lalai
melaksanakan tugas.

Masalah 3:
Kapasitas dan

√

Aspek Sumber Daya

1.

Manusia

Kurangnya pemahaman sebagian hakim ad hoc terhadap UU

Perlu dilakukan:

ketenagakerjaan secara komprehensif.

1. Seleksi yang ketat

Integritas hakim

2.

Track record hakim ad hoc.

sejak dari tingkat

ad hoc.

3.

Rendahnya kemampuan konseptual merumuskan putusan.

Daerah, mulai hal

4.

Lemahnya integritas, yang salah satunya akibat rendahnya

pemahaman UU

tingkat kesejahteraan.

Ketenagakerjaan,
kemampuan konseptual, hingga
masalah track record
sebelumnya.
2. Pelatihan khusus atau
pelatihan informal
tentang teknis
perumusan putusan.
3. Pembinaan, baik dari
MA maupun dari
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Analisis

Rekomendasi
kelembagaan unsur
yang mengusulkan
sehingga tidak
terkontaminasi “citra
buram di pengadilan”.
4. Perlu kebijakan dan
konsistensi terhadap
peningkatan
kesejahteraan hakim
ad hoc, minimal sesuai
Peraturan perundangundangan yang
berlaku.
5. Penerapan sanksi
yang tegas terhadap
hakim-hakim nakal.

Masalah 4:

√

Aspek Koordinasi

1. Adanya intimidasi dari Pengusaha terhadap saksi (karyawan

Perlu dilakukan:

Koordinasi yang

Kelembagaan/Tata

perusahaan) yang diminta pekerja/buruh atau yang dipanggil

lemah hingga

Organisasi

hakim untuk menjadi saksi di persidangan pengadilan

peningkatan

hubungan industrial.

kesadaran hukum

penegakan hukum
yang lemah

2. Adanya ketakutan yang berlebihan dan arogansi pengusaha.

1. Penyuluhan

terhadap pengusaha.
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Analisis
3. Kredibilitas saksi di mata pengusaha.

Rekomendasi
2. Pertemuan tripartit
dengan melibatkan
hakim PHI.
3. Komunikasi intensif
dan pejelasan dari
saksi (karyawan)
kepada pengusaha.
4. Adanya “Keberanian”
dari saksi untuk
bersikap benar dalam
menegakkan hukum
dan keadilan.

Masalah 5:

√

Aspek Koordinasi

Lambannya Penyelesaian proses kasasi di Mahkamah Agung.

Perlu melakukan

Kelembagaan

Kelembagaan/Tata

Putusan MA harus menunggu hingga satu tahun baru diterima

perubahan upaya hukum

yang

Organisasi

oleh para pihak di Daerah.

penyelesaian

melaksanakan

perselisihan

pengaturan PUU

dari Mahkamah Agung ke

jelas dan tidak

Pengadilan Tinggi

tumpang tindih

(sebagai upaya hukum
terakhir dan berkekuatan
hukum tetap).
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Masalah 6:

Penyebab Permasalahan

Rekomendasi

Aspek Tata

Terdapat pertentangan antara Pasal 60 UU No. 2 Tahun 2004

Perlu dipertegas pada

Organisasi

tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dengan

saat perekrutan hakim

pertentangan

Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pe-

Ad-Hoc harus dicalonkan

antara Pasal 60

ngangkatan dan Pemberhentian Hakim Ad-Hoc Pengadilan Hubu-

baik oleh asosiasi

UU No. 2 Tahun

ngan Industrial dan Hakim Ad-Hoc pada MA. Dalam UU No.2

pengusaha maupun

2004 tentang

Tahun 2004 dan PP No. 41 Tahun 2004 tersebut tidak disebutkan

serikat pekerja. Dalam

Penyelesaian

dengan jelas kebutuhan hakim Ad-Hoc pada saat sidang, baik di

persidangan kalau ada 2

Perselisihan

PN maupun MA serta dicalonkan oleh siapa. Pada prakteknya

(dua) hakim Ad-Hoc,

Hubungan

biasanya hakim karir 1 (satu) dan hakim Ad-Hoc 2 (dua), itupun

harus dipastikan

Industrial dengan

kebanyakan dicalonkan oleh asosiasi pengusaha, untuk mencapai

mewakili kedua belah

Peraturan

keadilan perlu dipertegas pada saat perekrutan hakim Ad-Hoc

pihak.

Pemerintah No. 41

harus dicalonkan baik oleh asosiasi pengusaha maupun serikat

Tahun 2004

pekerja. Dalam persidangan kalau ada 2 (dua) hakim Ad-Hoc,

tentang Tata Cara

harus dipastikan mewakili kedua belah pihak.

Terdapat

√

Analisis

Pengangkatan
dan Pemberhentian Hakim AdHoc Pengadilan
Hubungan
Industrial dan
Hakim Ad-Hoc
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Rekomendasi

pada MA.
Masalah 7:

Aspek Sarana

Ketersediaan anggaran PHI dan Ketidak jelasan pemanfaatannya

Prasarana

bisa disebabkan karena kurangnya komitmen pemerintah dan

kebijakan politik dan

memadainya

tidak transparan dan dimanfaatkannya untuk kebutuhan di luar

good

sarana dan

PHI.

Pemerintah, termasuk

Kurang

prasarana

√

1. Perlu

perubahan

will

dari

Mahkamah Agung terhadap kelangsungan
pengadilan hubungan
industrial

dalam

sistem peradilan.
2. Perlu

audit

secara

sungguh-sungguh dari
instansi
atas

berwenang
penggunaan

anggaran PHI.
3. Jika diperlukan, ada
keberanian

kontrol

internal

dari

para

hakim

ad

hoc

terhadap
PHI

anggaran

sebagai

dana

357

Permasalahan

Penyebab Permasalahan

Analisis

Rekomendasi
publik.

Pelayanan Hukum
Masalah 1:

Aspek Informasi

Pasal 87 UU No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan

Diusulkan adanya

Publik

Hubungan Industrial dengan Pasal 31 Undang-Undang Nomor 18

tambahan persyaratan

18 Tahun 2003

Tahun 2003 tentang Advokat. Permasalahan ini terkait dengan

sertifikasi pendidikan

tentang Advokat

Legalitas Kuasa Hukum dalam Pengadilan Hubungan Industrial.

khusus beracara bagi

dianggap telah

Pasal 87 UU No. 2 Tahun 2004 menyatakan bahwa Serikat

mereka (bersertifikasi).

menutup akses

Pekerja/Serikat Buruh dan organisasi pengusaha dapat bertindak

Pasal 87, memberi

untuk

sebagai kuasa hukum untuk beracara di Pengadilan Hubungan

kemudahan bahwa

mendapatkan

Industrial untuk mewakili anggotanya. Sementara itu, Pasal 31

serikat pekerja/serikat

keadilan.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat

buruh dan organisasi

Keberadaan Pasal

mengatur bahwa setiap orang yang dengan sengaja menjalankan

pengusaha dapat

31 jo. Pasal 1 ayat

profesi Advokat dan bertindak seolah-olah sebagai Advokat,

bertindak sebagai kuasa

(1) UU No. 18

tetapi bukan Advokat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang

hukum untuk beracara di

Tahun 2003

Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, dipidana penjara

PHI untuk mewakili

tentang Advokat

maksimal 5 tahun dan denda maksimal Rp 50 juta. Jadi kedua

anggotanya. Sementara

telah membatasi

Undang-Undang tersebut saling bertentangan.

mereka pada umumnya

Pasal 31 UU Nomor

√

kebebasan

tidak menguasai hukum

seseorang untuk

Namun saat ini Serikat Pekerja/Serikat Buruh dan Organisasi

acara, sehingga sering

memperoleh

Pengusaha yang hendak bertindak sebagai kuasa hukum di

menghambat jalannya

sumber informasi

Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) tidak lagi perlu khawatir

persidangan.
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hanya pada

akan dikenakan sanksi pidana atau denda sebagaimana diatur

seorang advokat.

oleh Pasal 31 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang

Rekomendasi

Advokat karena Mahkamah Konstitusi (MK) dalam Putusan
Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 006/PUU-II/2004 Tahun
2004 telah menyatakan bahwa, Pasal 31 Undang-Undang Nomor
18 Tahun 2003 tentang Advokat bertentangan dengan UndangUndang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Lebih
lanjut dinyatakan dalam putusan MK tersebut bahwa Pasal 31 UU
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat tidak
mempunyai kekuatan hukum mengikat.
Pasal 31 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat
dianggap telah menutup akses untuk mendapatkan keadilan.
Lebih lanjut MK juga berpendapat, keberadaan Pasal 31 jo. Pasal 1
ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat
telah membatasi kebebasan seseorang untuk memperoleh
sumber informasi hanya pada seorang advokat. Jika orang di luar
profesi advokat memberi konsultasi hukum, maka ia terancam
pidana lima tahun penjara atau denda Rp. 50 juta.

Jadi, sejak “dibatalkannya” Pasal 31 Undang-Undang Nomor 18
Tahun 2003 tentang Advokat oleh MK maka saat ini tidak ada lagi

359

Permasalahan

Penyebab Permasalahan

Analisis

Rekomendasi

pertentangan antara pengaturan dalam Undang-Undang Nomor
18 Tahun 2003 tentang Advokat dengan peraturan perundangundangan yang menjadi dasar hukum bagi Serikat Pekerja/Serikat
Buruh dan organisasi pengusaha yang bukan advokat untuk
bertindak sebagai kuasa hukum di dalam PHI.

Selain itu, kewenangan serikat pekerja/serikat buruh untuk
mewakili anggotanya di PHI telah lama dijamin oleh UU No. 21
Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh (UU Serikat
Buruh). Pasal 25 ayat (1) UU Serikat Buruh menyatakan bahwa,
serikat pekerja/serikat buruh, federasi dan konfederasi serikat
pekerja/serikat buruh yang telah mempunyai nomor bukti
pencatatan berhak untuk mewakili pekerja/buruh dalam
menyelesaikan perselisihan industrial. Pendampingan pekerja
oleh wakil Serikat Pekerja/Serikat Buruh yang bukan advokat
sebagai kuasa hukum di PHI dalam praktiknya sudah banyak
dilakukan. Sejak keputusan MK perlu revisi Pasal 31 UU No. 18
Tahun 2003 tentang Advokat.
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4.

Peraturan Perundang - undangan: Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perindustrian
Permasalahan
1

Penyebab Permasalahan
2

3

Analisis

Rekomendasi

4

5

Kelembagaan dan aparatur
Masalah 1:

Aspek tumpang tindih

Pasal 1 angka 10, Pasal 10 ayat (2) dan Pasal 44 ayat (1) dan (2)

Ubah:

kewenangan

UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dengan Pasal 6

Pasal 6 UU No. 3 Tahun

pertentangan

UU No. 3 Tahun 2004 tentang Perindustrian. Banyaknya amanat

2004 tentang

Pasal 6 UU No. 3

sertifikasi kompetensi dalam berbagai Peraturan Perundang-

Perindustrian

Tahun 2004

undangan tanpa mengacu satu sama lain terhadap Undang-

tentang

Undang yang mengatur mengenai Ketenagakerjaan dan

Perindustrian

sertifikasi kompetensi menimbulkan potensi disharmoni antar

dengan Pasal 1

peraturan perundang-undangan misalnya saja sertifikasi

angka 10, Pasal 10

kompetensi tenaga kerja industri dalam Pasal 6 UU No. 3 Tahun

ayat (2) dan Pasal

2004 tentang Perindustrian yang berjalan sendiri-sendiri tanpa

44 ayat (1) dan (2)

ada koordinasi dengan UU No. 13 Tahun 2003 tentang

UU No. 13 Tahun

Ketenagakerjaan.

Terdapat

√

2003 tentang
Ketenagakerjaan
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Peraturan Perundang - undangan: Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan
Permasalahan
1
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2

3

Analisis

Rekomendasi

4

5

Kelembagaan dan aparatur
Masalah 1:

Aspek tumpang

Pasal 42 ayat (2) UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

Ubah:

tindih kewenangan

dengan Pasal 1 angka 6 UU No. 12 Tahun 2006 Tentang

Pasal 1 angka 6 UU No.

pertentangan

Kewarganegaraan. Dalam UU No. 13 Tahun 2003 tentang

12 Tahun 2006 Tentang

Antara Pasal 1

Ketenagakerjaan, bahwa yang diberi izin untuk mempekerjakan

Kewarganegaraan

angka 6 UU No. 12

Tenaga Kerja Asing adalah “Pemberi Kerja TKA” yang disebut

Tahun 2006

sponsor. Oleh karen itu izinnya disebut “izin mempekerjakan Tenaga

Tentang

Kerja Asing” (IMTA).

Kewarganegaraan

Menurut Pasal 61 UU No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian

dengan Pasal 42

pasangan (suami/istri) Tenaga Kerja Asing dapat menjadi sponsor

ayat (2) UU No. 13

bagi pasangannya Warga Negara Indonesia untuk bekerja di

Tahun 2003

Indonesia. Dengan demikian terdapat pertentangan bagi sponsor

tentang

untuk bekerja bagi Tenaga kerja Asing pada umumnya yakni

Ketenagakerjaan

perusahaan (lex general) dengan Tenaga Kerja Asing yang

Terdapat

√

pasangannya adalah orang Indonesia (WNI).
Berdasarkan Pasal 4 Perpres No. 72 Tahun 2004 tentang
Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA) bahwa Tenaga Kerja Asing
hanya dapat menduduki jabatan pada satu perusahaan (sponsor)
sepanjang belum dapat (mampu) di duduki oleh Tenaga Kerja
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Permasalahan

Penyebab Permasalahan

Analisis

Rekomendasi

Indonesia (tidak perlu syarat KITAS/KITAP).
Dalam Deklarasi AFLA (ASEAN Free Labour Agreement) bahwa
sesama Negara (anggota) ASEAN, tidak dapat dibatasi untuk bekerja
di negara ASEAN lainnya sepanjang telah mempunyai Sertifikasi
Kompetensi Kerja serta dengan standar yang ditentukan pada
jabatan-jabatan yang tebuka (ada 8 jabatan). Oleh karena itu
pembatasan Tenaga Kerja Asing dalam UU No. 13 Tahun 2003
tentang Ketenagakerjaan belum menyesuaikan dengan ketentuan
untuk negara ASEAN. UU No. 13 Tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan tidak mengatur lex specialis bagi pembatasan
Tenaga Kerja Asing untuk kebijakan tertentu.

6.

Peraturan Perundang - undangan: Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian
Permasalahan
1

Penyebab Permasalahan
2

3

Analisis

Rekomendasi

4

5

Kelembagaan dan aparatur
Masalah 1:

Aspek tumpang tindih

Pasal 1 angka 10, Pasal 10 ayat (2) dan Pasal 44 ayat (1) dan (2)

Ubah:

kewenangan

UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dengan Pasal 74

Pasal 74 UU No. 23 Tahun

pertentangan

UU No. 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian. Banyaknya

2007 tentang

Pasal 74 UU No. 23

amanat sertifikasi kompetensi dalam berbagai Peraturan

Perkeretaapian

Tahun 2007

Perundang-undangan tanpa mengacu satu sama lain terhadap

Terdapat

√
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Permasalahan

Penyebab Permasalahan

Analisis

tentang

Undang-Undang yang mengatur mengenai Ketenagakerjaan dan

Perkeretaapian

sertifikasi kompetensi menimbulkan potensi disharmoni antar

dengan Pasal 1

peraturan perundang-undangan misalnya saja sertifikasi

angka 10, Pasal 10

kompetensi tenaga penguji kelaikan sarana perkeretaapian

ayat (2) dan Pasal

dalam Pasal 74 UU No. 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian

44 ayat (1) dan (2)

yang berjalan sendiri-sendiri tanpa ada koordinasi dengan UU

UU No. 13 Tahun

No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Rekomendasi

2003 tentang
Ketenagakerjaan.

7.

