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KATA  PENGANTAR 

 

Puji syukur ke hadirat Allah SWT, bahwa dengan rahmat dan 

karunia- NYA, Laporan Kelompok Kerja Analisis dan Evaluasi Hukum 

mengenai Perlindungan Hak dan Keselamatan Pekerja Migran dapat 

selesai. Berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi 

Manusia Republik Indonesia Nomor: PHN.08-LT.05.03 Tahun 2016 

tentang Pembentukan Kelompok Kerja Analisis dan Evaluasi Bidang 

Ekonomi, Keuangan, Industri, Perdagangan, dan Infrastruktur tahun 

anggaran 2016, kelompok kerja  bekerja selama sembilan bulan. 

Tujuan dilaksanakannya analisis dan evaluasi ini adalah untuk 

menilai kesesuaian norma dengan prinsip dan indikator; menilai 

pasal-pasal yang berpotensi tumpang tindih baik dari aspek 

kewenangan, hak dan kewajiban, perlindungan hukum  maupun dari 

aspek penegakan hukumnya; menganalisis permasalahan hukum 

yang ditemukan di tingkat pelaksanaannya, yang digunakan untuk 

menyusun rekomendasi terhadap perlindungan hak dan keselamatan 

pekerja migran. 

Terkait dengan permasalahan pekerja migran, Pemerintah telah 

mengeluarkan beberapa peraturan perundang-undangan khususnya 

peraturan pelaksanaan dan beberapa kebijakan untuk melindungi 

para pekerja migran. Namun masih ada beberapa kendala dalam 

upaya memaksimalkan perlindungan para pekerja migran di luar 

negeri baik pada tahap pra penempatan, penempatan dan pasca 

penempatan antara lain besarnya peran swasta dalam proses pra 

penempatan, kurangnya atase ketenagakerjaan di perwakilan  
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Republik Indonesia, minimnya lapangan pekerjaan bagi para 

pekerja migran ketika kembali ke tanah air. Walaupun Pemerintah 

telah berupaya untuk melakukan perbaikan, namun pada Undang-

Undang pokoknya seperti Undang-Undang Penempatan dan 

Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri belum dilakukan 

perubahan. Oleh karena itu, Badan Pembinaan Hukum Nasional perlu 

untuk menganalisis dan mengevaluasi peraturan perundang-

undangan terkait dengan perlindungan hak dan keselamatan pekerja 

migran khususnya Undang-Undang Penempatan dan Perlindungan 

Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri. 

Terima kasih kepada para Narasumber dan instansi terkait yang 

telah memberikan masukan sehingga laporan ini menjadi lebih 

sempurna. 

Laporan ini memang jauh dari sempurna, oleh karena itu kritik 

dan saran senantiasa kami terima dengan terbuka. Kiranya laporan ini 

dapat memenuhi harapan Badan Pembinaan Hukum Nasional, dan 

dapat digunakan untuk bahan masukan perencanaan hukum 

nasional. 

          Jakarta,  November 2016 
   Kepala Pusat Analisis dan Evaluasi Hukum, 
 

 
 

 
          Pocut Eliza, S.Sos., S.H.,M.H. 
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BAB I 

 

 PENDAHULUAN 

 

A.  Latar Belakang 

Pekerjaan mempunyai makna yang sangat penting dalam 

kehidupan manusia sehingga setiap orang membutuhkan pekerjaan. 

Pekerjaan dapat dimaknai sebagai sumber penghasilan seseorang untuk 

memenuhi kebutuhan hidup bagi dirinya dan keluarganya. Dapat juga 

dimaknai sebagai sarana untuk mengaktualisasikan diri sehingga 

seseorang merasa hidupnya menjadi berharga baik bagi dirinya, 

keluarga maupun lingkungannya. Oleh karena itu hak atas 

pekerjaannya merupakan hak asasi yang melekat pada diri seseorang 

yang wajib dijunjung tinggi dan dihormati.  

Makna dan arti pentingnya pekerjaan bagi setiap orang tercermin 

dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 

Pasal 27 ayat (2) yang menyatakan bahwa setiap Warga Negara 

Indonesia berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi 

kemanusiaan. Namun pada kenyataannya, keterbatasan akan lowongan 

kerja di dalam negeri menyebabkan banyaknya warga negara 

Indonesia/TKI mencari pekerjaan ke luar negeri. Dari tahun ke tahun 

jumlah mereka yang bekerja di luar negeri semakin meningkat. 

Besarnya animo tenaga kerja yang akan bekerja ke luar negeri dan 

besarnya jumlah TKI yang bekerja di luar negeri di satu segi mempunyai 

sisi positif, yaitu mengatasi sebagian masalah pengangguran di dalam 

negeri. Namun, ada pula sisi negatifnya berupa resiko kemungkinan 

terjadinya perlakuan yang tidak manusiawi terhadap TKI. Resiko 

tersebut dapat dialami oleh TKI baik selama proses keberangkatan, 

selama bekerja di luar negeri maupun setelah pulang ke Indonesia. 

Dengan demikian perlu dilakukan pengaturan agar resiko perlakuan 

yang tidak manusiawi terhadap TKI sebagaimana disebutkan di atas 

dapat dihindari atau minimal dikurangi. Sejalan dengan semakin 
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meningkatnya tenaga kerja yang ingin bekerja di luar negeri dan 

besarnya jumlah TKI yang sekarang ini bekerja di luar negeri, meningkat 

pula kasus perlakuan yang tidak manusiawi terhadap TKI baik di dalam 

maupun luar negeri. Kasus yang berkaitan dengan nasib TKI semakin 

beragam dan bahkan berkembang kearah perdagangan manusia yang 

dapat dikategorikan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan. 