Peraturan Perundang - undangan: Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran
Permasalahan

Analisis

Rekomendasi

3

4

5

Aspek tumpang tindih

Pasal 1 angka 10, Pasal 10 ayat (2) dan Pasal 44 ayat (1) dan (2) UU

Ubah:

kewenangan

No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dengan Pasal 179,

Pasal 179,

pertentangan

199 UU No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran. Banyaknya amanat

Pasal 199

Pasal 179, 199 UU

sertifikasi kompetensi dalam berbagai Peraturan Perundang-

UU No. 17 Tahun 2008

No. 17 Tahun 2008

undangan tanpa mengacu satu sama lain terhadap Undang-

tentang Pelayaran.

tentang Pelayaran

Undang yang mengatur mengenai Ketenagakerjaan dan

dengan Pasal 1

sertifikasi kompetensi menimbulkan potensi disharmoni antar

1

Penyebab Permasalahan
2

Kelembagaan dan aparatur
Masalah 1:
Terdapat

√
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Permasalahan

Penyebab Permasalahan

Analisis

angka 10, Pasal 10

peraturan perundang-undangan misalnya saja sertifikasi

ayat (2) dan Pasal

kompetensi Petugas Telekomunikasi Pelayaran dan Petugas

44 ayat (1) dan (2)

Pandu Pelayaran dalam Pasal 179, 199 UU No. 17 Tahun 2008

UU No. 13 Tahun

tentang Pelayaran yang berjalan sendiri-sendiri tanpa ada

2003 tentang

koordinasi dengan UU No. 13 Tahun 2003 tentang

Ketenagakerjaan

Ketenagakerjaan.

8.

Rekomendasi

Peraturan Perundang - undangan: Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan
Permasalahan

Analisis

Rekomendasi

3

4

5

Aspek tumpang tindih

Pasal 1 angka 10, Pasal 10 ayat (2) dan Pasal 44 ayat (1) dan (2) UU

Ubah:

kewenangan

No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dengan Pasal 390

Pasal 390 UU No. 1 Tahun

pertentangan

UU No. 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan. Banyaknya amanat

2009 tentang

Pasal 390 UU No. 1

sertifikasi kompetensi dalam berbagai Peraturan Perundang-

Penerbangan

Tahun 2009

undangan tanpa mengacu satu sama lain terhadap Undang-

tentang

Undang yang mengatur mengenai Ketenagakerjaan dan

Penerbangan

sertifikasi kompetensi menimbulkan potensi disharmoni antar

dengan Pasal 1

peraturan perundang-undangan misalnya saja sertifikasi

angka 10, Pasal 10

kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Penerbangan dalam

ayat (2) dan Pasal

Pasal 390 UU No. 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan yang

1

Penyebab Permasalahan
2

Kelembagaan dan aparatur
Masalah 1 :
Terdapat

√
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Permasalahan

Penyebab Permasalahan

Analisis

44 ayat (1) dan (2)

berjalan sendiri-sendiri tanpa ada koordinasi dengan UU No. 13

UU No. 13 Tahun

Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Rekomendasi

2003 tentang
Ketenagakerjaan

9.

Peraturan Perundang - undangan: Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
Permasalahan

Analisis

Rekomendasi

3

4

5

Aspek tumpang tindih

Pasal 1 angka 10, Pasal 10 ayat (2) dan Pasal 44 ayat (1) dan (2) UU

Ubah:

kewenangan

No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dengan Pasal 55 UU

Pasal 55 UU No. 22 Tahun

pertentangan

No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

2009 tentang Lalu Lintas

Pasal 55 UU No. 22

Banyaknya amanat sertifikasi kompetensi dalam berbagai

dan Angkutan Jalan

Tahun 2009

Peraturan Perundang-undangan tanpa mengacu satu sama lain

tentang Lalu Lintas

terhadap Undang-Undang yang mengatur mengenai

dan Angkutan

Ketenagakerjaan dan sertifikasi kompetensi menimbulkan

Jalan dengan Pasal

potensi disharmoni antar peraturan perundang-undangan

1 angka 10, Pasal

misalnya saja sertifikasi kompetensi Petugas/ Sumber Daya

10 ayat (2) dan

Manusia Uji Berkala Kendaraan Bermotor dalam Pasal 55 UU No.

Pasal 44 ayat (1)

22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang

dan (2) UU No. 13

berjalan sendiri-sendiri tanpa ada koordinasi dengan UU No. 13

1

Penyebab Permasalahan
2

Kelembagaan dan aparatur
Masalah 1:
Terdapat

√
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Permasalahan

Penyebab Permasalahan

Tahun 2003

Analisis

Rekomendasi

Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

tentang
Ketenagakerjaan

10. Peraturan Perundang - undangan: Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan
Permasalahan

Analisis

Rekomendasi

3

4

5

Aspek tumpang tindih

Pasal 1 angka 10, Pasal 10 ayat (2) dan Pasal 44 ayat (1) dan (2) UU

Ubah:

kewenangan

No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dengan Pasal 53 UU

Pasal 53 UU No. 10 Tahun

pertentangan

No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan. Banyaknya amanat

2009 tentang

Pasal 53 UU No. 10

sertifikasi kompetensi dalam berbagai Peraturan Perundang-

Kepariwisataan

Tahun 2009

undangan tanpa mengacu satu sama lain terhadap Undang-

tentang

Undang yang mengatur mengenai Ketenagakerjaan dan

Kepariwisataan

sertifikasi kompetensi menimbulkan potensi disharmoni antar

dengan Pasal 1

peraturan perundang-undangan misalnya saja sertifikasi

angka 10, Pasal 10

kompetensi Tenaga Kerja Bidang Kepariwisataan dalam Pasal 53

ayat (2) dan Pasal

UU No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan yang berjalan

44 ayat (1) dan (2)

sendiri-sendiri tanpa ada koordinasi dengan UU No. 13 Tahun

UU No. 13 Tahun

2003 tentang Ketenagakerjaan.

1

Penyebab Permasalahan
2

Kelembagaan dan aparatur
Masalah 1:
Terdapat

√

2003 tentang
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Permasalahan

Penyebab Permasalahan

Analisis

Rekomendasi

Ketenagakerjaan

11.

Peraturan Perundang - undangan: Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan.
Permasalahan

Analisis

Rekomendasi

3

4

5

Aspek tumpang tindih

Pasal 1 angka 10, Pasal 10 ayat (2) dan Pasal 44 ayat (1) dan (2) UU

Ubah:

kewenangan

No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dengan Pasal 91 UU

Pasal 91 UU No. 39 Tahun

pertentangan

No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan. Banyaknya amanat

2014 tentang

Pasal 91 UU No. 39

sertifikasi kompetensi dalam berbagai Peraturan Perundang-

Perkebunan.

Tahun 2014

undangan tanpa mengacu satu sama lain terhadap Undang-

tentang

Undang yang mengatur mengenai Ketenagakerjaan dan

Perkebunan

sertifikasi kompetensi menimbulkan potensi disharmoni antar

dengan Pasal 1

peraturan perundang-undangan misalnya saja sertifikasi

angka 10, Pasal 10

kompetensi Tenaga Penyuluh Perkebunan dalam Pasal 91 UU No.

ayat (2) dan Pasal

39 Tahun 2014 tentang Perkebunan yang berjalan sendiri-sendiri

44 ayat (1) dan (2)

tanpa ada koordinasi dengan UU No. 13 Tahun 2003 tentang

UU No. 13 Tahun

Ketenagakerjaan.

1

Penyebab Permasalahan
2

Kelembagaan dan aparatur
Masalah 1:
Terdapat

√

2003 tentang
Ketenagakerjaan
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12. Peraturan Perundang - undangan: Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi
Permasalahan

Analisis

Rekomendasi

3

4

5

Aspek tumpang tindih

Pasal 1 angka 10, Pasal 10 ayat (2) dan Pasal 44 ayat (1) dan (2) UU

Ubah:

kewenangan

No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dengan Pasal 70 UU

Pasal 70 UU No. 2 Tahun

pertentangan

No. 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi. Banyaknya amanat

2017 tentang Jasa

Pasal 70 UU No. 2

sertifikasi kompetensi dalam berbagai Peraturan Perundang-

Konstruksi

Tahun 2017

undangan tanpa mengacu satu sama lain terhadap Undang-

tentang Jasa

Undang yang mengatur mengenai Ketenagakerjaan dan

Konstruksi dengan

sertifikasi kompetensi menimbulkan potensi disharmoni antar

Pasal 1 angka 10,

peraturan perundang-undangan misalnya saja sertifikasi

Pasal 10 ayat (2)

kompetensi Tenaga Kerja Konstruksi dalam Pasal 70 UU No. 2

dan Pasal 44 ayat

Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi yang berjalan sendiri-sendiri

(1) dan (2) UU No.

tanpa ada koordinasi dengan UU No. 13 Tahun 2003 tentang

13 Tahun 2003

Ketenagakerjaan.

1

Penyebab Permasalahan
2

Kelembagaan dan aparatur
Masalah 1:
Terdapat

√

tentang
Ketenagakerjaan
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13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan dengan UU No. 9 Tahun
2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
Kewenangan pemerintah di bidang ketenagakerjaan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah dirinci
sebagai berikut:
SUBBIDANG

PEMERINTAH PUSAT

DAERAH/PROVINSI

Pelatihan kerja dan

a. Pengembangan system dan

a. Pelaksanaan pelatihan berdasarkan

produktivitas tenaga
kerja

metode pelatihan.
b. Penetapan standar
kompetensi
c. Pengembangan program
pelatihan ketenagakerjaa,
ketrasmigrasia, produktivitas,
dan kewirausahaan.
d. Pelaksanaan pelatihan untuk
kejuruan yang bersifat

klaster kompetensi.
b. Pelaksanaan akreditasi lembaga
pelatihan kerja.
c. Konsultasi produktivitas pada
perusahaan menengah.
d. Pengukuran produktivitas tingkat
daerah provinsi.

DAERAH KABUPATEN/ KOTA
a. Pelaksanaan pelatihan berdasarkan
unit kompetensi.
b. Pembinaan lembaga pelatihaan
kerja.
c. Perizinan dan pendaftaran
lembaga pelatihan kerja.
d. Konsultasi produktivitas pada
perusahaan kecil.
e. Pengukuran produktivitas tingkat
daerah kabupaten/ kota.

strategis.
e. Penetapan kualifikasi
intstruktur, penggerakan
swadaya masyarakat (PMS)
dan tenaga pelatihan.
f.

Pengembangan dan
peningkatan kompetensi
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SUBBIDANG

PEMERINTAH PUSAT

DAERAH/PROVINSI

DAERAH KABUPATEN/ KOTA

a. Pelayanan antar kerja lintas daerah

a. Pelayanan antar kerja di daerah

instruktur dan PMS.
g. Penetapan standar akreditasi
lembaga pelatihan kerja.
h. Penerbitan izin pemanganan
luar negeri.
i.

Pemberian lisensi lembaga
sertifikasi profesi.

j.

Pelaksanaan sertifikasi
kompetensi profesi.

k. Pengembangan sistem,
metode, alat dan teknik
peningkatan produktivitas.
l.

Penyadaran produktivitas.

m. Konsultansi produktivitas
pada perusahaan besar.
n. Pengukuran produktivitas
tingkat nasional.
Penempatan tenaga

a. Pelayanan antar kerja nasional.

kerja

b. Pengantar kerja.

kabupaten/ kota dalam 1(satu) daerah

c. Penerbitan izin lembaga

provinsi.

penempatan tenaga kerja

b. Penerbitan izin LPTKS lebih dari

kabupaten/ kota.
b. Penerbitan izin LPTKS dalam
1(satu) daerah kabupaten/ kota
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SUBBIDANG

PEMERINTAH PUSAT

DAERAH/PROVINSI

swasta (LPTKS) lebih dari 1

1(satu) daerah kabupaten/kota

(satu) daerah provinsi.

dalam(satu) daerah provinsi.

d. Penerbitan izin pelaksanaan

c. Pengelolaan informasi pasar kerja

penempatan tenaga kerja

dalam 1(satu) daerah provinsi.

indonesia swasta (PPTKIS).

d. Perlindungan TKI (pra dan purna

e. Pengembangan bursa kerja

penempatan) di daerah provinsi.

dan informasi pasar kerja

e. Pengesahaan RPTKA perpanjangan

nasional dan di luar negeri.
f. Perlindungan tenaga kerja
Indonesia (TKI) di luar negeri.
g. Pengesahaan rencana

yang tidak mengandung perubahan

DAERAH KABUPATEN/ KOTA
pengelolaan
c. Informasi pasar kerja dalam daerah
kabupaten/ kota.
d. Perlindungan
TKI negeri (pra dan purna
penempatan) di daerah
kabupaten/kota.
e. Penerbitan perpanjangan IMTA

jabatan, jumlah TKA, dan lokasi kerja

yang lokasi dalam 1(sattu) daerah

dalam 1(satu) daerah provinsi.

kabupaten/ kota.

f. penerbitan perpanjangan IMTA yang

penggunaan tenaga kerja

lokasi kerja lebih dari 1(satu) daerah

asing (RPTKA) baru,

/kota dalam 1(satu) daerah provinsi.

pengesahaan RPTKA
perubahaan seperti jabata,
lokasi, jumlah tenaga kerja
asing, dan kewarganegaraan
serta RPTKA perpanjangan
lebih dari 1(satu) daerah
provinsi.
h. Penerbitan izin

372

SUBBIDANG

PEMERINTAH PUSAT

DAERAH/PROVINSI

DAERAH KABUPATEN/ KOTA

memperkerjakan tenaga kerja
asing (IMTA) baru dan
perpanjang IMTA yang lokasi
kerja lebih dari 1(satu) daerah
provinsi.
Hubungan Industrial

a. Pengesahaan peraturan

a. Pengesahaan peraturan perusahaan

a. Pengesahan peraturan perusahaan

perusahaan dan pendaftaraan

dan pendaftaran perjanjian kerja

dan pendaftaran perjanjian kerja

perjanjiian kerja bersama untuk

bersama untuk yang mempunyai

bersama untuk perusahaan yang

perusahaan yang mempunyai

wilayah kerja lebih dari 1(satu)

hanya beropersi dalam 1(satu)

wilayah kerja lebih dari 1(satu)

kabupaten/kota dalam 1(satu) daerah

daerah kabupaten/ kota.

daerah provinsi.

provinsi.

b. Pencegahaan dan penyelesaian

b. Pencegahan dan penyelesain

b. Pencegahan dan penyelesaian
perselisihan hubungan industrial,

perselisihan hubungan

perselisihan hubungan industrial,

mogok kerja dan penutupan

industrial, mogok kerja dan

mogok kerja dan penutupan

perusahaan di daerah kabupaten/

penutupan yang

perusahaan yang

kota.

berakibat/berdampak pada

berakibat/berdampak pada

kepentingan nasional/

kepentingan di 1(satu) daerah

internasional.

provinsi.
c. Penempatan upah minimum provinsi
(UMP) upah minimum sektoral
provinsi (UMPS), upah minimum
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SUBBIDANG

PEMERINTAH PUSAT

DAERAH/PROVINSI

DAERAH KABUPATEN/ KOTA

kabupaten/kota (UMK) dan upah
minimum sektoral kabupaten/kota
(UMSK).
Pengawasan
ketenagakerjaan

a. Penetapan sistem
pengawasan ketenagakerjaan.

Penyelenggara pengawasan
ketenagakerjaan

b. Pengelolaan tenaga
pengawasan ketenagakerjaan.
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Peran Pemerintah menjadi salah satu kunci penting di dalam banyak hal yang
berhubungan dengan ketenagakerjaan. Peran pemerintah ini diatur dalam beberapa
peraturan perundang-undangan yang terkait dengan ketenagakerjaan salah satunya
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang penjabaran
peran tersebut dapat diuraikan seperti dibawah ini:
1.

Perencanaan Tenaga Kerja Dan Informasi Ketenagakerjaan
Dalam rangka pembangunan ketenagakerjaan, pemerintah menetapkan
kebijakan dan menyusun perencanaan tenaga kerja
secara berkesinambungan yang meliputi perencanaan tenaga kerja makro dan
perencanaan tenaga kerja mikro serta disusun atas dasar informasi ketenagakerjaan
yang antara lain meliputi:

2.

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; dan

h.

jaminan sosial tenaga kerja.

Pelatihan Kerja dan produktivitas tenaga kerja
Pelatihan

kerja

diselenggarakan

dan

diarahkan

untuk

membekali,

meningkatkan, dan mengembangkan kompetensi kerja guna meningkatkan
kemampuan, produktivitas, dan kesejahteraan dengan memperhatikan kebutuhan
pasar kerja dan dunia usaha, baik di dalam maupun di luar hubungan kerja yang
diselenggarakan berdasarkan program pelatihan yang mengacu pada standar
kompetensi kerja dan dapat dilakukan secara berjenjang. Pelatihan kerja
diselenggarakan oleh lembaga pelatihan kerja pemerintah dan/atau lembaga
pelatihan kerja swasta dan diselenggarakan di tempat pelatihan atau tempat kerja
serta dapat bekerja sama dengan swasta. Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah
Daerah melakukan pembinaan pelatihan kerja dan pemagangan yang ditujukan ke
arah peningkatan relevansi, kualitas, dan efisiensi penyelenggaraan pelatihan kerja
dan produktivitas yang dilakukan melalui pengembangan budaya produktif, etos
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kerja, teknologi, dan efisiensi kegiatan ekonomi, menuju terwujudnya produktivitas
nasional.
3.

Penempatan Tenaga Kerja
Setiap tenaga kerja mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk
memilih, mendapatkan, atau pindah pekerjaan dan memperoleh penghasilan yang
layak di dalam atau di luar negeri. Penempatan tenaga kerja dilaksanakan
berdasarkan asas terbuka, bebas, obyektif, serta adil, dan setara tanpa diskriminasi.
Penempatan tenaga kerja ini diarahkan untuk menempatkan tenaga kerja pada
jabatan yang tepat sesuai dengan keahlian, keterampilan, bakat, minat, dan
kemampuan dengan memperhatikan harkat, martabat, hak asasi, dan perlindungan
hukum yang dilaksanakan dengan memperhatikan pemerataan kesempatan kerja
dan penyediaan tenaga kerja sesuai dengan kebutuhan program nasional dan
daerah. Pemberi kerja yang memerlukan tenaga kerja dapat merekrut sendiri tenaga
kerja yang dibutuhkan atau melalui pelaksana penempatan tenaga kerja. Pelaksana
penempatan tenaga kerja ini wajib memberikan perlindungan sejak rekrutmen
sampai penempatan tenaga kerja yang mencakup kesejahteraan, keselamatan, dan
kesehatan baik mental maupun fisik tenaga kerja.
Penempatan tenaga kerja oleh pelaksana sebagaimana dimaksud dilakukan
dengan memberikan pelayanan penempatan tenaga kerja yang bersifat terpadu
dalam satu sistem penempatan tenaga kerja yang meliputi unsur-unsur (1) pencari
kerja, (2) lowongan pekerjaan, (3) informasi pasar kerja, (4) mekanisme antar kerja;
dan (5) kelembagaan penempatan tenaga kerja.
Unsur-unsur sistem penempatan tenaga kerja sebagaimana dimaksud dapat
dilaksanakan secara terpisah yang ditujukan untuk terwujudnya penempatan tenaga
kerja. Pelaksana penempatan tenaga kerja sebagaimana dimaksud terdiri dari:
a. instansi pemerintah yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan; dan
b. lembaga swasta berbadan hukum.
Lembaga penempatan tenaga kerja swasta sebagaimana dimaksud dalam
melaksanakan pelayanan penempatan tenaga kerja wajib memiliki izin tertulis dari
Menteri atau pejabat yang ditunjuk. Pelaksana penempatan tenaga kerja dari instansi
pemerintah yang bertanggungjawab di bidang ketenagakerjaan sebagaimana
dimaksud dilarang memungut biaya penempatan, baik langsung maupun tidak
langsung, sebagian atau keseluruhan kepada tenaga kerja dan pengguna tenaga
kerja. Lembaga penempatan tenaga kerja swasta hanya dapat memungut biaya
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penempatan tenaga kerja dari pengguna tenaga kerja dan dari tenaga kerja golongan
dan jabatan tertentu yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri.
4.

Perluasan Kesempatan Kerja
Pemerintah bertanggung jawab mengupayakan perluasan kesempatan kerja
baik di dalam maupun di luar hubungan kerja dengan cara bersama-sama dengan
masyarakat mengupayakan perluasan kesempatan kerja baik di dalam maupun di luar
hubungan kerja. Semua kebijakan pemerintah baik pusat maupun daerah di setiap
sektor diarahkan untuk mewujudkan perluasan kesempatan kerja baik di dalam
maupun di luar hubungan kerja. Lembaga keuangan baik perbankan maupun non
perbankan, dan dunia usaha perlu membantu dan memberikan kemudahan bagi
setiap kegiatan masyarakat yang dapat menciptakan atau mengembangkan
perluasan kesempatan kerja. Perluasan kesempatan kerja di luar hubungan kerja
dilakukan melalui penciptaan kegiatan yang produktif dan berkelanjutan dengan
mendayagunakan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia dan teknologi
tepat guna yang dilakukan dengan pola pembentukan dan pembinaan tenaga kerja
mandiri, penerapan sistem padat karya, penerapan teknologi tepat guna, dan
pendayagunaan tenaga kerja sukarela atau pola lain yang dapat mendorong
terciptanya perluasan kesempatan kerja. Pemerintah menetapkan kebijakan
ketenagakerjaan dan perluasan kesempatan kerja serta bersama-sama masyarakat
mengawasi pelaksanaan kebijakan sebagaimana dimaksud. Dalam melaksanakan
tugas sebagaimana dimaksud dapat dibentuk badan koordinasi yang beranggotakan
unsur pemerintah dan unsur masyarakat. Semua ketentuan mengenai perluasan
kesempatan kerja, dan pembentukan badan koordinasi sebagaimana dimaksud
diatur dengan Peraturan Pemerintah.

5.

Menanggulangi Pekerja Anak Di Luar Hubungan Kerja
Pemerintah berkewajiban melakukan upaya penanggulangan anak yang
bekerja di luar hubungan kerja dan mengaturnya melalui Peraturan Pemerintah.

6.

Menetapkan Kebijakan Pengupahan Yang Melindungi Pekerja
Setiap pekerja/buruh berhak memperoleh penghasilan yang memenuhi
penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Untuk mewujudkan penghasilan yang
memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan sebagaimana dimaksud,
pemerintah menetapkan kebijakan pengupahan yang melindungi pekerja/buruh yang
meliputi:
a. upah minimum;
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b. upah kerja lembur;
c. upah tidak masuk kerja karena berhalangan;
d. upah tidak masuk kerja karena melakukan kegiatan lain di luar pekerjaannya;
e. upah karena menjalankan hak waktu istirahat kerjanya;
f.

bentuk dan cara pembayaran upah;

g. denda dan potongan upah;
h. hal-hal yang dapat diperhitungkan dengan upah;
i.

struktur dan skala pengupahan yang proporsional;

j.

upah untuk pembayaran pesangon; dan

k. upah untuk perhitungan pajak penghasilan.
Dalam menetapkan upah minimum, Pemerintah harus berdasarkan kepada
kebutuhan hidup layak dan dengan memperhatikan produktivitas dan pertumbuhan
ekonomi. Upah minimum sebagaimana dimaksud dapat terdiri atas:
a. upah minimum berdasarkan wilayah provinsi atau kabupaten/kota;
b. upah minimum berdasarkan sektor pada wilayah provinsi atau kabupaten/kota;
Upah minimum sebagaimana dimaksud diarahkan kepada pencapaian
kebutuhan hidup layak dan ditetapkan oleh Gubernur dengan memperhatikan
rekomendasi dari Dewan Pengupahan Provinsi dan/atau Bupati/Walikota. Komponen
serta pelaksanaan tahapan pencapaian kebutuhan hidup layak sebagaimana
dimaksud

diatur

dengan

Keputusan

Menteri.

Untuk

memberikan

saran,

pertimbangan, dan merumuskan kebijakan pengupahan yang akan ditetapkan oleh
pemerintah, serta untuk pengembangan sistem pengupahan nasional dibentuk
Dewan Pengupahan Nasional, Provinsi, dan Kabupaten/Kota yang terdiri dari unsur
pemerintah, organisasi pengusaha, serikat pekerja/serikat buruh, perguruan tinggi,
dan pakar. Keanggotaan Dewan Pengupahan tingkat Nasional diangkat dan
diberhentikan oleh Presiden, sedangkan keanggotaan Dewan Pengupahan Provinsi,
Kabupaten/Kota diangkat dan diberhentikan oleh Gubenur/Bupati/ Walikota. Semua
ketentuan mengenai tata cara pembentukan, komposisi keanggotaan, tata cara
pengangkatan dan pemberhentian keanggotaan, serta tugas dan tata kerja Dewan
Pengupahan sebagaimana dimaksud, diatur dengan Keputusan Presiden.
7.

Memfasilitasi Usaha - Usaha Produktif Pekerja
Untuk

meningkatkan

kesejahteraan

pekerja/buruh,

dibentuk

koperasi

pekerja/buruh dan usaha-usaha produktif di perusahaan. Pemerintah, pengusaha,
dan

pekerja/buruh

atau

serikat

pekerja/serikat

buruh

berupaya
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menumbuhkembangkan koperasi pekerja/buruh, dan mengembangkan usaha
produktif sebagaimana dimaksud. Pembentukan koperasi sebagaimana dimaksud,
dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Upayaupaya

untuk

menumbuhkembangkan

koperasi

pekerja/buruh

sebagaimana

dimaksud, diatur dengan Peraturan Pemerintah.
8.

Menetapkan Kebijakan Dan Memberikan Pelayanan
Dalam melaksanakan hubungan industrial, pemerintah mempunyai fungsi
menetapkan kebijakan, memberikan pelayanan, melaksanakan pengawasan, dan
melakukan penindakan terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan
ketenagakerjaan. Dalam melaksanakan hubungan industrial, pekerja/buruh dan
serikat pekerja/serikat buruhnya mempunyai fungsi menjalankan pekerjaan sesuai
dengan

kewajibannya,

menjaga

ketertiban

demi

kelangsungan

produksi,

menyalurkan aspirasi secara demokratis, mengembangkan keterampilan, dan
keahliannya serta ikut memajukan perusahaan dan memperjuangkan kesejahteraan
anggota beserta keluarganya. Dalam melaksanakan hubungan industrial, pengusaha
dan

organisasi

mengembangkan

pengusahanya
usaha,

mempunyai

memperluas

fungsi

lapangan

menciptakan
kerja,

dan

kemitraan,
memberikan

kesejahteraan pekerja/buruh secara terbuka, demokratis, dan berkeadilan.
9.

Memfasilitasi Penyelesaian Hubungan Industrial
Hubungan Industrial dilaksanakan melalui sarana:
a. serikat pekerja/serikat buruh;
b. organisasi pengusaha;
c. lembaga kerja sama bipartit;
d. lembaga kerja sama tripartit;
e. peraturan perusahaan;
f.

perjanjian kerja bersama;

g. peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan; dan
h. lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial.
Lembaga kerja sama tripartit memberikan pertimbangan, saran, dan pendapat
kepada pemerintah dan pihak terkait dalam penyusunan kebijakan dan pemecahan
masalah ketenagakerjaan. Lembaga Kerja sama Tripartit sebagaimana dimaksud,
terdiri dari:
a.

Lembaga Kerja sama Tripartit Nasional, Provinsi, dan Kabupaten/Kota; dan

b. Lembaga Kerja sama Tripartit Sektoral Nasional, Provinsi, dan Kabupaten/Kota.
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Keanggotaan Lembaga Kerja sama Tripartit terdiri dari unsur pemerintah,
organisasi pengusaha, dan serikat pekerja/serikat buruh. Tata kerja dan susunan
organisasi Lembaga Kerja sama Tripartit sebagaimana dimaksud diatur dengan
Peraturan Pemerintah.
10. Mengesahkan Peraturan Perusahaan Dan Perjanjian Kerja Bersama
Pengesahan peraturan perusahaan oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk
harus sudah diberikan dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak
naskah peraturan perusahaan diterima. Apabila peraturan perusahaan telah sesuai
sebagaimana ketentuan, maka dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sudah
terlampaui dan peraturan perusahaan belum disahkan oleh Menteri atau pejabat
yang ditunjuk, maka peraturan perusahaan dianggap telah mendapatkan
pengesahan.
Dalam hal peraturan perusahaan belum memenuhi persyaratan, Menteri atau
pejabat yang ditunjuk harus memberitahukan secara tertulis kepada pengusaha
mengenai perbaikan peraturan perusahaan. Dalam waktu paling lama 14 (empat
belas) hari kerja sejak tanggal pemberitahuan diterima oleh pengusaha sebagaimana
dimaksud, pengusaha wajib menyampaikan kembali peraturan perusahaan yang
telah diperbaiki kepada Menteri atau pejabat yang ditunjuk.
Perubahan peraturan perusahaan sebelum berakhir jangka waktu berlakunya
hanya dapat dilakukan atas dasar kesepakatan antara pengusaha dan wakil
pekerja/buruh. Peraturan perusahaan hasil perubahan sebagaimana dimaksud harus
mendapat pengesahan dari Menteri atau pejabat yang ditunjuk.
Perjanjian kerja bersama mulai berlaku pada hari penandatanganan kecuali
ditentukan lain dalam perjanjian kerja bersama tersebut yang ditandatangani oleh
pihak yang membuat perjanjian kerja bersama selanjutnya didaftarkan oleh
pengusaha pada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan.
11. Melakukan Pengawasan Dan Penegakan Aturan Ketenagakerjaan
Dalam mewujudkan pelaksanaan hak dan kewajiban pekerja/buruh dan
pengusaha, pemerintah wajib melaksanakan pengawasan dan penegakan peraturan
perundang-undangan ketenagakerjaan. Pelaksanaan peraturan perundang-undangan
ketenagakerjaan dalam mewujudkan hubungan industrial merupakan tanggung
jawab pekerja/buruh, pengusaha, dan pemerintah.
12. Menerima Pemberitahuan Mogok Kerja
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Sekurang-kurangnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sebelum mogok kerja
dilaksanakan, pekerja/buruh dan serikat pekerja/serikat buruh wajib memberitahukan
secara tertulis kepada pengusaha dan instansi yang bertanggung jawab di bidang
ketenagakerjaan setempat. Pemberitahuan sebagaimana dimaksud sekurangkurangnya memuat:
a.

waktu (hari, tanggal, dan jam) dimulai dan diakhiri mogok kerja;

b.

tempat mogok kerja;

c.

alasan dan sebab-sebab mengapa harus melakukan mogok kerja; dan

d.

tanda tangan ketua dan sekretaris dan/atau masing-masing ketua dan sekretaris
serikat pekerja/serikat buruh sebagai penanggung jawab mogok kerja.