Berdasarkan kondisi tersebut maka salah satu tujuan Negara 

Republik Indonesia untuk melindungi segenap warga negara Indonesia 

baik yang berada diwilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) 

maupun diluar wilayah NKRI tercantum dalam alinea keempat 

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD 

NRI) lebih lanjut diatur dalam Pasal 28A yang berbunyi “Setiap orang 

berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan 

kehidupannya” sehingga dapat dikatakan bahwa Negara Republik 

Indonesia akan melindungi hak hidup serta hak mempertahankan 

hidup dan kehidupan segenap warga negara Indonesia.  Tidak ada 

pengecualian dalam hal ini negara akan melindungi warga negara yang 

berada didalam maupun luar wilayah Negara Kesatuan Indonesia. 

Salah satu agenda Pembangunan Nasional dalam Peraturan 

Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 yaitu 

menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan 

memberikan rasa aman pada seluruh warga dengan menekankan 

kepada perlindungan hak dan keselamatan pekerja migran dengan 

sasaran utama yang ingin dicapai adalah menurunnya jumlah pekerja 

migran yang menghadapi masalah hukum di dalam dan luar negeri.1 

Arah kebijakan dan strategi dalam upaya untuk melindungi hak dan 

keselamatan pekerja migran antara lain dengan meningkatkan tata 

kelola penyelenggaraan penempatan, memperluas kerjasama dalam 

                                                             
1 Sasaran lainnya adalah: 1. Terwujudnya mekanisme rekrutmen dan penempatan yang 

melindungi pekerja migran; 2. Meningkatnya pekerja migran yang memiliki keterampilan 

dan keahlian yang sesuai dengan kebutuhan pasar; 3. Meningkatnya peran daerah dalam 
pelayanan informasi pasar kerja dan pelayanan rekrutmen calon pekerja migran; 4. 

Tersedianya regulasi yang memberi perlindungan bagi pekerja migran.  
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rangka meningkatkan perlindungan, membekali pekerja migran dengan 

pengetahuan, pendidikan dan keahlian, memperbesar pemanfaatan jasa 

keuangan bagi pekerja.2  

Buruh migran atau sering disebut juga dengan pekerja migran 

adalah “a person who is to be engaged, is engaged or has been engaged 

in a remunerated activity in a State of which he or she is not a national.” 3 

Tahun 2005 tercatat lebih dari 150 juta buruh migran diseluruh dunia. 

Dewasa ini angka itu diperkirakan sudah meningkat tajam. Buruh 

migran ada disemua sektor ekonomi. Mereka memainkan peran penting 

dalam pertumbuhan ekonomi baik bagi negara asal (home state) 

maupun negara tempat mereka bekerja (host state).4 Jumlah buruh 

migran di seluruh dunia akan terus meningkat cepat selama negara 

asalnya tidak bisa menyediakan lapangan pekerjaan dengan upah yang 

layak. Sementara di negara lain (negara penerima) tersedia berbagai 

pekerjaan dengan upah yang lebih tinggi daripada di negara pengirim 

atau negara asal buruh migran.5 

Tidak hanya masalah ketidaktersediaan lapangan kerja dengan 

upah yang layak di negara asal yang menjadi penyebab semakin 

meningkatnya jumlah buruh migran, faktor konflik bersenjata internal 

berkepanjangan di negara asal juga menjadi salah satu faktor penyebab 

semakin meningkatnya jumlah buruh migran.  Konflik bersenjata terus 

menerus di kawasan Afganistan, Myanmar, Irak, Iran, Somalia, dan lain-

lain memaksa warganya bermigrasi mencari penghidupan yang lebih 

baik agar mereka tetap bisa bertahan hidup.6 Lebih lanjut, tidak bisa 

dipungkiri bahwa ada hubungan erat antara globalisasi ekonomi dengan 

migrasi internasional. Fakta adanya jurang pemisah yang dalam antara 

                                                             
2 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 
3 Connie de la Vega & Conchita Lozano-Batista, “Advocates Should use Applicable 

International Standards to Adress Violatioan of Undocumented Migran Workers Rights in The 
United States”,   
4 Koesrianti, “Kewajiban Negara Pengirim dan Negara Penerima atas perlindungan pekerja 

Migran”, dalam Jurnal Diplomasi, Vol 2 No 1, Maret 2010, hlm 20 
5 Connie de la Vega & Conchita Lozano-Batista, loc.cit. 
6 Ibid, hlm. 37 
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negara kaya dengan negara miskin, sangat kurangnya lapangan kerja di 

negara miskin menjadikan negara kaya seperti magnet bagi warga dari 

negara miskin migran mendapatkan pekerjaan dengan standar gaji yang 

lebih tinggi dari di negara asalnya. Meskipun demikian, dibandingkan 

peredaran barang dan jasa, akses pasar buruh migran relatif lebih ketat. 

Banyak negara juga organisasi ekonomi regional sangat membatasi arus 

lintas batas negara bagi buruh migran. The North American Free Trade 

Agreement (NAFTA) misalnya melakukan pengawasan yang sangat ketat 

terhadap migrasi buruh migran dari Mexico ke Amerika Serikat.7 Dalam 

komitmennya terkait perdagangan bidang jasa Indonesia hanya 

membuka akses pasar buruh migran yang memiliki keahlian yang belum 

dimiliki oleh Indonesia (tenaga ahli). 