13. Memediasi Perundingan Dalam Mogok Kerja
Sebelum dan selama mogok kerja berlangsung, instansi yang bertanggung
jawab di bidang ketenagakerjaan wajib menyelesaikan masalah yang menyebabkan
timbulnya pemogokan dengan mempertemukan dan merundingkannya dengan para
pihak yang berselisih. Dalam hal perundingan sebagaimana dimaksud menghasilkan
kesepakatan, maka harus dibuatkan perjanjian bersama yang ditandatangani oleh
para pihak dan pegawai dari instansi yang bertanggung jawab di bidang
ketenagakerjaan sebagai saksi.
Dalam

hal

perundingan

sebagaimana

dimaksud

tidak

menghasilkan

kesepakatan, maka pegawai dari instansi yang bertanggung jawab di bidang
ketenagakerjaan segera menyerahkan masalah yang menyebabkan terjadinya mogok
kerja kepada lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang
berwenang.Dalam hal perundingan tidak menghasilkan kesepakatan sebagaimana
dimaksud, maka atas dasar perundingan antara pengusaha dengan serikat
pekerja/serikat buruh atau penanggung jawab mogok kerja, mogok kerja dapat
diteruskan atau dihentikan untuk sementara atau dihentikan sama sekali.
14. Mengantisipasi Terjadinya Pemutusan Hubungan Kerja
Pengusaha, pekerja/buruh, serikat pekerja/serikat buruh, dan pemerintah,
dengan segala upaya harus mengusahakan agar jangan terjadi pemutusan hubungan
kerja. Dalam hal segala upaya telah dilakukan, tetapi pemutusan hubungan kerja
tidak dapat dihindari, maka maksud pemutusan hubungan kerja wajib dirundingkan
oleh pengusaha dan serikat pekerja/serikat buruh atau dengan pekerja/buruh apabila
pekerja/buruh yang bersangkutan tidak menjadi anggota serikat pekerja/serikat
buruh.
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Dalam

hal

perundingan

sebagaimana

dimaksud

benar-benar

tidak

menghasilkan persetujuan, pengusaha hanya dapat memutuskan hubungan kerja
dengan pekerja/buruh setelah memperoleh penetapan dari lembaga penyelesaian
perselisihan hubungan industrial. Permohonan penetapan pemutusan hubungan
kerja diajukan secara tertulis kepada lembaga penyelesaian perselisihan hubungan
industrial disertai alasan yang menjadi dasarnya. Permohonan penetapan
sebagaimana dimaksud dapat diterima oleh lembaga penyelesaian perselisihan
hubungan industrial apabila telah dirundingkan dengan Pekerja/Serikat Pekerja.
Penetapan atas permohonan pemutusan hubungan kerja hanya dapat
diberikan oleh lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial jika ternyata
maksud untuk memutuskan hubungan kerja telah dirundingkan, tetapi perundingan
tersebut tidak menghasilkan kesepakatan.
15. Melakukan Pembinaan
Pemerintah melakukan pembinaan terhadap unsur-unsur dan kegiatan yang
berhubungan dengan ketenagakerjaan dengan mengikutsertakan organisasi
pengusaha, serikat pekerja/serikat buruh, dan organisasi profesi terkait dan
dilaksanakan secara terpadu dan terkoordinasi.
Dalam rangka pembinaan ketenagakerjaan, pemerintah, organisasi pengusaha,
serikat pekerja/serikat buruh dan organisasi profesi terkait dapat melakukan kerja
sama internasional di bidang ketenagakerjaan sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku. Pemerintah dapat memberikan penghargaan kepada orang
atau lembaga yang telah berjasa dalam pembinaan ketenagakerjaan dalam bentuk
piagam, uang, dan/atau bentuk lainnya.
16. Melakukan Penyelidikan
Selain penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, juga kepada pegawai
pengawas ketenagakerjaan dapat diberi wewenang khusus sebagai penyidik
pegawai negeri sipil sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
yang memiliki kewenangan:
a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan serta keterangan tentang
tindak pidana di bidang ketenagakerjaan;
b. melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana
di bidang ketenagakerjaan;
c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang atau badan hukum sehubungan
dengan tindak pidana di bidang ketenagakerjaan;
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d. melakukan pemeriksaan atau penyitaan bahan atau barang bukti dalam perkara
tindak pidana di bidang ketenaga-kerjaan;
e. melakukan pemeriksaan atas surat dan/atau dokumen lain tentang tindak pidana
di bidang ketenagakerjaan;
f.

meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan
tindak pidana di bidang ketenagakerjaan; dan

g. menghentikan penyidikan apabila tidak terdapat cukup bukti yang membuktikan
tentang adanya tindak pidana di bidang ketenagakerjaan.
Kewenangan

penyidik

pegawai

negeri

sipil

sebagaimana

dimaksud

dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
17. Sosialisasi Aturan Ketenagakerjaan
Ini merupakan satu hal penting yang menjadi kunci dari sebagian permasalahan
yang muncul. Keterbatasan anggaran untuk sosialisasi menjadi salah satu alasan klise
dari masalah ini. Idealnya, sosialisai aturan ketenagakerjaan ini dilaksanakan dengan
cara-cara yang lebih bisa menyentuh semua komponen. Pekerja dan pengusaha
harus mengetahui aturan ketenagakerjaan untuk meminimalisir pelanggaran yang
terjadi.

Fungsi

dan

peran

Pemerintah

dalam

mensosialisasikan

aturan

ketenagakerjaan sangat diharapkan menjadi alternatif preventif yang seimbang.
18. Pengawasan Ketenagakerjaan
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah ini menjadi
sorotan di kalangan Pengawasan Ketenagakerjaan se-tanah air. Undang-Undang
tentang Pemerintahan Daerah ini memang dipandang cukup istimewa sehingga perlu
dibahas secara khusus dalam suatu forum berskala nasional. Apakah kaitan antara
Pengawasan Ketenagakerjaan dengan Pemerintahan Daerah?
Untuk menjawab pertanyaan tersebut, perlu ditinjau terlebih dahulu tentang
apakah yang dimaksud dengan Pengawasan Ketenagakerjaan. Pengawasan
Ketenagakerjaan merupakan suatu sistem yang sangat penting dalam penegakan
atau penerapan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan. Pengawasan
Ketenagakerjaan adalah kegiatan mengawasi dan menegakkan pelaksanaan
peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan. Penegakan atau
penerapan peraturan perundang-undangan merupakan upaya untuk melindungi
serta menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban bagi pengusaha dan
pekerja/buruh. Keseimbangan tersebut diperlukan untuk menjaga kelangsungan
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usaha dan ketenangan dalam bekerja, yang pada akhirnya akan meningkatkan
produktivitas kerja dan kesejahteraan tenaga kerja.
Pelaksana dari Pengawasan Ketenagakerjaan itu sendiri adalah Pegawai
Negeri Sipil yang memegang jabatan sebagai Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan.
Dapat dikatakan bahwa Pengawas Ketenagakerjaan adalah penegak hukum di sektor
ketenagakerjaan. Secara sederhana, mungkin Pengawas Ketenagakerjaan dapat
diibaratkan sebagai polisinya ketenagakerjaan.
Pengawasan Ketenagakerjaan adalah fungsi negara. Hal ini secara implisit
tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945 pada alinea keempat. Salah satu tugas Pemerintah Negara Indonesia adalah
melindungi seluruh bangsa dan tumpah darah Indonesia. Tugas dan fungsi itulah
yang menjadi kewenangan pemerintah, yaitu yang sering disebut dengan istilah
Urusan Pemerintahan. Urusan Pemerintahan inilah yang diatur dalam UndangUndang Pemerintahan Daerah. Pengawasan Ketenagakerjaan masuk dalam kategori
Urusan Pemerintahan Konkuren yang dibagi antara Pemerintah Pusat, Daerah
provinsi, dan Daerah kabupaten/kota.
Sebelumnya, dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi,
dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, Pengawasan Ketenagakerjaan sebagai
Urusan Pemerintahan telah dibagi antara Pemerintah Pusat, Daerah provinsi, dan
Daerah kabupaten/kota. Pembagian urusan Pengawasan Ketenagakerjaan dalam PP
ini cenderung seimbang. Pemerintah Pusat, Daerah provinsi, dan Daerah
kabupaten/kota memiliki kewenangan yang serupa. Perbedaannya hanya nampak
pada skala atau ruang lingkupnya. Urusan berskala kabupaten/kota menjadi
kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kota, urusan berskala provinsi menjadi
kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi, dan urusan berskala nasional menjadi
kewenangan

Pemerintah

Pusat.

Kini,

pembagian

urusan

Pengawasan

Ketenagakerjaan dalam Undang-Undang Pemerintahan Daerah cenderung berat
sebelah. Kewenangan yang ada pada Pemerintah Pusat adalah penetapan sistem dan
pengelolaan personil. Kewenangan yang ada pada Daerah provinsi adalah
penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan. Sedangkan Daerah kabupaten/kota
sama sekali tidak memiliki kewenangan apapun dalam urusan Pengawasan
Ketenagakerjaan. Sistem inilah yang acap kali disebut dengan istilah “sentralistik
terbatas”. “Sentralistik” itu maksudnya terpusat, dan “terbatas” itu maksudnya
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dibatasi hanya pada Daerah provinsi. Jadi, urusan Pengawasan Ketenagakerjaan yang
sebelumnya tersebar di semua tingkatan pemerintahan, sekarang dipusatkan ke
Daerah provinsi, yaitu dalam hal penyelenggaraannya.
Pengaturan pembagian Urusan Pemerintahan ini bukannya tanpa masalah.
Saat ini ada tiga undang-undang yang mengatur tentang kewenangan Pengawasan
Ketenagakerjaan. Yang pertama adalah Undang-Undang Pemerintahan Daerah
sebagaimana yang telah disampaikan di atas. Yang kedua adalah Undang-Undang
Nomor 21 Tahun 2003 Tentang Pengesahan International Labour Organization
Convention No. 81 Concerning Labour Inspection In Industry And Commerce
(Konvensi ILO No. 81 Mengenai Pengawasan Ketenagakerjaan Dalam Industri Dan
Perdagangan). Dan yang ketiga adalah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003
Tentang Ketenagakerjaan.
Dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2003, kebijakan Pengawasan
Ketenagakerjaan bersifat sentralistik secara penuh. Undang-undang ini juga
mengatur bahwa Pengawasan Ketenagakerjaan harus berada di bawah supervisi dan
kontrol pemerintah pusat. Ini artinya, Pengawasan Ketenagakerjaan semestinya
merupakan kewenangan Pemerintah Pusat. Lain halnya dengan Undang-Undang
Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Pasal 178 ayat (1) Undang-Undang
Ketenagakerjaan ini mengatur bahwa Pengawasan Ketenagakerjaan dilaksanakan
oleh unit kerja tersendiri pada instansi yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di
bidang ketenagakerjaan pada pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan
pemerintah kabupaten/kota. Ini artinya, kewenangan Pengawasan Ketenagakerjaan
ada pada pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota.
Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa dalam hal ini terdapat tumpeng
tindih pengaturan. Undang-undang yang satu mengatakan demikian, sedangkan
undang-undang yang lain mengatur secara berbeda. Tidak tanggung-tanggung,
konflik ini melibatkan tiga undang-undang yang mengatur satu hal yang sama. Kalau
sudah begini, undang-undang yang mana yang harus dipatuhi dan dilaksanakan?
Dalam sistem hukum, apabila terjadi konflik, maka sistem itu sendiri yang akan
menyelesaikannya. Sebagai bagian dari sistem hukum, di sinilah peran asas hukum.
Dan salah satu asas yang berperan penting dalam penyelesaian konflik semacam ini
adalah asas lex speciali derogat legi generali. Asas ini mengatakan bahwa aturan yang
mengatur secara khusus itu mengalahkan aturan yang mengatur secara umum,
sehingga yang harus dipatuhi dan dilaksanakan adalah aturan yang bersifat khusus.
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Kalau begitu, manakah di antara tiga undang-undang tersebut yang mengatur secara
khusus tentang Pengawasan Ketenagakerjaan?
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah tidak
dibuat khusus untuk mengatur tentang Pengawasan Ketenagakerjaan. Begitu pula
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Undang-Undang
Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan ini memang mengatur banyak hal
terkait aspek-aspek ketenagakerjaan, namun tidak khusus untuk mengatur tentang
Pengawasan Ketenagakerjaan. Berbeda dengan kedua undang-undang tersebut,
Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2003 dibuat secara khusus untuk mengesahkan dan
mengadopsi konvensi International Labour Organization tentang Pengawasan
Ketenagakerjaan. Undang-undang ini secara khusus dan spesifik dari awal sampai
akhir hanya berbicara mengenai Pengawasan Ketenagakerjaan. Dari sini, sudah jelas
bahwa di antara ketiga undang-undang tersebut, yang bersifat lex speciali adalah
Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2003. Dengan demikian, dalam hal ini, undangundang inilah yang harus dipatuhi dan diterapkan. Konsekuensinya, Pengawasan
Ketenagakerjaan sebagai salah satu Urusan Pemerintahan sepenuhnya harus menjadi
kewenangan Pemerintah Pusat, sesuai standar yang berlaku secara internasional.
Hal ini selaras dengan fungsi Pengawasan Ketenagakerjaan sebagai lembaga
penegak hukum nasional. Bila dibandingkan dengan lembaga penegak hukum
lainnya, sebut saja Kepolisian, Kejaksaan maupun Komisi Pemberantasan Korupsi,
semuanya bersifat sentralistik yang merupakan kewenangan Pemerintah Pusat.
Contoh lainnya adalah penegakan hukum sektoral di bidang keimigrasian,
perpajakan, bea cukai, lingkungan hidup, serta pengawasan obat dan makanan.
Semuanya ditangani oleh Pemerintah Pusat, dengan membentuk instansi vertikal di
daerah. Begitu pula seharusnya Pengawasan Ketenagakerjaan, yaitu sepenuhnya
merupakan kewenangan Pemerintah Pusat, yang mana pelaksanaannya di daerah
dilakukan oleh instansi vertikal.
Lantas bagaimanakah sikap jajaran pemerintahan terhadap perihal kewenangan
Pengawasan Ketenagakerjaan ini? Apakah asas lex speciali derogat legi generali telah
menjadi acuan? Dalam kenyataannya, asas hukum yang digunakan adalah lex
posteriori derogat legi priori. Asas ini mengatakan bahwa aturan yang baru itu
mengalahkan aturan yang lama. Maka, dalam hal ini, Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang digunakan sebagai acuan. Dengan
demikian, konsep Pengawasan Ketenagakerjaan yang “sentralistik terbatas” akan
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segera diterapkan.
Sebagai akibatnya, harus dilakukan serah terima atas segala personel,
pendanaan, sarana dan prasarana, serta dokumen (P3D) dari Daerah Kabupaten/Kota
ke Daerah Provinsi. Undang-Undang Pemerintahan Daerah telah memagari bahwa
serah terima dilakukan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang-Undang
tersebut diundangkan. Menteri Dalam Negeri juga telah menegaskan bahwa serah
terima dilakukan paling lambat 2 Oktober 2016. Untuk itu, saat ini pemetaan dan
inventarisasi P3D sedang digencarkan.
Dengan demikian, sistem Pengawasan Ketenagakerjaan yang terpusat di
Daerah Provinsi sekiranya sudah akan diterapkan secara penuh pada tahun 2017.
Sistem ini diharapkan dapat menjadi solusi atas berbagai ekses negatif dari otonomi
daerah, yang dihadapi di lapangan selama tidak kurang dari 10 tahun terakhir.
Gambaran ke depannya, Pengawasan Ketenagakerjaan akan menjadi lebih
independen,

sehingga

kinerjanya

akan

lebih

efektif

dan

efisien

dalam

melindungi/menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban para pengusaha dan
pekerja.
Analisis

terhadap

Undang-Undang

Nomor

23

Tahun

2014

tentang

Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan dengan UU No. 9
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah bila dikaitkan dengan Peningkatan Daya Saing Tenaga
Kerja dan bila dianalisis dari dimensi implementasi peraturan perundangundangannya sebagai berikut:
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Peraturan Perundang - undangan: Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir
dengan dengan UU No. 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
Permasalahan
1

Penyebab Permasalahan
2

Analisis

Rekomendasi

4

5

3

Kelembagaan dan aparatur
Masalah 1:
Terdapat kendala

√

Aspek koordinasi

Perlu koordinasi yang

ketenagakerjaan kabupaten/kota akan efektif beralih ke provinsi

erat antara

koordinasi antara

pada Januari 2017. Sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014

Kementerian Dalam

Kementerian

tentang Pemerintahan Daerah, maka semua fungsi pengawasan

Negeri yang

Ketenagakerjaan

ketenagakerjaan yang ada di setiap kabupaten/kota seluruh

membawahi

yang sebelumnya

Indonesia, statusnya akan beralih ke provinsi. Pengalihan ke

Pemerintah-

menjadi Pengawas

Pemerintah Provinsi 1 Oktober 2016 tetapi akan berlaku efektif 1

Pemerintah Provinsi

Ketenagakerjaan

Januari 2017. Pengalihan itu, berdasarkan Undang-Undang Nomor 23

dengan Kementerian

dengan

Tahun 2014 tentang Pemerintahanan Daerah. Semua pegawai

Ketenagakerjaan yang

Kementerian

pengawas kabupaten/kota seluruh Indonesia, statusnya, dialihkan

sebelumnya memiliki

Dalam Negeri

ke provinsi 1 Oktober 2016 dan efektif Januari 2017. Artinya,

fungsi pengawasan

sebagai pemegang

penggajian pegawai pengawas kabupaten/kota beralih ke provinsi

ketenagakerjaan.

amanah Undang-

itu terhitung mulai Januari 2017.

Undang Nomor 23

lembaga

Terhitung Januari 2017, seluruh pegawai pengawas

Menurut UU No. 23 No. Tahun 2014, ada beberapa bidang

Tahun 2014

yang dipindahkan, salah satunya bidang ketenagakerjaan. Namun

tentang

untuk bidang ketenagakerjaan, yang dipindah itu, hanya pegawai

Pemerintahan

pengawas ketenagakerjaan saja sedangkan mediator hubungan
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Permasalahan

Penyebab Permasalahan

Analisis

Daerah yang

industrial tetap di kabupaten/kota. Pegawai pengawas

memberikan

ketenagakerjaan akan melakukan wewenangnya sesuai ketentuan

mandat

yang berlaku. Tugas pegawai pengawas ketenagakerjaan, misalnya

pengalihan

ketika memeriksa ke perusahaan-perusahaan, kasus-kasus

pengawasan

kecelakaan dan keselamatan kerja (K3), atau laporan perusahaan.

ketenagakerjaan

Sedangkan, fungsi-fungsi seperti wajib lapor ketenagakerjaan, izin

ke Pemerintah

perusahaan, perpanjangan IMTA (Izin Masuk Tenaga Kerja Asing)

Provinsi.

masih di kabupaten/kota. Masih seperti biasa, terkecuali pengawas

Rekomendasi

ketenagakerjaan yang dialihkan ke Provinsi. Pengalihan fungsi
pengawasan ini menimbulkan permasalahan dalam koordinasi
antara Kementerian Ketenagakerjaan dengan Kementerian Dalam
Negeri khususnya Pemerintah Provinsi yang mendapatkan mandat
baru pengawasan ketenagakerjaan, muncul pertanyaan bagaimana
kesiapan sumber daya manusia di Pemerintah Provinsi dalam
melakukan pengawasan mengingat selama ini pengawasan
ketenagakerjaan sudah dilakukan oleh Kementerian
Ketenagakerjaan. Kondisi ini akan berakibat pada pelayanan dan
pengawasan ketenagakerjaan di Provinsi apalagi banyak pengawas
ketenagakerjaan di pemerintah provinsi yang harus membekali diri
terlebih dahulu melalui pelatihan-pelatihan dan Pendidikan untuk
mempersiapkan diri menjadi pengawas ketenagakerjaan.
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Permasalahan

Penyebab Permasalahan

Analisis

Rekomendasi

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah tidak dibuat khusus untuk mengatur tentang Pengawasan
Ketenagakerjaan. Begitu pula Undang-Undang Nomor 13 Tahun
2003 tentang Ketenagakerjaan. Undang-Undang Nomor 13 Tahun
2003 tentang Ketenagakerjaan ini memang mengatur banyak hal
terkait aspek-aspek ketenagakerjaan, namun tidak khusus untuk
mengatur tentang Pengawasan Ketenagakerjaan. Berbeda dengan
kedua undang-undang tersebut, Undang-Undang Nomor 21 Tahun
2003 dibuat secara khusus untuk mengesahkan dan mengadopsi
konvensi International Labour Organization tentang Pengawasan
Ketenagakerjaan. Undang-undang ini secara khusus dan spesifik
dari awal sampai akhir hanya berbicara mengenai Pengawasan
Ketenagakerjaan. Dari sini, sudah jelas bahwa di antara ketiga
undang-undang tersebut, yang bersifat lex speciali adalah UndangUndang Nomor 21 Tahun 2003. Dengan demikian, dalam hal ini,
undang-undang inilah yang harus dipatuhi dan diterapkan.
Konsekuensinya, Pengawasan Ketenagakerjaan sebagai salah satu
Urusan Pemerintahan sepenuhnya harus menjadi kewenangan
Pemerintah Pusat, sesuai standar yang berlaku secara internasional.
Hal ini selaras dengan fungsi Pengawasan Ketenagakerjaan
sebagai lembaga penegak hukum nasional. Bila dibandingkan
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Permasalahan

Penyebab Permasalahan

Analisis

Rekomendasi

dengan lembaga penegak hukum lainnya, sebut saja Kepolisian,
Kejaksaan maupun Komisi Pemberantasan Korupsi, semuanya
bersifat sentralistik yang merupakan kewenangan Pemerintah
Pusat. Contoh lainnya adalah penegakan hukum sektoral di bidang
keimigrasian, perpajakan, bea cukai, lingkungan hidup, serta
pengawasan obat dan makanan. Semuanya ditangani oleh
Pemerintah Pusat, dengan membentuk instansi vertikal di daerah.
Begitu pula seharusnya Pengawasan Ketenagakerjaan, yaitu
sepenuhnya merupakan kewenangan Pemerintah Pusat, yang mana
pelaksanaannya di daerah dilakukan oleh instansi vertikal.
Lantas bagaimanakah sikap jajaran pemerintahan terhadap
perihal kewenangan Pengawasan Ketenagakerjaan ini? Apakah
asas lex speciali derogat legi generali telah menjadi acuan? Dalam
kenyataannya, asas hukum yang digunakan adalah lex posteriori
derogat legi priori. Asas ini mengatakan bahwa aturan yang baru itu
mengalahkan aturan yang lama. Maka, dalam hal ini, UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang
digunakan sebagai acuan. Dengan demikian, konsep Pengawasan
Ketenagakerjaan yang “sentralistik terbatas” akan segera
diterapkan.
Sebagai akibatnya, harus dilakukan serah terima atas segala
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Permasalahan

Penyebab Permasalahan

Analisis

Rekomendasi

personel, pendanaan, sarana dan prasarana, serta dokumen (P3D)
dari Daerah Kabupaten/Kota ke Daerah Provinsi. Undang-Undang
Pemerintahan Daerah telah memagari bahwa serah terima dilakukan
paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang-Undang tersebut
diundangkan. Menteri Dalam Negeri juga telah menegaskan bahwa
serah terima dilakukan paling lambat 2 Oktober 2016. Untuk itu, saat
ini pemetaan dan inventarisasi P3D sedang digencarkan.
Dengan demikian, sistem Pengawasan Ketenagakerjaan yang
terpusat di Daerah Provinsi sekiranya sudah akan diterapkan secara
penuh pada tahun 2017. Sistem ini diharapkan dapat menjadi solusi
atas berbagai ekses negatif dari otonomi daerah, yang dihadapi di
lapangan selama tidak kurang dari 10 tahun terakhir. Gambaran ke
depannya, Pengawasan Ketenagakerjaan akan menjadi lebih
independen, sehingga kinerjanya akan lebih efektif dan efisien
dalam melindungi/menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban
para pengusaha dan pekerja.
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BAB VII
PENUTUP
A. Simpulan
Dari hasil analisis terhadap 32 (tiga puluh dua) PUU, jika ditinjau dari materi
muatannya, terdapat 1 (satu) PUU yang tidak tepat jenis PUU nya, dan beberapa catatan
penting terhadap 3 (tiga) PUU yang perlu dievaluasi.
PUU yang dinilai tidak tepat jenis PUU nya adalah:
2.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1987 tentang Kamar Dagang dan Industri.

Sedangkan PUU yang memiliki catatan penting untuk dievaluasi adalah:
4.

Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2010 tentang Pengawasan Ketenagakerjaan;

5.

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor: 31 Tahun 2013 tentang
Ketentuan dan Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing dan Pengembangan
Tenaga Kerja Indonesia pada Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi;

6.

Permen ESDM No 23 Tahun 2014 tentang Penetapan dan Pemberlakuan Standar Latih
Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan Bidang Pembangkitan Tenga Listrik,
Subbidang Perancangan, Subbidang Perencanaan, Subbidang Konstruksi, dan
subbidang inspeksi.

Dari hasil analisis berdasarkan kejelasan rumusan, 23 (dua puluh tiga) di antara PUU
terkait Peningkatan Daya Saing Tenaga Kerja yang dievaluasi, masih terdapat masalah.
Berikut data hasil penilaiannya:
No.
1.

2.

PUU
UU Nomor 1 Tahun 1987

Indikator variabel
penilaian
Kesesuaian dengan

Pasal yang perlu diubah

tentang Kamar Dagang dan

sistematika teknis

Industri

penyusunan PUU

UU Nomor 22 Tahun 2001

Kesesuaian dengan

Ps. 1 angka 23, Ps. 2, Ps. 3,

tentang Minyak dan Gas Bumi

sistematika teknis

Ps. 4 ayat (3), Ps. 11 ayat

penyusunan PUU

(1), Ps. 12, Ps. 20 ayat (3),

Ps. 2 dan Ps. 3

Ps. 21 ayat (1), Ps. 22, Ps. 25
ayat (2), Ps. 28 ayat (1),
(2), Ps. 34 ayat (1), Ps. 41
ayat (2), Ps. 44, Ps. 45, Ps.
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No.

PUU

Indikator variabel
penilaian

Pasal yang perlu diubah
48 ayat (1), Ps. 49, Ps. 50
ayat (3), (5), Ps. 59 huruf
a, Ps. 61 dan Ps. 63.

3.

UU Nomor 13 Tahun 2003

Kesesuaian dengan

Ps. 2, Ps.3, Ps. 4, Ps. 59

tentang Ketenagakerjaan

sistematika teknis

ayat (7), Ps. 64, Ps. 65 ayat

penyusunan PUU

(7), (8), Ps. 66 ayat (2),
(4), Ps. 95 ayat (4), Ps. 96,
Ps. 109, Ps. 116, Ps. 120, Ps.
121, Ps. 137, Ps. 138 ayat (1),
Ps. 139, Ps. 140, Ps. 155
ayat (2), Ps. 158,
Ps. 159, Ps. 164 ayat (3),
Ps. 169 ayat (1), Ps. 170, Ps.
183, Ps. 184, Ps. 185, Ps.
186,
Ps. 187, Ps. 188, Ps. 189,
dan Ps. 190

4.

5.

UU Nomor 20 Tahun 2003

Kesesuaian dengan

Ps.2, Ps.3, Ps.4, Ps. 67, Ps.

tentang Sistem Pendidikan

sistematika teknis

68, Ps. 68, Ps. 69, Ps. 70,

Nasional

penyusunan PUU

dan Ps. 71

UU Nomor 2 Tahun 2004

Kesesuaian dengan

Ps. 1, Ps. 3, Ps. 6, Ps. 7 ayat

tentang Penyelesaian

sistematika teknis

(5), Ps. 8, Ps. 26 dan Ps.

Perselisihan Hubungan

penyusunan PUU

83,

UU Nomor 20 Tahun 2008

Kesesuaian dengan

Ps. 2, Ps. 3, Ps. 8 huruf c,

tentang Usaha Mikro, Kecil

sistematika teknis

Ps. 13 ayat (1), Ps. 21, Ps.

dan Menengah

penyusunan PUU

32, Ps. 34 ayat (2) dan Ps.

Industrial
6.

36 ayat (2).
7.

8.

UU Nomor 30 Tahun 2009

Kesesuaian dengan

Ps. 2, Ps. 10, Ps. 48, Ps. 49,

tentang Ketenagalistrikan

sistematika teknis

Ps. 50, Ps, 51, Ps. 52, Ps. 53,

penyusunan PUU

Ps. 54

UU Nomor 3 Tahun 2014

Kesesuaian dengan

Ps. 2, Ps. 3, Ps. 4, Ps. 107

tentang Perindustrian

sistematika teknis
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No.

9.

PUU

Indikator variabel
penilaian
penyusunan PUU

UU Nomor 7 Tahun 2014

Kesesuaian dengan

tentang Perdagangan

sistematika teknis

Pasal yang perlu diubah

Ps. 2, Ps. 3, Ps. 4

penyusunan PUU
10.

11.

UU Nomor 23 Tahun 2014

Kesesuaian dengan

Ps. 2 dan Ps. 12

tentang Pemerintahan

sistematika teknis

Daerah

penyusunan PUU

PP No. 41 Tahun 2004 tentang

Kesesuaian dengan

Ps. 1 angka 3, Penjelasan

Tata Cara Pengangkatan dan

sistematika teknis

Umum alinea 3

Pemberhentian Hakim Ad-hoc

penyusunan PUU

Pengadilan Hubungan
Industrial dan Hakim Ad-hoc
pada Mahkamah Agung
12.

PP No. 19 Tahun 2005 tentang

Kesesuaian dengan

Standar Nasional Pendidikan

sistematika teknis

Ps. 2, Ps. 3, dan Ps. 4

penyusunan PUU
13.

14.

15.

16.

PP Nomor 31 Tahun 2006

Kesesuaian dengan

Ps. 2 dan Ps. 3

tentang Sistem Pelatihan

sistematika teknis

Kerja Nasional

penyusunan PUU

PP No. 17 tahun 2010 tentang

Kesesuaian dengan

Pengelolaan dan

sistematika teknis

Penyelenggaraan Pendidikan

penyusunan PUU

PP Nomor 14 Tahun 2012

Kesesuaian dengan

Ps. 2, Ps. 21 ayat (2), Ps. 25

tentang Kegiatan Usaha

sistematika teknis

ayat (5), Ps. 26, Ps. 29 ayat

Penyediaan Tenaga Listrik

penyusunan PUU

(4), Ps. 34 ayat (2).

PP Nomor 17 Tahun 2013

Kesesuaian dengan

Ps. 6 ayat (2), Ps. 11 ayat

tentang Pelaksanaan

sistematika teknis

(3), Ps. 39, Ps. 49 huruf d,

Undang-Undang Nomor 20

penyusunan PUU

Ps. 60,

PP Nomor 41 Tahun 2015

Kesesuaian dengan

Ps. 1 angka 14, Ps.2, Ps. 6

tentang Pembangunan

sistematika teknis

ayat (5), Ps. 7 ayat (9), Ps.

Ps. 3

Tahun 2008 tentang Usaha
Mikro,
Kecil dan Menengah
17.
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No.

PUU
Sumber Daya Industri

Indikator variabel
penilaian
penyusunan PUU

Pasal yang perlu diubah
8 ayat (1), Ps. 9 ayat (7),
Ps. 11 ayat (3),
Ps. 16 ayat (2), Ps. 17 ayat
(2), Ps. 24 ayat (3),
Ps. 28, Ps. 30, Ps. 32 ayat
(2), Ps. 38, Ps. 46 ayat (3),
Ps. 42 ayat (2), Ps. 45 ayat
(4).

18.

19.

PP Nomor 21 Tahun 2010

Kesesuaian dengan

tentang Pengawasan

sistematika teknis

Ketenagakerjaan

penyusunan PUU

Permenakertrans Nomor 5

Kesesuaian dengan

Tahun 2012 tentang Sistem

sistematika teknis

Standardisasi Kompetensi

penyusunan PUU

Ps. 178 ayat (2)

Ps. 2 ayat (1)

Kerja Nasional
20.

Permenakertrans Nomor 8

Kesesuaian dengan

Tahun 2012 tentang Tata Cara

sistematika teknis

Penetapan Standar

penyusunan PUU

Ps. 2

Kompetensi Kerja Nasional
Indonesia
21.

Permenakertrans Nomor 11

Kesesuaian dengan

Tahun 2013 tentang Pedoman

sistematika teknis

Penyelenggaraan Sistem

penyusunan PUU

Ps. 2

Pelatihan Kerja Nasional di
Daerah
22.