 Pekerja migran di Indonesia dikenal dengan istilah Tenaga Kerja 

Indonesia (TKI).  Pengiriman TKI ke luar negeri telah berlangsung sejak 

abad XX8. Pengiriman TKI mengalami peningkatan yang cukup 

meyakinkan sejak Pelita II (1979) dan diarahkan kepada negara-negara 

di Timur Tengah dengan pekerjaan pada umumnya sebagai pembantu 

rumah tangga, yaitu 83% dari seluruh TKI9. Peningkatan pengiriman 

jumlah TKI tersebut dipengaruhi oleh faktor kependudukan, faktor 

ketenagakerjaan, faktor ketersediaan lapangan kerja, serta pengerahan 

TKI ke luar negeri. Data demografi Indonesia menunjukkan 

pertumbuhan angkatan kerja yang cukup signifikan. Badan Pusat 

Statistik (BPS) pada 2014 menyatakan jumlah penduduk Indonesia 

adalah 237.641.326 jiwa dengan jumlah angkatan kerja 125,32 juta 

jiwa. Peningkatan angkatan kerja tersebut tidak diikuti dengan 

kesempatan kerja yang menimbulkan tingkat pengangguran pada 2014 

yang mencapai 7,15 juta jiwa, dan meningkat pada awal Februari 2015 

                                                             
7 Laura Jakubowski, “International Commerce and Undocumented Workers: Using Trade to 
Secure Labor Rights”, 14 Indiana Journal of Global Legal Studies 509, summer 2007, hlm. 

520 
8 Rusdi Tagaroa dan Encop Sofia, Buruh Migran Indonesia Mencari Keadilan, Bekasi: 
Solidaritas Perempuan,  Lembaga Advokasi Buruh Migran Indonesia, 2004, hlm. 1. 
9 Warta Demografi, Nomor 3 Tahun ke-28 Tahun 1998, hlm. 6 
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menjadi 7,4 juta jiwa10. Pertumbuhan jumlah angkatan kerja jauh lebih 

cepat dibandingkan pertumbuhan ekonomi dan lapangan kerja. Hal 

tersebut mengakibatkan sebagian angkatan kerja Indonesia berupaya 

bekerja di luar negeri sebagai TKI dengan berbagai alasan.  Mereka 

terutama tertarik dengan upah dan gaji yang lebih tinggi dibandingkan 

di dalam negeri.  

Mengantisipasi perkembangan jumlah angkatan kerja yang lebih 

banyak dari jumlah kesempatan kerja yang tersedia di dalam negeri, 

maka pemerintah melakukan berbagai kebijakan untuk meningkatkan 

kesempatan kerja dan kebijakan meningkatkan kualitas tenaga kerja. 

Kebijakan tersebut dapat dilakukan dengan mengatasi beberapa 

permasalahan ketenagakerjaan di Indonesia, yang meliputi:11 

a. Masalah pengangguran dan setengah pengangguran. Pemerintah 

memiliki upaya untuk menambah peluang kerja dengan 

menciptakan lapangan kerja formal seluas-luasnya.12 Upaya 

tersebut dimaksudkan agar mereka yang tidak memiliki pendidikan 

dan/atau bagi mereka yang hanya berpendidikan sekolah lanjutan 

tingkat pertama mendapatkan kesempatan tersebut.13 Namun pada 

kenyataannya, upaya ini belum maksimal untuk mengisi peluang-

peluang kerja formal yang memiliki persyaratan kompetensi 

tertentu.  

b. Masalah penempatan tenaga kerja di luar negeri. Pemerintah 

memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa penempatan TKI 

sesuai dengan job order. Namun demikian, permasalahan muncul 

sejak tahap pra penempatan sampai dengan tahap purna 

penempatan. Permasalahan tersebut timbul akibat lemahnya atau 

kurang terawasinya proses persiapan di dalam negeri termasuk 

                                                             
10Azka Nur Meida, Tenaga Kerja Di Indonesia, Siap Atau Tidak Siap Menghadapi AEC 2015, 

https://www.academia.edu/9886209/TENAGA_KERJA_INDONESIA_SIAP_ATAU_TIDAK_SI

AP_MENGHADAPI_AEC_2015 
11 Payaman J. Simanjuntak, Kompleksitas Masalah Ketenagakerjaan, Majalah Buletin 

Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Jakarta: 2004 
12 BNP2TKI, Grand Design Penempatan dan Perlindungan TKI2015-2025, Jakarta: Maret 
2014, hlm 2 
13 Terkait dengan program wajib belajar Sembilan tahun 
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pemalsuan identitas TKI. Proporsi terbesar dalam pengiriman 

tenaga kerja Indonesia ke luar negeri diarahkan pada sektor 

informal khususnya Pembantu Rumah Tangga (PRT) dengan 

keahlian yang minim. Posisi ini menunjukkan kualitas TKI tersebut 

memiliki kompetensi yang terbatas dan sangat rawan terhadap 

perlakuan-perlakuan yang tidak manusiawi di negara tempat 

bekerja. Artinya, pemerintah wajib untuk meningkatkan 

kesejahteraan para pekerja yang bekerja di lapangan kerja informal. 

c. 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.  

d. Masalah perundang-undangan. Indonesia telah memiliki kurang 

lebih 41 peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan 

aspek perlindungan TKI. Inflasi peraturan perundang-undangan 

mengakibatkan defisit komitmen dalam pelaksanaannya seperti 

terjadinya disharmonisasi, tumpang tindih, kontradiksi antar 

instrumen, dan menimbulkan celah-celah penyalahgunaan 

pengaturan terhadap TKI. 

e. 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 
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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.  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.14 

Pemerintah melalui lembaga yang memfasilitasi ketenagakerjaan 

dan migrasi pekerja internasional diharapkan dapat mengatasi 

permasalahan ketenagakerjaan tersebut. Lembaga ketenagakerjaan 

tersebut adalah Kementerian Ketenagakerjaan sebagai lembaga yang 

membuat kebijakan serta lembaga pelaksana kebijakan yaitu Badan 

Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia 

(BNP2TKI). Otorisasi kewenangan BNP2TKI adalah untuk melakukan 

penempatan di negara yang telah memiliki perjanjian dengan Indonesia 

dan memberikan perlindungan kepada pekerja migran asal Indonesia. 