Permen ESDM

Kesesuaian dengan

Nomor: 31 Tahun 2013

sistematika teknis

tentang Ketentuan dan Tata

penyusunan PUU

Ps. 20

Cara Penggunaan Tenaga
Kerja Asing dan
Pengembangan Tenaga Kerja
Indonesia pada Kegiatan
Usaha Minyak dan Gas Bumi
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No.

PUU
Permenaker Nomor 16 Tahun

Indikator variabel
penilaian
Kesesuaian dengan

23.

Pasal yang perlu diubah
Ps. 2, Ps. 4 ayat (2), Ps. 60,

2015 tentang Tata Cara

sistematika teknis

Ps. 61 ayat (4),

Penggunaan Tenaga Kerja

penyusunan PUU

Asing

Dari hasil analisis berdasarkan kesesuaian norma dengan asas materiil, 16 (enam
belas) PUU dinilai masih terdapat ketentuan pasal yang tidak sesuai dengan asas materiil.
Berikut data hasil penilaian tersebut:
No.
1.

PUU

Indikator variabel
penilaian
Kekeluargaan

Ps. 4

UU Nomor 22 Tahun 2001

Kenusantaraan,

Ps. 1 angka 23, Ps. 4 ayat

tentang Minyak dan Gas

Keseimbangan,

(3), Ps. 11 ayat (1), Ps. 12,

Bumi

Keserasian, dan

Ps. 20 ayat (3), Ps. 21 ayat

Keselarasan,

(1), Ps. 22, Ps. 28 ayat (2),

kemanusiaan,

Ps. 41 ayat (2), Ps. 44, Ps.

UU Nomor 1 Tahun 1987

Pasal yang perlu diubah

tentang Kamar Dagang dan
Industri
2.

45, Ps. 48 ayat (1), Ps. 49,
Pasal 59 huruf a, Ps. 61, Ps.
63
3.

UU Nomor 13 Tahun 2003

Ketertiban dan

Ps. 59, Ps 59 ayat (7), Ps.

tentang Ketenagakerjaan

Kepastian Hukum,

64, Ps. 65, Pasal 65 ayat

Kesamaan

(7), Pasal 65 ayat (8), Ps.

Kedudukan dalam

66, Ps. 66 ayat (2), Ps. 66

Hukum dan

ayat (4), Ps. 95 ayat (4),

Pemerintahan,

Ps. 106, Ps. 119, Ps. 120, Ps.

Kekeluargaan,

121, Ps. 137, Ps. 138 ayat (1),
Ps. 139, Ps. 140, Ps. 186, Ps.
155 ayat (2), Ps. 158, Ps.
159, Ps. 164 ayat (3), Ps.
169 ayat (1), Ps. 170,

4.

UU Nomor 20 Tahun 2003

Kekeluargaan,

Ps. 35 ayat (1), Ps. 1 angka
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No.

PUU
tentang Sistem Pendidikan

Indikator variabel
penilaian
Kenusantaraan,

Pasal yang perlu diubah
17, Ps. 35 ayat (1), (2), (3),

Nasional

Keadilan,

dan (4), Ps. 36 ayat (1), Ps.
38 ayat (3) dan (4), Ps. 50
ayat (2), Ps. 26 ayat (6), Ps
27 ayat (2), Pasal 31 ayat
(3), Pasal 35 ayat (4), Pasal
36 ayat (4), Pasal 55 ayat
(5)

5.

UU Nomor 2 Tahun 2004

Ketertiban dan

tentang Penyelesaian

Kepastian Hukum,

Perselisihan Hubungan

Keadilan.

Ps. 64, Ps. 87

Industrial
6.

7.

8.

UU Nomor 20 Tahun 2008

Ketertiban dan

Ps. 5, Ps. 6, Ps. 12

tentang Usaha Mikro Kecil

Kepastian Hukum,

Menengah (UMKM)

Keadilan

UU Nomor 30 Tahun 2009

Pengayoman.

Ps. 44 ayat (6), Ps. 46

tentang Ketenagalistrikan

Kebangsaan.

ayat (1) huruf f

UU Nomor 3 Tahun 2014

Ketertiban dan

Ps. 1 angka 4 dan 6, Ps. 1

tentang Perindustrian

kepastian hukum.

angka 18, Ps. 3 huruf d dan

Kemanusiaan.

g, Ps. 25, Ps. 116

Pengayoman.
Keseimbangan,
Keserasian, dan
Keselarasan.
Bhinneka Tunggal Ika.
9.

UU Nomor 7 Tahun 2014

Kebangsaan.

Ps. 49 ayat (4), Ps. 84 ayat

tentang Perdagangan

Kenusantaraan.

(1), Ps. 97 ayat (1)

Ketertiban dan
kepastian hukum.
10.

UU Nomor 23 Tahun 2014

Ketertiban dan

Ps. 27, Ps. 249, Ps. 250,

tentang Pemerintahan

kepastian hukum,

Ps.251

Daerah sebagaimana telah

(kecuali butir ketentuan

diubah terakhir dengan UU

/frasa yang telah
401

No.

PUU

Indikator variabel
penilaian

Nomor 9 Tahun 2015 tentang

Pasal yang perlu diubah
dibatalkan MK)

Perubahan Kedua UU Nomor
23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah
11.

PP Nomor 41 Tahun 2004

Pengayoman,

tentang Tata Cara

Kesamaan

Pengangkatan dan

Kedudukan Dalam

Pemberhentian Hakim Ad-

Hukum dan

hoc Pengadilan Hubungan

Pemerintahan.

Ps.3, Ps.5 ayat (1)

Industrial dan Hakim Ad-hoc
pada Mahkamah Agung
12.

PP No. 19 Tahun 2005

Ketertiban dan

tentang Standar Nasional

Kepastian Hukum.

Ps. 8 ayat (3)

Pendidikan
13.

14.

15.

PP Nomor 31 Tahun 2006

kekeluargaan,

Ps. 7 ayat (4)

tentang Sistem Pelatihan

ketertiban dan

Kerja Nasional

kepastian hukum.

PP Nomor 17 tahun 2010

Kebangsaan,

tentang Pengelolaan dan

Ketertiban dan

Penyelenggaraan Pendidikan

Kepastian Hukum.

PP Nomor 17 Tahun 2013

Ketertiban dan

Ps. 31 ayat (2), Ps. 32 ayat

tentang Pelaksanaan

Kepastian Hukum.

(2),

PP Nomor 41 Tahun 2015

Kebangsaan,

Ps. 3, Ps. 4, Ps. 16, Ps. 29

tentang Pembangunan

Pengayoman.

Ps. 161 ayat (6), Ps. 136,

Undang-Undang Nomor 20
Tahun 2008 tentang Usaha
Mikro, Kecil dan Menengah
16.

Sumber Daya Industri.

Dari hasil penilaian berdasarkan potensi disharmoni, dapat dilihat hasil penilaian
sebagai berikut:
No

Ketentuan
Pasal/PUU

Varia
bel

Temuan Potensi
Disharmoni

Ubah
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No

Ketentuan
Pasal/PUU
26. Pasal 42 ayat (1)

Varia
bel
Kewe

Temuan Potensi
Disharmoni
Pasal 2 Jo Pasal 1 angka

Pasal 42 ayat (1) UU No. 13

UU No. 13 Tahun

nang

1 UU No. 12 Tahun

Tahun 2003 tentang

2003 tentang

an

2006 Tentang

Ketenagakerjaan dan

Kewarganegaraan dan

Pasal 2 Jo Pasal 1 angka 1

Pasal 61 UU No. 6

UU No. 12 Tahun 2006

Tahun 2011 tentang

Tentang

Keimigrasian

Kewarganegaraan dan

Ketenagakerjaan

Ubah

Pasal 61 UU No. 6 Tahun
2011 tentang Keimigrasian
27. Pasal 42 ayat (2)

Perlin

Pasal 1 angka 6 UU No.

Pasal 42 ayat (2) UU No. 13

UU No. 13 Tahun

dung

12 Tahun 2006 Tentang

Tahun 2003 tentang

2003 tentang

an

Kewarganegaraan

Ketenagakerjaan dan

Ketenagakerjaan

Pasal 1 angka 6 UU No. 12
Tahun 2006 Tentang
Kewarganegaraan

28. Pasal 184 dan 185

Pene

Pasal 57 UU Nomor 2

Pasal 184 dan 185 UU No.

UU No.13 Tahun

gakan

Tahun 2004 Tentang

13 Tahun 2003 tentang

2003 tentang

Hu

Penyelesaian

Ketenagakerjaan dan

Ketenagakerjaan

kum

Perselisihan Hubungan

Pasal 57 UU Nomor 2

Industrial

Tahun 2004 Tentang
Penyelesaian Perselisihan
Hubungan Industrial

29. Pasal 1 angka 10

Kewe

Pasal 35 ayat (1) UU

Pasal 1 angka 10 UU No. 13

UU No. 13 Tahun

nang

Nomor 20 Tahun 2003

Tahun 2003 tentang

2003 tentang

an

tentang Sistem

Ketenagakerjaan dan

Pendidikan Nasional

Pasal 35 ayat (1) UU

dan Pasal 25, 26 dan 27

Nomor 20 Tahun 2003

PP Nomor 19 Tahun

tentang Sistem

2005 tentang Standar

Pendidikan Nasional dan

Nasional Pendidikan

Pasal 25, 26 dan 27 PP

Ketenagakerjaan

Nomor 19 Tahun 2005
tentang Standar Nasional
Pendidikan.
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No

Ketentuan
Pasal/PUU
30. Pasal 10 ayat (2)

Varia
bel
Kewe

Temuan Potensi
Disharmoni
Pasal 1 angka 17, Pasal

Pasal 10 ayat (2) UU No.13

UU No.13 Tahun

nang

35 ayat (1), (2), (3), dan

Tahun 2003 tentang

2003 tentang

an

(4), Pasal 36 ayat (1),

Ketenagakerjaan dan

Pasal 38 ayat (3) dan

Pasal 1 angka 17, Pasal 35

(4), Pasal 50 ayat (2)

ayat (1), (2), (3), dan (4),

UU Nomor 20 Tahun

Pasal 36 ayat (1), Pasal 38

2003 tentang Sistem

ayat (3) dan (4), Pasal 50

Pendidikan Nasional

ayat (2) UU Nomor 20

Ketenagakerjaan

Ubah

Tahun 2003 tentang
Sistem Pendidikan
Nasional
31. Pasal 44 ayat (1)

Kewe

Pasal 26 ayat (6), Pasal

Pasal 44 ayat (1) dan (2)

dan (2) UU No. 13

nang

27 ayat (2), Pasal 31

UU No. 13 Tahun 2003

Tahun 2003

an

ayat (3), Pasal 35 ayat

tentang Ketenagakerjaan

tentang

(4), Pasal 36 ayat (4),

dan Pasal 26 ayat (6),

Ketenagakerjaan

Pasal 55 ayat (5) UU

Pasal 27 ayat (2), Pasal 31

Nomor 20 Tahun 2003

ayat (3), Pasal 35 ayat (4),

tentang Sistem

Pasal 36 ayat (4), Pasal 55

Pendidikan Nasional

ayat (5) UU Nomor 20
Tahun 2003 tentang
Sistem Pendidikan
Nasional

32. Pasal 1 angka 10,

Kewe

Pasal 6 UU No. 3 Tahun

Pasal 1 angka 10, Pasal 10

Pasal 10 ayat (2)

nang

2004 tentang

ayat (2) dan Pasal 44 ayat

Perindustrian

(1) dan (2) UU No. 13

Pasal 74 UU No. 23

Tahun 2003 tentang

Tahun 2007 tentang

Ketenagakerjaan,

Perkeretaapian

Pasal 6 UU No. 3 Tahun

Pasal 390 UU No. 1

2004 tentang

Tahun 2009 tentang

Perindustrian,

Penerbangan

Pasal 74 UU No. 23 Tahun

Pasal 179, 199 UU No.

2007 tentang

17 Tahun 2008 tentang

Perkeretaapian,

dan Pasal 44 ayat an
33. (1) dan (2) UU No.
13

Tahun

2003

tentang
34. Ketenagakerjaan

35.
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No

Ketentuan
Pasal/PUU

Varia
bel

36.

37.

38.

39.

Temuan Potensi
Disharmoni
Pelayaran

Ubah
Pasal 390 UU No. 1 Tahun

Pasal 55 UU No. 22

2009 tentang

Tahun 2009 tentang

Penerbangan,

Lalu Lintas dan

Pasal 179, 199 UU No. 17

Angkutan Jalan

Tahun 2008 tentang

Pasal 91 UU No. 39

Pelayaran,

Tahun 2014 tentang

Pasal 55 UU No. 22 Tahun

Perkebunan

2009 tentang Lalu Lintas

Pasal 53 UU No. 10

dan Angkutan Jalan,

Tahun 2009 tentang

Pasal 91 UU No. 39 Tahun

Kepariwisataan

2014 tentang Perkebunan,

Pasal 70 UU No. 2

Pasal 53 UU No. 10 Tahun

Tahun 2017 tentang

2009 tentang

Jasa Konstruksi

Kepariwisataan,
Pasal 70 UU No. 2 Tahun
2017 tentang Jasa
Konstruksi.

40. Pasal 1 angka 10,

Pene

Pasal 61 ayat (1) dan (3)

Pasal 61 ayat (1) dan (3)

Pasal 10 ayat (2)

gakan

UU Nomor 20 Tahun

UU Nomor 20 Tahun 2003

dan Pasal 44 ayat

Hu

2003 tentang Sistem

tentang Sistem

(1) dan (2) UU No.

kum

Pendidikan Nasional

Pendidikan Nasional

Pene

Pasal 61 ayat (3) dan

Pasal 61 ayat (3) dan (4)

Pasal 10 ayat (2)

gakan

(4) UU Nomor 20

UU Nomor 20 Tahun 2003

dan Pasal 44 ayat

Hu

Tahun 2003 tentang

tentang Sistem

(1) dan (2) UU No.

kum

Sistem Pendidikan

Pendidikan Nasional

13 Tahun 2003
tentang
Ketenagakerjaan
41. Pasal 1 angka 10,

13 Tahun 2003

Nasional

tentang
Ketenagakerjaan
42. Pasal 87 UU No. 2
Tahun 2004

Kepas

Pasal 31 UU Nomor 18

Pasal 87 UU No. 2 Tahun

tian

Tahun 2003 tentang

2004

tentang
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No

Ketentuan
Pasal/PUU
tentang

Varia
bel
Hu

Penyelesaian

kum

Temuan Potensi
Disharmoni
Advokat

Ubah
Penyelesaian Perselisihan
Hubungan Industrial dan

Perselisihan

Pasal 31 UU Nomor 18

Hubungan

Tahun

Industrial

Advokat.

43. Pasal 186 UU No.

2003

tentang

Pene

Pasal 59 ayat (1) huruf

Pasal 186 UU No. 13 Tahun

13 Tahun 2003

gakan

d PP Nomor 78 Tahun

2003 tentang

tentang

Hu

2015 tentang

Ketenagakerjaan dan

Ketenagakerjaan

kum

Pengupahan

Pasal 59 ayat (1) huruf d
PP Nomor 78 Tahun 2015
tentang Pengupahan

44. Pasal 60 UU No. 2

Kewe

PP No. 41 Tahun 2004

Pasal 60 UU No. 2 Tahun

Tahun 2004

nang

tentang Tata Cara Pe-

2004 tentang

tentang

an

ngangkatan dan

Penyelesaian Perselisihan

Penyelesaian

Pemberhentian Hakim

Hubungan Industrial dan

Perselisihan

Ad-Hoc Pengadilan

PP No. 41 Tahun 2004

Hubungan

Hubungan Industrial

tentang Tata Cara Pe-

Industrial

dan Hakim Ad-Hoc

ngangkatan dan Pember-

pada MA.

hentian Hakim Ad-Hoc
Pengadilan Hubungan
Industrial dan Hakim AdHoc pada MA.