Peran dan tanggung jawab BNP2TKI dalam penempatan Calon Tenaga 

Kerja Indonesia (CTKI) diawali proses penempatan sejak tahap pra 

penempatan, penempatan, dan purna penempatan. Pasal 10 Undang-

Undang No. 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan 

Tenaga Kerja Indonesia, menyatakan tahapan pra penempatan diawali 

dengan proses perekrutan tenaga kerja oleh lembaga penyalur tenaga 

                                                             
14 Tjandra, Surya dkk, Makin Terang Bagi Kami Hukum Perburuhan, Jakarta: TURC, 2006, 

hlm. 42. 
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kerja, yaitu Perusahaan Pelaksana Tenaga Kerja Indonesia Swasta 

(PPTKIS) dan atau Pemerintah. Tenaga kerja yang hendak menjadi CTKI 

wajib melakukannya, melalui lembaga penyalur tenaga kerja agar proses 

penempatan tersebut menjadi proses yang legal. Kurangnya keterlibatan 

BNP2TKI pada tahap perekrutan menyebabkan terbukanya kerentanan 

eksploitasi tenaga kerja Indonesia sejak dini.  Selain bertujuan untuk 

melakukan penempatan tenaga kerja, BNP2TKI juga memiliki fungsi 

memberikan pengawasan dan perlindungan terhadap tenaga kerja. 

Pelaksanaan pengawasan dan perlindungan oleh BNP2TKI kepada 

tenaga kerja tersebut dilandasi oleh Undang-Undang No. 39 Tahun 2004 

tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia dan 

Konvensi Pekerja Migran tahun 1990 sebagai instrumen internasional. 

Konvensi Pekerja Migran 1990 diratifikasi oleh Indonesia setelah 

Undang Undang No. 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan 

Perlindungan Tenaga Kerja diberlakukan. Keterlambatan ratifikasi 

Konvensi Pekerja Migran 1990 tersebut mengakibatkan tidak 

optimalnya pelaksanaan perlindungan yang dituntut berdasarkan 

standar internasional. Ketidakselarasan tersebut antara lain terjadi, 

dalam bentuk-bentuk perlindungan terhadap TKI yang tidak 

berdokumentasi. Hal yang diakui oleh Konvensi Pekerja Migran 1990, 

namun tidak diakomodasi dalam Undang-Undang No. 39 Tahun 2004 

tentang Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia.  

Konvensi Pekerja Migran 1990 diratifikasi oleh Indonesia setelah 

Undang-Undang No. 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan 

Perlindungan Tenaga Kerja diberlakukan. Keterlambatan ratifikasi 

Konvensi Pekerja Migran 1990 tersebut mengakibatkan tidak 

optimalnya pelaksanaan perlindungan yang dituntut berdasarkan 

standar internasional. Ketidakselarasan tersebut antara lain terjadi, 

dalam bentuk-bentuk perlindungan terhadap TKI yang tidak 

berdokumentasi.  Hal yang diakui oleh Konvensi Pekerja Migran 1990, 

namun tidak diakomodasi dalam Undang-Undang No. 39 Tahun 2004 

Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia.   
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Berdasarkan uraian latar belakang di atas, Badan Pembinaan 

Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM memandang perlu 

untuk melakukan kegiatan Analisis dan Evaluasi Hukum tentang 

Perlindungan Hak dan Keselamatan Pekerja Migran dengan 

menganalisis Peraturan Perundang-undangan mulai dari tingkat 

Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden sampai 

tingkat Peraturan Menteri. Demikian juga menganalisis Undang-Undang 

terhadap Undang-Undang Dasar NRI 1945 seperti yang sudah beberapa 

kali dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi yang salah satu tugas 

pokoknya melakukan uji materi suatu Undang-Undang terhadap 

Undang-Undang Dasar NRI 1945. Salah satunya Mahkamah Konstitusi 

beberapa kali telah melakukan uji materi terhadap Undang-Undang 

Ketenagakerjaan. Hal ini selaras dengan nawacita pemerintah untuk 

Meningkatkan Kualitas Perlindungan Warga Negara Indonesia dan 

Badan Hukum Indonesia di luar negeri dengan sasaran utama yang 

ingin dicapai adalah menurunnya jumlah pekerja migran yang 

menghadapi masalah hukum di dalam dan luar negeri dapat terwujud. 

Dengan adanya kegiatan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi 

terhadap pembangunan nasional khususnya dalam bidang hukum, 

sehingga memberikan arah pembangunan sistem hukum yang selaras 

dan harmonis dengan konstitusi dan politik hukum nasional. Secara 

khusus kegiatan Analisis dan evaluasi hukum ini selain sebagai bahan 

dalam penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Hukum 

Nasional, juga dapat digunakan untuk Penyusunan Naskah Akademik 

Rancangan Undang-Undang (RUU) dan Penyusunan Program Legislasi 

Nasional. 

 

B.  Permasalahan  

Adapun identifikasi masalah dalam kegiatan Analisis Evaluasi 

hukum tentang Perlindungan Hak dan Keselamatan Pekerja Migran 

adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana kesesuaian prinsip dan indikator NKRI, Berkelanjutan, 

Keadilan, Demokrasi, Kepastian Hukum dan Pencegahan Korupsi 
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dalam Peraturan Perundang-undangan yang terkait dengan 

Perlindungan Hak dan Keselamatan Pekerja Migran? 

2. Bagaimana Analisis dan Evaluasi hukum Peraturan Perundang-

undangan terkait Perlindungan Hak dan Keselamatan Pekerja 

Migran yang berpotensi tumpang tindih berdasarkan aspek 

kewenangan pemerintah, hak dan kewajiban, perlindungan dan 

penegakan hukum?  

3. Bagaimana efektivitas/penerapan Peraturan Perundang-undangan 

terkait Perlindungan Hak dan Keselamatan Pekerja Migran? 

4. Apa rekomendasi yang perlu dilakukan terkait Peraturan 

Perundang-undangan dalam rangka meningkatkan Perlindungan 

Hak dan Keselamatan Pekerja Migran? 

 

C.  Tujuan Kegiatan  

Tujuan dilaksanakannya kegiatan Analisis dan Evaluasi Hukum 

dalam rangka meningkatkan Perlindungan Hak dan Keselamatan 

Pekerja Migran adalah: 

1. Untuk menentukan kesesuaian terhadap prinsip dan indikator 

NKRI, Berkelanjutan, Keadilan, Demokrasi, Kepastian Hukum dan 

Pencegahan Korupsi terhadap peraturan perundang-undangan 

yang terkait dengan peningkatan Perlindungan Hak dan 

Keselamatan Pekerja Migran. 

2.  Untuk menganalisis dan mengevaluasi peraturan perundang-

undangan yang terkait dengan peningkatan Perlindungan Hak dan 

Keselamatan Pekerja Migran yang berpotensi tumpang tindih 

berdasarkan aspek kewenangan pemerintah, hak dan kewajiban, 

perlindungan dan penegakan hukum. 

3. Untuk menganalisis permasalahan efektivitas penerapan peraturan 

perundang-undangan baik dari aspek materi hukum, kelembagaan 

dan aparatur, pelayanan hukum maupun budaya hukum 

masyarakat. 

4. Untuk memberikan rekomendasi kepada pemerintah terkait 

peraturan perundang-undangan dan permasalahan hukum lainnya 
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dalam rangka peningkatan Perlindungan Hak dan Keselamatan 

Pekerja Migran.  

 

D. Ruang Lingkup Kegiatan 

Analisis dan evaluasi hukum ini dilakukan terhadap Peraturan 

perundang-undangan terkait dengan Perlindungan Hak dan 

Keselamatan Pekerja Migran berupa Undang-Undang, Peraturan 

Pemerintah, Peraturan Presiden dan Peraturan Menteri. 

Undang-Undang yang dianalisis dan evaluasi adalah Undang-

Undang Nomor 39 tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan 

Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri, sebagai Undang-Undang Pokok 

dan Undang-Undang terkait dengan Perlindungan Hak dan Keselamatan 

Pekerja Migran, antara lain Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 

tentang Keselamatan Kerja, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 

tentang Hubungan Luar Negeri, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 

tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh, Undang-Undang Nomor 13 

Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 20 

Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-Undang 

Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan 

Industrial, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang 

Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Undang-Undang 

Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, Undang-Undang Nomor 6 

Tahun 2012 tentang Pengesahan International Convention on The 

Protection of The Rights of All Migrant Workers and Members of Their 

Families (Konvensi Internasional mengenai Perlindungan Hak-hak 

seluruh Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya) dan Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. 

Peraturan Pemerintah yang dianalisis yaitu Peraturan 

Pemerintah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Perlindungan TKI di Luar 

Negeri, Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2013 tentang Tata Cara 

Pelaksanaan Penempatan TKI di Luar Negeri, Peraturan Pemerintah 

Nomor 5 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penilaian dan Penetapan Mitra 

Usaha Pengguna Perseorangan, Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 
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2015 tentang Pelaksanaan Pengawasan Terhadap Penyelenggaraan 

Penempatan dan Perlindungan TKI di Luar Negeri. 

Adapun Peraturan Presiden yang terkait antara lain Peraturan 

Presiden Nomor 81 Tahun 2006 tentang Badan Nasional Penempatan 

dan Perlindungan TKI dan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2011 

tentang Pemeriksaan Kesehatan dan Psikologi CTKI. Ada beberapa 

Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang terkait dengan 

Analisis dan Evaluasi Hukum ini seperti Peraturan Menteri Tenaga Kerja 

dan Transmigrasi Nomor 07 Tahun 2005 tentang Standar Tempat 

Penampungan CTKI, Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi 

Nomor 33 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyetoran, Penggunaan, 

Pencairan dan Pengembalian Deposito Uang Jaminan, Peraturan 

Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 09 Tahun 2009 tentang 

Tata Cara Pembentukan Kantor Cabang Pelaksana Penempatan TKI 

swasta, Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 23 

Tahun 2009 tentang Pendidikan dan Pelatihan bagi CTKI, Peraturan 

Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2012 tentang 

Perubahan atas Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi 

Nomor 07 Tahun 2010 tentang Asuransi TKI, Peraturan Menteri Tenaga 

Kerja dan Transmigrasi Nomor 12 Tahun 2011 tentang Atase 

Ketenagakerjaan dan Staf Teknis Ketenagakerjaan pada Perwakilan 

Republik Indonesia di Luar Negeri, Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2012 tentang Sanksi Administratif dalam 