45. Pasal 64-66 UU

Hak

Permenakertrans No.

Pasal 64-66 UU Nomor 13

Nomor 13 Tahun

12 Tahun 2012 Tentang

Tahun 2003 tentang

2003 tentang

Rencana

Ketenagakerjaan dan

Ketenagakerjaan

Pembangunan Jangka

Permenakertrans No. 12

Panjang bidang

Tahun 2012 Tentang

Ketenagakerjaan dan

Rencana Pembangunan

Ketransmigrasian

Jangka Panjang bidang

Tahun 2010-2025

Ketenagakerjaan dan
Ketransmigrasian Tahun
2010-2025.

46. Pasal 59 ayat (4)

Hak

Kepmenaker No. 100

Pasal 59 ayat (4) UU
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No

Ketentuan
Pasal/PUU
UU Nomor 13

Varia
bel

Temuan Potensi
Disharmoni
Tahun 2004 tentang

Ubah
Nomor 13 Tahun 2003

Tahun 2003

Ketentuan Pelaksanaan

tentang Ketenagakerjaan

tentang

Perjanjian Kerja Waktu

dan Kepmenaker No. 100

Ketenagakerjaan

Tertentu

Tahun 2004 tentang
Ketentuan Pelaksanaan
Perjanjian Kerja Waktu
Tertentu.

Sedangkan hasil analisis berdasarkan efektivitas digambarkan sebagai berikut:
Permasalahan

Penyebab
Rekomendasi
Permasalahan
Undang - Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
Materi Hukum
Masalah 1:
Tidak operasional Ubah:
Perbedaan pengaturan asas

3.

Pasal 184; dan

hukum dalam Pasal 184 dan

4.

185 UU No. 13 Tahun 2003

185 UU No. 13 Tahun 2003

tentang Ketenagakerjaan

tentang Ketenagakerjaan
dengan Pasal 57 UU Nomor 2
Tahun 2004 Tentang
Penyelesaian Perselisihan
Hubungan Industrial.
Masalah 2:

Tidak operasional

Terdapat ketidak sinkronan

Ubah Pasal:
3. 186 UU No. 13 Tahun 2003

antara hierarki PUU (UU

tentang Ketenagakerjaan.

Nomor 13 Tahun 2003 tentang

4. 59 ayat (1) huruf d Peraturan

Ketenagakerjaan) dengan

Pemerintah Nomor 78 Tahun

Peraturan Pelaksananya (PP

2015 tentang Pengupahan.

No. 78 tahun 2015 tentang
Pengupahan).
Masalah 3:

Tidak relevan

Ubah Pasal:

Terdapat ketidak sinkronan

dengan situasi

1. 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, dan 49

antara hierarki peraturan

saat ini

perundangan-undangan

UU No. 13 Tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan
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Permasalahan
(Pasal 42 s/d Pasal 49 UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003

Penyebab
Permasalahan

Rekomendasi
2. Pasal 3 ayat 1 Permenaker No.
16 Tahun 2015

tentang Ketenagakerjaan)

3. Tambahkan pasal /ketentuan

dengan Peraturan Menteri

baru yang berbunyi: "Pemberi

Tenaga Kerja Nomor 16 Tahun

kerja

2015 tentang Tata Cara

penanaman

Penggunaan Tenaga Kerja

negeri dilarang mempekerjakan

Asing sebagaimana telah

tenaga

diubah dengan Peraturan

jabatan komisaris." Di aturan

Menteri Tenaga Kerja Nomor

sebelumnya,

35 Tahun 2015.

ketentuan

TKA

yang

berbentuk

modal

kerja

dalam

asing

dengan

tidak
ini.

ada

Sebenarnya

selama ini pun, jarang ada
perusahaan

lokal

yang

menempatkan

tenaga

kerja

asing

di

posisi

komisaris,

biasanya malah ada di jajaran
direksi perusahaan;
4. Cabut

ketentuan

tentang

kewajiban pembayaran Dana
Kompensasi Penggunaan (DKP)
tenaga kerja asing sebesar 100
dollar AS jabatan setiap bulan
dalam

bentuk

mata

uang

rupiah. Dengan demikian, maka
perusahaan yang membayarkan
DKP tenaga kerja asing tidak
perlu lagi mengonversi ke mata
uang rupiah karena bisa dalam
dollar AS;
5. Hapus aturan kewajiban bagi
TKA untuk dapat berbahasa
Indonesia.

Sehingga,

tenaga

kerja asing kini lebih leluasa
408

Permasalahan

Penyebab
Permasalahan

Rekomendasi
untuk berkarir di Indonesia.

Masalah 4:

Tidak relevan

Ubah Pasal 64,65, dan 66 Undang-

Persoalan tenaga alih daya

dengan situasi

Undang Nomor 13 Tahun 2003

atau outsourcing dalam Pasal

saat ini

tentang Ketenagakerjaan beserta

64-66 yang dijabarkan dalam

Permenakertrans No. 12 Tahun 2012

Permenakertrans No. 12

Tentang Rencana Pembangunan

Tahun 2012 Tentang Rencana

Jangka Panjang bidang

Pembangunan Jangka

Ketenagakerjaan dan

Panjang bidang Ketenaga

Ketransmigrasian Tahun 2010-2025.

kerjaan dan Ketransmigrasian
Tahun 2010-2025 sudah tidak
relevan dengan situasi saat ini
karena pada praktiknya
penerapan alih
daya/outsourcing sudah
berlangsung lama.
Masalah 5:

Tidak relevan

Ubah Pasal:

Permasalahan karyawan

dengan situasi

59 ayat (4) UU No. 13 Tahun 2003

kontrak yang diatur dalam

saat ini

tentang Ketenagakerjaan beserta

Pasal 59 ayat (4) UU No. 13

Keputusan Menteri Tenaga Kerja

Tahun 2003 tentang

No. 100 Tahun 2004 tentang

Ketenagakerjaan sudah tidak

Ketentuan Pelaksanaan Perjanjian

relevan dengan situasi saat ini

Kerja Waktu Tertentu yang

karena praktik karyawan

merupakan pelaksanaan dari Pasal

kontrak sudah berlangsung

59 ayat (4) UU ini.

lama dalam dunia kerja.

Ubah Pasal 59 ayat (7), 64 ayat (4),

Masalah 6:

Tidak ada

65 ayat (7) dan (8), 66 ayat (2) dan

Banyaknya Pasal dalam UU

pengaturan

(4), 95 ayat (4), 96, 106, 119, 120

No. 13 Tahun 2003 tentang

(kekosongan

ayat (1) dan (2), 121, 137, 138 ayat

Ketenagakerjaan ini yang

hukum)

(1), 139, 140, 155 ayat (2), 158, 164

telah diuji materiil ke

ayat (3), 169 ayat (1), 170,dan 186.

Mahkamah Konstitusi dan
beberapa pasal telah dicabut
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Permasalahan

Penyebab
Permasalahan

Rekomendasi

karena dianggap
bertentangan dengan UUD
1945 sehingga menyebabkan
ketidak pastian hukum.
Kelembagaan dan aparatur
Masalah 1:

Aspek

Ubah:

Terdapat pertentangan

tumpang tindih

Pasal 42 ayat (2) UU No. 13 Tahun

Antara Pasal 42 ayat (2) UU

kewenangan

2003 tentang Ketenagakerjaan

Masalah 2:

Aspek

Ubah:

Terdapat pertentangan

tumpang tindih

Pasal 1 angka 10 UU No. 13 Tahun

Antara Pasal 1 angka 10 UU

kewenangan

2003 tentang Ketenagakerjaan

Masalah 3:

Aspek

Ubah:

Terdapat pertentangan

tumpang tindih

Pasal 10 ayat (2) UU No. 13 Tahun

Pasal 10 ayat (2) UU No. 13

kewenangan

2003 tentang Ketenagakerjaan

No. 13 Tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan dengan
Pasal 1 angka 6 UU No. 12
Tahun 2006 Tentang
Kewarganegaraan.

No. 13 Tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan dengan
Pasal 35 ayat (1) UndangUndang Nomor 20 Tahun 2003
tentang Sistem Pendidikan
Nasional dan Pasal 25, 26 dan
27 Peraturan Pemerintah
Nomor 19 Tahun 2005 tentang
Standar Nasional Pendidikan.

Tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan dengan
Pasal 1 angka 17, Pasal 35 ayat
(1), (2), (3), dan (4), Pasal 36
ayat (1), Pasal 38 ayat (3) dan
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Permasalahan

Penyebab
Permasalahan

Rekomendasi

(4), Pasal 50 ayat (2) UndangUndang Nomor 20 Tahun 2003
tentang Sistem Pendidikan
Nasional.
Masalah 4:

Aspek

Ubah:

Terdapat pertentangan

tumpang tindih

Pasal 44 ayat (1) dan (2) UU No. 13

Pasal 44 ayat (1) dan (2) UU

kewenangan

Tahun 2003 tentang

No. 13 Tahun 2003 tentang

Ketenagakerjaan

Ketenagakerjaan dengan
Pasal 26 ayat (6), Pasal 27 ayat
(2), Pasal 31 ayat (3), Pasal 35
ayat (4), Pasal 36 ayat (4),
Pasal 55 ayat (5) UndangUndang Nomor 20 Tahun 2003
tentang Sistem Pendidikan
Nasional.
Masalah 5:

Aspek

Ubah:

Terdapat pertentangan

tumpang tindih

4. Pasal 1 angka 10,

Pasal 1 angka 10, Pasal 10 ayat

kewenangan

5. Pasal 10 ayat (2) dan,

(2) dan Pasal 44 ayat (1) dan

6. Pasal 44 ayat (1) dan (2)

(2) UU No. 13 Tahun 2003

UU No. 13 Tahun 2003 tentang

tentang Ketenagakerjaan

Ketenagakerjaan

dengan Pasal 6 UU No. 3
Tahun 2004 tentang
Perindustrian, Pasal 74 UU No.
23 Tahun 2007 tentang
Perkeretaapian, Pasal 390 UU
No. 1 Tahun 2009 tentang
Penerbangan, Pasal 179, 199
UU No. 17 Tahun 2008 tentang
Pelayaran, Pasal 55 UU No. 22
Tahun 2009 tentang Lalu
Lintas dan Angkutan Jalan,
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Permasalahan

Penyebab
Permasalahan

Rekomendasi

Pasal 91 UU No. 39 Tahun 2014
tentang Perkebunan, Pasal 53
UU No. 10 Tahun 2009 tentang
Kepariwisataan, Pasal 70 UU
No. 2 Tahun 2017 tentang Jasa
Konstruksi.
Masalah 6:

Aspek koordinasi

Ubah:

Terdapat kendala koordinasi

lembaga

4. Pasal 1 angka 10,

antara Kementerian

5. Pasal 10 ayat (2) dan,

Ketenagakerjaan yang

6.

sebelumnya menjadi

UU No. 13 Tahun 2003 tentang

Pengawas Ketenagakerjaan

Ketenagakerjaan

Pasal 44 ayat (1) dan (2)

dengan Kementerian Dalam
Negeri sebagai pemegang
amanah Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah yang
memberikan mandat
pengalihan pengawasan
ketenagakerjaan ke
Pemerintah Provinsi.
Budaya Hukum Masyarakat
Masalah 1:

Aspek Partisipasi

Ubah:

Ketiadaan partisipasi

Masyarakat

3. Pasal 16,

substantif masyarakat

4. Pasal 27

khususnya pelaku UMKM

UU No. 13 Tahun 2003 tentang

dalam pembangunan

Ketenagakerjaan

ketenagakerjaan

Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
Kelembagaan dan aparatur
Masalah 1:
Aspek tumpang
Ubah:
Terdapat pertentangan

tindih

5. Pasal 35 ayat (1)

412

Permasalahan
Antara Pasal 35 ayat (1)

Penyebab
Permasalahan
kewenangan

Rekomendasi
Undang-Undang Nomor 20 Tahun

Undang-Undang Nomor 20

2003 tentang Sistem Pendidikan

Tahun 2003 tentang Sistem

Nasional

Pendidikan Nasional dan Pasal

6. Pasal 25,

25, 26 dan 27 Peraturan

7. Pasal 26, dan

Pemerintah Nomor 19 Tahun

8. Pasal 27 Peraturan Pemerintah

2005 tentang Standar

Nomor 19 Tahun 2005 tentang

Nasional Pendidikan dengan

Standar Nasional Pendidikan.

Pasal 1 angka 10 UU No. 13
Tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan
Masalah 2:

Aspek tumpang

Terdapat pertentangan

tindih

6. Pasal 1 angka 17,

Pasal 1 angka 17, Pasal 35 ayat

kewenangan

7. Pasal 35 ayat (1), (2), (3), dan

(1), (2), (3), dan (4), Pasal 36

Ubah:

(4),

ayat (1), Pasal 38 ayat (3) dan

8. Pasal 36 ayat (1),

(4), Pasal 50 ayat (2) Undang-

9. Pasal 38 ayat (3) dan (4),

Undang Nomor 20 Tahun 2003

10. Pasal 50 ayat (2)

tentang Sistem Pendidikan

Undang-Undang Nomor 20 Tahun

Nasional dengan Pasal 10 ayat

2003 tentang Sistem Pendidikan

(2) UU No. 13 Tahun 2003

Nasional.

tentang Ketenagakerjaan
Masalah 3:

Aspek tumpang

Ubah:

Terdapat pertentangan

tindih

7. Pasal 26 ayat (6),

Pasal 26 ayat (6), Pasal 27 ayat

kewenangan

8. Pasal 27 ayat (2),

(2), Pasal 31 ayat (3), Pasal 35

9. Pasal 31 ayat (3),

ayat (4), Pasal 36 ayat (4),

10. Pasal 35 ayat (4),

Pasal 55 ayat (5) Undang-

11. Pasal 36 ayat (4),

Undang Nomor 20 Tahun 2003

12. Pasal 55 ayat (5)

tentang Sistem Pendidikan

Undang-Undang Nomor 20 Tahun

Nasional dengan Pasal 44 ayat

2003 tentang Sistem Pendidikan

(1) dan (2) UU No. 13 Tahun

Nasional.

2003 tentang
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Permasalahan

Penyebab
Permasalahan

Rekomendasi

Ketenagakerjaan
Masalah 4:

Aspek tumpang

Ubah Pasal 61 ayat (1) dan (3)

Terdapat pertentangan

tindih

Undang-Undang Nomor 20 Tahun

Pasal 61 ayat (1) dan (3)

kewenangan

2003 tentang Sistem Pendidikan

Undang-Undang Nomor 20

Nasional.

Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional dengan
Pasal 1 angka 10, Pasal 10 ayat
(2) dan Pasal 44 ayat (1) dan
(2) UU No. 13 Tahun 2003
tentang Ketenagakerjaan.
Masalah 5:

Aspek tumpang

Ubah:

Terdapat pertentangan

tindih

Pasal 61 ayat (3) dan (4) Undang-

Pasal 61 ayat (3) dan (4)

kewenangan

Undang Nomor 20 Tahun 2003

Undang-Undang Nomor 20

tentang Sistem Pendidikan

Tahun 2003 tentang Sistem

Nasional.

Pendidikan Nasional dengan
Pasal 1 angka 10, Pasal 10 ayat
(2) dan Pasal 44 ayat (1) dan
(2) UU No. 13 Tahun 2003
tentang Ketenagakerjaan.
Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan
Industrial
Materi Hukum
Masalah 1:
Tidak operasional Ubah:
Ada beberapa jenis

Pasal 2 UU No. 2 Tahun 2004

perselisihan perburuhan yang

tentang Penyelesaian Perselisihan

tidak masuk dalam Pasal 2 UU

Hubungan Industrial.