Pelaksanaan Penempatan dan Perlindungan TKI di Luar Negeri, 

Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2013 

tentang Tata Cara Pembentukan Perwakilan Pelaksana Penempatan TKI 

Swasta di Luar Negeri, Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi Nomor 22 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Penempatan 

dan Perlindungan TKI di Luar Negeri, Peraturan Menteri Tenaga Kerja 

dan Transmigrasi Nomor 23 Tahun 2014 tentang Tata Cara Kepulangan 

TKI dari Negara Penempatan ke Daeah Asal secara Mandiri, Peraturan 

Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2015 tentang 

Tata Cara Pemberian Elektronik Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri Kepada 
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TKI, Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 40 Tahun 

2015 tentang Tata Cara Perpanjangan Perjanjian Kerja Pada Pengguna 

Perseorangan, Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 

41 Tahun 2015 tentang Rencana Kerja Penempatan dan Perlindungan 

TKI, Sarana dan Prasarana Pelayanan Penempatan TKI, Peraturan 

Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 42 Tahun 2015 tentang 

Tata Cara Pemberian, Perpanjangan dan Pencabutan Surat Izin 

Pelaksana Penempatan TKI dan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi Nomor 45 Tahun 2015 tentang Pembiayaan Penempatan 

TKI ke Luar Negeri. 

 

E.  Metode Analisis dan Evaluasi Hukum 

Analisis dan Evaluasi Hukum dalam rangka Perlindungan Hak dan 

Keselamatan Pekerja Migran dilakukan dengan menggunakan metode 

yuridis normatif.  Metode ini dilakukan melalui studi pustaka yang 

menelaah data sekunder, berupa Peraturan Perundang-undangan atau 

dokumen hukum lainnya, dan hasil penelitian, pengkajian, serta 

referensi lainnya yang berkaitan dengan masalah yang diidentifikasi. 

Metode yuridis normatif ini dilengkapi dengan diskusi (focus group 

discussion/FGD), dan rapat dengan stakeholder terkait dalam rangka 

mempertajam analisis. 

Dalam rangka memecahkan masalah dan penilaian, analisis dan 

evaluasi hukum ini menggunakan instrumen Analisis dan Evaluasi 

(Instrumen AE) yang terdiri dari instrumen AE normatif dan instrumen 

AE empiris. Instrumen AE Normatif berupa tabel pemenuhan indikator-

indikator prinsip dan tabel penilaian potensi tumpang tindih norma dari 

aspek kewenangan, hak dan kewajiban, pelayanan dan penegakan 

hukumnya. Penggunaan instrumen AE normatif ini dilakukan dengan 

metode yuridis normatif. Sedangkan instrumen AE empiris berupa 

matriks masalah-masalah yang terkait dengan efektifitas pelaksanaan 

Peraturan Perundang-undangan dan aspek budaya hukum. 

Penggunaan instrumen AE empiris ini dilakukan dengan metode yuridis 

empiris, yang datanya diperoleh dari forum FGD dan diskusi publik. 
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Metode yuridis normatif ini dilengkapi dengan diskusi (focus group 

discussion/FGD), dengan Nara Sumber dan rapat dengan stakeholder 

terkait dalam rangka mempertajam analisis: 

1. Nara sumber 

a. Surya Tjandra, S.H.,LL.M. (Dosen Fakultas Hukum 

Universitas Katolik Indonesia (UNIKA) Atmajaya); 

b. Savitri Wisnuwardhani, SH.,LL.M (Seknas Buruh Migran); 

c. Budiman, SH. (Kepala Biro Hukum Kemnaker); 

d. Roma Hidayat (Ketua ADBMI Lombok Timur);  

e. L. Dharma, S.H., M.H. Kasi Norma Kerja Dinas 

Ketenagakerjaan Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB); 

f. H. Ruslan Abdul Gani, S.H., M.H. Kepala Bagian Bantuan 

Hukum dan HAM Biro Hukum Pemprov (NTB); 

g. Prof. Dr. Aloysius Uwiyono, S.H.,M.H. (Guru Besar FH UI); 

h. Johnson Tampubolon (Asdep Ketenagakerjaan-Bidang 

Koordinasi Ekonomi Kreatif, Kewirausahaan, dan Daya Saing 

Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Menko Perekonomian). 

2. Stakeholder, antara lain: 

a. Kementerian Ketenagakerjaan; 

b. BNPPTKI; 

c. Kementerian Luar Negeri; 

d. Kementerian Koperasi dan UKM; 

e. Kementerian Sosial; 

f. Kementerian Kesehatan; 

g. Kementerian Pendidikan Nasional; 

h. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; 

i. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas); 

j. Kementerian Koordinator Perekonomian; 

k. LSM terkait perlindungan pekerja migran; 

l. Akademisi. 

Pengumpulan data dalam penelitian kepustakaan dilakukan 

dengan menggunakan studi dokumen, yang sumber datanya diperoleh 

dari: 
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1) Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat 

berupa UUD NRI Tahun 1945, peraturan perundang-undangan, 

putusan Mahkamah Konstitusi serta dokumen hukum lainnya 

yang berkaitan dengan Perlindungan Hak dan Keselamatan 

Pekerja Migran.  

2) Bahan hukum sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai 

bahan hukum primer seperti risalah sidang, dokumen 

penyusunan peraturan yang terkait dengan penelitian ini dan 

hasil-hasil penelitian, kajian, jurnal dan hasil pembahasan dalam 

berbagai media. 

3) Bahan hukum tersier atau bahan hukum penunjang, seperti 

kamus hukum dan bahan lain di luar bidang hukum yang 

dipergunakan untuk melengkapi data penelitian. 