No. 2 Tahun 2004 tentang
Penyelesaian Perselisihan
Hubungan Industrial.
Masalah 2:
Perbedaan pengaturan asas

Tidak operasional

Ubah:
Pasal 57 UU Nomor 2 Tahun 2004

414

Permasalahan

Penyebab
Permasalahan

Rekomendasi

hukum dalam Pasal 57 UU

Tentang Penyelesaian Perselisihan

Nomor 2 Tahun 2004 Tentang

Hubungan Industrial

Penyelesaian Perselisihan
Hubungan Industrial dengan
Pasal 184 dan 185 UU No. 13
Tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan.
Masalah 3:

Tidak operasional

4. Perlu adanya peningkatan

Pengaturan dalam PUU masih

kapasitas melalui pelatihan

diberlakukan secara efektif

dasar-dasar hukum
Ketenagakerjaan sehingga
penyelesaian mediasi
(khususnya materi anjuran)
berdasarkan dan sesuai
dengan asas-asas hukum
ketenagakerjaan.
5. Perlunya political will dari
Gubernur/Bupati/Wali Kota
terhadap penempatan aparat
ketenagakerjaan yang sesuai
dengan kompetensi teknis
yang dibutuhkan di bidang
ketenagakerjaan.
Memperhatikan Surat edaran
Menakertrans Nomor
145.KP.01.12.2001 tentang
Penanganan masalah
Ketenagakerjaan dan Nomor
06.KP.01.12.2001 tentang
Pemanfaatan Pegawai
Ketenagakerjaan dan Perantara
Hubungan Industrial.

Kelembagaan dan aparatur
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Permasalahan
Masalah 1:

Penyebab
Permasalahan
Aspek Sumber

Kuantitas SDM yang

Daya Manusia

Rekomendasi
3. Perlu adanya kebijakan tentang
peningkatan kesejahteraan

dibutuhkan dalam

hakim serta penerapan sanksi

menerapkan UU PPHI

yang tegas terhadap hakimhakim yang nakal.
4. Perlunya sosialisasi kesadaran
menghapus perilaku menyogok
bagi para pencari keadilan
(pekerja/
buruh, SP/SB, dan pengusaha)
dan Peningkatan penyuluhan terkait etika.

Masalah 2:

Aspek Sumber

Kinerja Aparat Pengadilan.

Daya Manusia

4. Perlu kebijakan tentang
peningkatan kesejahteraan
aparat pengadilan serta
penerapan sanksi yang tegas
terhadap aparat pengadilan
yang nakal.
5. Perlu adanya pihak untuk
melapor ke Ketua PPHI dan
Mahkamah Agung atas
pelaksanaan Surat Edaran
Ketua Muda Per Edaran Ketua
Muda Perdata MA RI No.
06/Tuada.Pdt/X/2006 tanggal 5
Oktober 2006, perihal Biaya
Pendaftaran Perjanjian
Bersama.
Perlunya sanksi tegas bagi aparat
yang melanggar atau lalai
melaksanakan tugas.

Masalah 3:

Aspek Sumber

Perlu dilakukan:

Kapasitas dan Integritas

Daya Manusia

6. Seleksi yang ketat sejak dari
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Permasalahan

Penyebab
Permasalahan

hakim ad hoc.

Rekomendasi
tingkat Daerah, mulai hal
pemahaman UU Ketenagakerjaan, kemampuan konseptual,
hingga masalah track record
sebelumnya.
7. Pelatihan khusus atau pelatihan
informal tentang teknis
perumusan putusan.
8. Pembinaan, baik dari MA
maupun dari kelembagaan
unsur yang mengusulkan
sehingga tidak terkontaminasi
“citra buram di pengadilan”.
9. Perlu kebijakan dan konsistensi
terhadap peningkatan
kesejahteraan hakim ad hoc,
minimal sesuai Peraturan
perundang-undangan yang
berlaku.
10. Penerapan sanksi yang tegas
terhadap hakim-hakim nakal.

Masalah 4:

Aspek Koordinasi

Perlu dilakukan:

Koordinasi yang lemah hingga

Kelembagaan/Tata

5. Penyuluhan peningkatan

penegakan hukum yang

Organisasi

lemah

kesadaran hukum terhadap
pengusaha.
6. Pertemuan tripartit dengan
melibatkan hakim PHI.
7. Komunikasi intensif dan
pejelasan dari saksi (karyawan)
kepada pengusaha.
Adanya “Keberanian” dari saksi
untuk bersikap benar dalam
menegakkan hukum dan keadilan.
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Permasalahan
Masalah 5:

Penyebab
Permasalahan
Aspek Koordinasi

Rekomendasi
Perlu melakukan perubahan upaya

Kelembagaan yang

Kelembagaan/Tata

hukum penyelesaian perselisihan

melaksanakan pengaturan

Organisasi

dari Mahkamah Agung ke

PUU jelas dan tidak tumpang

Pengadilan Tinggi (sebagai upaya

tindih

hukum terakhir dan berkekuatan
hukum tetap).

Masalah 6:

Aspek Tata

Perlu dipertegas pada saat

Terdapat pertentangan

Organisasi

perekrutan hakim Ad-Hoc harus

antara Pasal 60 UU No. 2

dicalonkan baik oleh asosiasi

Tahun 2004 tentang

pengusaha maupun serikat

Penyelesaian Perselisihan

pekerja. Dalam persidangan kalau

Hubungan Industrial dengan

ada 2 (dua) hakim Ad-Hoc, harus

Peraturan Pemerintah No. 41

dipastikan mewakili kedua belah

Tahun 2004 tentang Tata Cara

pihak.

Pengangkatan dan Pemberhentian Hakim Ad-Hoc Pengadilan Hubungan Industrial dan
Hakim Ad-Hoc pada MA.
Masalah 7:

Aspek Sarana

Kurang memadainya sarana

Prasarana

dan prasarana

4. Perlu perubahan kebijakan politik dan good will dari
Pemerintah, termasuk Mahkamah Agung terhadap
kelangsungan pengadilan
hubungan industrial dalam
sistem peradilan.
5. Perlu audit secara sungguhsungguh dari instansi
berwenang atas penggunaan
anggaran PHI.
6. Jika diperlukan, ada keberanian
kontrol internal dari para hakim
ad hoc terhadap anggaran PHI
sebagai dana publik.
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Permasalahan

Penyebab
Permasalahan

Rekomendasi

Pelayanan Hukum
Masalah 1:

Aspek Informasi

Diusulkan adanya tambahan

Pasal 31 UU Nomor 18 Tahun

Publik

persyaratan sertifikasi pendidikan

2003 tentang Advokat

khusus beracara bagi mereka

dianggap telah menutup

(bersertifikasi). Pasal 87, memberi

akses untuk mendapatkan

kemudahan bahwa serikat

keadilan. Keberadaan Pasal 31

pekerja/serikat buruh dan

jo. Pasal 1 ayat (1) UU No. 18

organisasi pengusaha dapat

Tahun 2003 tentang Advokat

bertindak sebagai kuasa hukum

telah membatasi kebebasan

untuk beracara di PHI untuk

seseorang untuk memperoleh

mewakili anggotanya. Sementara

sumber informasi hanya pada

mereka pada umumnya tidak

seorang advokat.

menguasai hukum acara, sehingga
sering menghambat jalannya
persidangan.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perindustrian
Kelembagaan dan aparatur
Masalah 1:
Aspek
Ubah:
Terdapat pertentangan

tumpang tindih

Pasal 6 UU No. 3 Tahun 2004

Pasal 6 UU No. 3 Tahun 2004

kewenangan

tentang Perindustrian

tentang Perindustrian dengan
Pasal 1 angka 10, Pasal 10 ayat
(2) dan Pasal 44 ayat (1) dan
(2) UU No. 13 Tahun 2003
tentang Ketenagakerjaan
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan
Kelembagaan dan aparatur
Masalah 1:
Aspek
Ubah:
Terdapat pertentangan

tumpang tindih

Pasal 1 angka 6 UU No. 12 Tahun

Antara Pasal 1 angka 6 UU No.

kewenangan

2006 Tentang Kewarganegaraan

12 Tahun 2006 Tentang
Kewarganegaraan dengan
Pasal 42 ayat (2) UU No. 13
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Penyebab
Permasalahan

Rekomendasi

Tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian
Kelembagaan dan aparatur
Masalah 1:
Aspek
Ubah:
Terdapat pertentangan

tumpang tindih

Pasal 74 UU No. 23 Tahun 2007

Pasal 74 UU No. 23 Tahun

kewenangan

tentang Perkeretaapian

2007 tentang Perkeretaapian
dengan Pasal 1 angka 10, Pasal
10 ayat (2) dan Pasal 44 ayat
(1) dan (2) UU No. 13 Tahun
2003 tentang
Ketenagakerjaan.
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran.
Kelembagaan dan aparatur
Masalah 1:
Aspek
Ubah:
Terdapat pertentangan

tumpang

tindih Ps. 179, Ps. 199

Pasal 179, 199 UU No. 17 kewenangan

UU No. 17 Tahun 2008 tentang

Tahun

Pelayaran.

2008

tentang

Pelayaran dengan Pasal 1
angka 10, Pasal 10 ayat (2) dan
Pasal 44 ayat (1) dan (2) UU
No. 13 Tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan
Kelembagaan dan aparatur
Masalah 1 :
Aspek
Ubah:
Terdapat pertentangan

tumpang tindih

Pasal 390 UU No. 1 Tahun 2009

Pasal 390 UU No. 1 Tahun

kewenangan

tentang Penerbangan

2009 tentang Penerbangan
dengan Pasal 1 angka 10, Pasal
10 ayat (2) dan Pasal 44 ayat
(1) dan (2) UU No. 13 Tahun
2003 tentang
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Permasalahan

Penyebab
Permasalahan

Rekomendasi

Ketenagakerjaan
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
Kelembagaan dan aparatur
Masalah 1:
Aspek
Ubah:
Terdapat pertentangan

tumpang tindih

Pasal 55 UU No. 22 Tahun 2009

Pasal 55 UU No. 22 Tahun

kewenangan

tentang Lalu Lintas dan Angkutan

2009 tentang Lalu Lintas dan

Jalan

Angkutan Jalan dengan Pasal 1
angka 10, Pasal 10 ayat (2) dan
Pasal 44 ayat (1) dan (2) UU
No. 13 Tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan
Kelembagaan dan aparatur
Masalah 1:
Aspek
Ubah:
Terdapat pertentangan

tumpang tindih

Pasal 53 UU No. 10 Tahun 2009

Pasal 53 UU No. 10 Tahun

kewenangan

tentang Kepariwisataan

2009 tentang Kepariwisataan
dengan Pasal 1 angka 10, Pasal
10 ayat (2) dan Pasal 44 ayat
(1) dan (2) UU No. 13 Tahun
2003

tentang

Ketenagakerjaan
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan
Kelembagaan dan aparatur
Masalah 1:
Aspek
Ubah:
Terdapat pertentangan

tumpang tindih

Pasal 91 UU No. 39 Tahun 2014

Pasal 91 UU No. 39 Tahun 2014

kewenangan

tentang Perkebunan.

tentang Perkebunan dengan
Pasal 1 angka 10, Pasal 10 ayat
(2) dan Pasal 44 ayat (1) dan
(2) UU No. 13 Tahun 2003
tentang Ketenagakerjaan
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi
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Permasalahan

Penyebab
Permasalahan

Rekomendasi

Kelembagaan dan aparatur
Masalah 1:

Aspek

Ubah:

Terdapat pertentangan

tumpang tindih

Pasal 70 UU No. 2 Tahun 2017

Pasal 70 UU No. 2 Tahun 2017

kewenangan

tentang Jasa Konstruksi

tentang

Jasa

Konstruksi

dengan Pasal 1 angka 10, Pasal
10 ayat (2) dan Pasal 44 ayat
(1) dan (2) UU No. 13 Tahun
2003

tentang

Ketenagakerjaan.
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana
telah diubah terakhir dengan dengan UU No. 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
Kelembagaan dan aparatur
Masalah 1:
Aspek koordinasi Perlu koordinasi yang erat antara
Terdapat kendala koordinasi

lembaga

Kementerian Dalam Negeri yang

antara Kementerian

membawahi Pemerintah-

Ketenagakerjaan yang

Pemerintah Provinsi dengan

sebelumnya menjadi

Kementerian Ketenagakerjaan

Pengawas Ketenagakerjaan

yang sebelumnya memiliki fungsi

dengan Kementerian Dalam

pengawasan ketenagakerjaan.

Negeri sebagai pemegang
amanah Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah yang
memberikan mandat
pengalihan pengawasan
ketenagakerjaan ke
Pemerintah Provinsi.
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B. Saran
Adapun terhadap Peraturan Perundang-undangan yang telah dievaluasi sebagai
berikut:
1.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1987 tentang Kamar Dagang dan Industri;

2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi;
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan
Industrial;
6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil Menengah
(UMKM);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan;
8. Undang-Undang Nomor 3 tahun 2014 tentang Perindustrian;
9. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan;
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana
telah diubah terakhir dengan dengan UU No. 9 Tahun 2015 tentang Perubahan
Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 2005
tentang Penangguhan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004
tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (yang telah ditetapkan
menjadi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2005);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2004 tentang Badan Nasional Sertifikasi
Profesi;
13. Peraturan Pemerintah No.41 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pengangkatan dan
Pemberhentian Hakim Ad-hoc Pengadilan Hubungan Industrial dan Hakim Ad-hoc
pada Mahkamah Agung;
14. Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja
Nasional;
16. Peraturan Pemerintah No. 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan
Pendidikan;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan
Industri Nasional Tahun 2015-2035;
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18. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang
Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2015 tentang Pembangunan Sumber Daya
Industri;
20. Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2005 tentang Lembaga Produktivitas Nasional;
21. Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2010 tentang Pengawasan Ketenagakerjaan;
22. Peraturan Presiden Nomor 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional
Indonesia;
23. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2014 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing
serta Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Kerja Pendamping;
24. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.17/MEN/VII/2007
tentang Tata Cara Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja;
25. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.08/MEN/V/2008
tentang Tata Cara Perizinan dan Penyelenggaraan Pemagangan di Luar Negeri;
26. Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor: 08 Tahun 2010 Tentang
Penetapan Dan Pemberlakuan Standar Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan
Bidang Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik Sub Bidang Perancangan, Sub Bidang
Konstruksi, Sub Bidang Operasi, Sub Bidang Pemeliharaan Dan Sub Bidang Inspeksi;
27. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2012 tentang
Sistem Standardisasi Kompetensi Kerja Nasional;
28. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2012 tentang Tata
Cara Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia;
29. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2013 tentang
Pedoman Penyelenggaraan Sistem Pelatihan Kerja Nasional di Daerah;
30. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor: 31 Tahun 2013 tentang
Ketentuan dan Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing dan Pengembangan
Tenaga Kerja Indonesia pada Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi;
31. Permen ESDM No 23 Tahun 2014 tentang Penetapan dan Pemberlakuan Standar
Latih Kompetensi Tenga Teknik Ketenagalistrikan Bidang Pembangkitan Tenga
Listrik, Subbidang Perancangan, Subbidang Perencanaan, Subbidang Konstruksi, dan
subbidang inspeksi;
32. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2015
tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing.
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Dari analisis dan evaluasi yang dilakukan, direkomendasikan beberapa hal sebagai
berikut:
1.

Mencabut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1987 tentang Kamar Dagang dan Industri
dan membentuk Peraturan Perundang-undangan baru untuk mengatur tentang
Kamar Dagang dan Industri dalam Bentuk Peraturan Presiden;

2. Merevisi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dengan
mengharmonisasikan regulasi terkait Ketenagakerjaan yang masih diatur secara
terpisah dengan substansi yang perlu diharmoniskan terkait sebagai berikut:
a. Pendidikan Non Formal dan Pelatihan Kerja dalam Undang-Undang Nomor 20
Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
b. Jaminan Sosial Tenaga Kerja dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004
tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN);
c. Standarisasi dan kompetensi kerja dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007
tentang Perkeretaapian, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang
pelayaran, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan, UndangUndang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan, Undang-Undang Nomor 3
tahun 2014 tentang Perindustrian, Undang-Undang Nomor 39 tahun 2014 tentang
Perkebunan dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi.
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