Analisis dan Evaluasi ini dilakukan dalam enam tahap, yaitu: 

Tahap pertama, menentukan prinsip dan indikator bagi peraturan 

perundang-undangan yang mendukung peningkatan Perlindungan Hak 

dan Keselamatan Pekerja Migran. Tahap kedua, melakukan 

inventarisasi dan pengelompokkan Peraturan Perundang-undangan 

yang terkait Perlindungan Hak dan Keselamatan Pekerja Migran. Tahap 

ketiga, melakukan analisis terhadap pemenuhan indikator prinsip pada 

masing-masing Peraturan Perundang-undangan terkait peningkatan 

Perlindungan Hak dan Keselamatan Pekerja Migran. Tahap keempat, 

menginventarisir secara normatif dan empiris potensi tumpang tindih 

dan disharmoni yang mencakup 4 (empat) aspek, yaitu aspek 

kewenangan antar sektor pemerintahan, hak dan kewajiban antar 

pemangku kepentingan (stakeholder), pelayanan dan penegakan 

hukumnya. Tahap kelima melakukan analisis dan penilaian terhadap 

temuan normatif dan empiris terkait peningkatan Perlindungan Hak dan 

Keselamatan Pekerja Migran. Tahap keenam, penyusunan simpulan dan 

rekomendasi. 

Analisis dan evaluasi ini dilakukan menggunakan beberapa 

dimensi penilaian yaitu : 1) penilaian berdasarkan kesesuaian norma 

dengan prinsip dan indikator; 2) penilaian berdasarkan potensi 
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disharmonisasi baik pasal-pasal dalam suatu maupun pasal-pasal antar 

undang-undang; dan 3) penilaian berdasarkan efektifitas implementasi 

Peraturan perundang-undangan. Penggunaan penilaian ketiga dimensi 

tersebut dapat diuraikan : 

1. Penilaian berdasarkan kesesuaian norma dengan prinsip dan 

indikator 

Setiap ketentuan pasal dinilai kesesuaiannya dengan prinsip 

dan indikator yang telah ditentukan dan disesuaikan dengan 

bidang ekonomi, keuangan, industri, perdagangan dan 

infrastruktur. Adapun prinsip dan indikator yang digunakan 

adalah sebagai berikut: 

a. Prinsip NKRI, dengan indikator: 

1) Adanya aturan yang jelas tentang pembatasan 

keikutsertaan asing dalam pengelolaan ekonomi, 

keuangan, industri, perdagangan dan infrastruktur; 

2) Adanya aturan yang jelas tentang peningkatan kesempatan 

dan kemampuan daya olah dalam dalam pengelolaan 

ekonomi, keuangan, industri, perdagangan dan 

infrastruktur di dalam negeri demi peningkatan 

kesejahteraan dan kemandirian bangsa; 

3) Adanya aturan yang jelas tentang pembatasan kepemilikan 

dan pengelolaan individu dan korporasi di bidang ekonomi, 

keuangan, industri, perdagangan dan infrastruktur; 

4) Adanya pembagian kewenangan dan pedoman hubungan 

tata kerja antar sektor pembangunan pusat dan daerah 

serta antar daerah dalam pelaksanaan pembangunan 

ekonomi, keuangan, industri dan perdagangan dan 

infrastruktur agar sejalan dengan kebijakan dan 

kepentingan nasional. 

b. Prinsip Berkelanjutan, dengan indikator: 

1) Adanya aturan yang jelas yang menjamin daya dukung dan 

daya tampung serta pengendalian produksi; 
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2) Adanya aturan yang jelas yang mengedepankan fungsi 

kepentingan umum yang terukur serta ditujukan untuk 

konservasi keanekaragaman hayati dan berdasarkan nilai-

nilai budaya lokal;  

3) Adanya aturan yang jelas yang mewajibkan perencanaan 

pengelolaan pembangunan ekonomi, keuangan, industri 

dan perdagangan dan infrastruktur didasarkan pada 

prinsip  kehati-hatian; 

4) Adanya aturan yang mengatur kewajiban menghitung 

dampak negatif yang akan muncul dalam pembangunan 

ekonomi, keuangan, industri dan perdagangan dan 

infrastruktur dan memasukkannya dalam biaya 

pengelolaan. 

c. Prinsip Keadilan, dengan indikator: 

1) Adanya aturan yang jelas yang menjamin pola 

pembangunan bidang ekonomi, keuangan, industri, 

perdagangan dan infrastruktur yang sesuai dengan 

generasi kini dan akan datang; 

2) Adanya aturan yang jelas tentang keterlibatan 

masyarakat hukum adat, masyarakat lokal, perempuan 

dan masyarakat marginal lainnya. 

d. Prinsip Demokrasi, dengan indikator: 

1) Adanya aturan yang menjadikan semangat perlindungan 

sebagai dasar dan sentral dari pembangunan dan 

pengelolaan ekonomi, keuangan, industri, perdagangan 

dan infrastruktur; 

2) Adanya aturan yang menjamin kebebasan mengeluarkan 

pendapat, kebebasan persuratkabaran dan kebebasan 

berkumpul; 

3) Adanya aturan yang jelas tentang akses informasi publik 

dalam pembangunan dan pengelolaan ekonomi, 

keuangan, industri, perdagangan dan infrastruktur, a.l. 

dalam proses penerbitan izin; 
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4) Adanya peluang yang sama bagi setiap orang untuk 

memberikan penilaian terhadap jalannya proses politik 

dan pemerintahan secara logis; 

5) Adanya aturan yang jelas tentang partisipasi substantif 

masyarakat, termasuk masyarakat marginal dan pelaku 

usaha kecil dan menengah, dalam dalam pembangunan 

dan pengelolaan ekonomi, keuangan, industri, 

perdagangan dan infrastruktur; 

6) Adanya aturan yang menjamin Sistem kerja yang 

kooperatif dan kolaboratif. 

e. Prinsip Kepastian Hukum, dengan indikator: 

1) Adanya aturan yang jelas mengenai asas, norma, dan 

kaidah penyelenggaraan pembangunan dan pengelolaan 

ekonomi, keuangan, industri, perdagangan dan 

infrastruktur yang adil, serta dilakukan dengan cara 

terkoordinasi, terpadu, menampung dinamika, aspirasi 

dan peran serta masyarakat, serta menyelesaikan konflik; 

2) pembentukan aturan perundang-undangan di bidang 

ekonomi, keuangan, industri, perdagangan dan 

infrastruktur yang berdasarkan kajian ilmiah (scientific 

based); 

3) Adanya aturan mengenai tindakan atas peraturan-

peraturan yang bertentangan atau tumpang tindih di 

bidang Ekuindagtur. 

f. Prinsip Pencegahan Korupsi, dengan indikator: 

1) Adanya penyataan yang jelas terkait mekanisme 

pencegahan korupsi (seperti transparansi dan 

akuntabilitas);  

2) Adanya aturan yang jelas mengenai pencegahan korupsi. 

2. Penilaian berdasarkan potensi disharmonisasi 

Analisis disharmonisasi atau tumpang tindih didasarkan 

pada 4 aspek yaitu : a) kewenangan; b) hak dan kewajiban; c) 
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perlindungan hukum dan d) penegakan hukum. Analisis ini 

dilakukan untuk mendapatkan temuan yang bersifat normatif. 

3. Penilaian berdasarkan efektifitas implementasi Peraturan 

perundang-undangan 

Pelaksanaan analisis dan evaluasi hukum dilakukan dengan 

kegiatan meliputi: 

a. Melakukan inventarisasi sekaligus penjabaran terhadap 

Peraturan perundang-undangan atau kebijakan yang terkait 

dengan Perlindungan Hak dan Keselamatan Pekerja Migran; 

b. Melakukan inventarisasi permasalahan hukum yang timbul 

dalam Perlindungan Hak dan Keselamatan Pekerja Migran 

(permasalahan non regulasi); 

c. Melakukan analisis dan evaluasi terhadap efektifitas 

implementasi berdasarkan temuan normatif dan empiris 

terkait pelaksanaan peraturan perundang-undangan terkait 

perlindungan hak dan pekerja migran; 

d. Menyusun simpulan dan rekomendasi. 

 

F.  Personalia Tim Pokja AE Hukum Mengenai Perlindungan Hak dan 

Keselamatan Pekerja Migran 

 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. Nurhayati, SH., M.Si. 

              2. Maretta Besturen, S.H 

                     3. Mela Sari, S.H 

Kesekretariatan:  Endang Wahyuni Setyawati, S.E 
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BAB II  

 

POLITIK HUKUM 

 

A.  Sejarah dan Politik Hukum Ketenagakerjaan 

 

1. Masa sebelum Kemerdekaan 

Masa ini pada prinsipnya terbagi menjadi 3 periode, yaitu 

masa perbudakan, masa penjajahan Hindia Belanda, dan masa 

penjajahan Jepang. 

2. Masa perbudakan 

Keadaan di Indonesia pada masa ini dapat dikatakan lebih 

baik dibandingkan keadaan di negara lain karena di Indonesia telah 

hidup hukum adat. Pada masa ini, budak adalah milik Belanda, 

yang berarti menyangkut perekonomian serta hidup dan matinya 

seseorang. Politik hukum yang berlaku tergantung pada tingkat 

kewibawaan penguasa (raja). Contohnya pada tahun 1877, saat 

matinya raja Sumba, seratus orang budak dibunuh, agar raja itu di 

alam baka akan mempunyai cukup pengiring dan pelayan. Contoh 

lainnya budak yang dimiliki oleh suku Baree Toraja di Sulawesi 

Tengah nasibnya lebih baik dengan pekerjaan membantu 

mengerjakan sawah dan ladang. 

Selain itu, dikenal lembaga perhambaan dan peruluran. Imam 

Soepomo menggambarkan lembaga perhambaan dan peruluran 

sebagai berikut. Lembaga perhambaan terjadi apabila ada 

hubungan pinjam-meminjam uang atau apabila terjadi perjanjian 

utang-piutang. Orang yang berutang sampai saat jatuh tempo 

pelunasan belum bisa membayar utangnya. Pada saat itu pula 

orang yang berutang menyerahkan dirinya atau menyerahkan 

orang lain kepada si kreditur, sebagai jaminan dan dianggap 

sebatas bunga dari utang. 
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Selanjutnya orang yang diserahkan diharuskan untuk bekerja 

kepada orang yang memberi utang sampai batas waktu si debitur 

dapat melunasi utangnya. Penyerahan diri atau orang lain itu 

dimaksudkan untuk membayar bunga dari utang itu. Bukan untuk 

membayar utangnya. Keadaan ini pada dasarnya sama dengan 

perbudakan. 

Lembaga peruluran terjadi setelah Jan Pieterszoon Coen pada 

tahun 1621 menguasai Pulau Banda. Semua orang yang ada di 

pulau itu dibunuh atau diangkut ke luar negeri sebagai budak. 

Yang sempat melarikan diri ada yang menjadi bajak laut. 

Selanjutnya tanah-tanah yang masih kosong itu diberikan atau 

dibagi-bagikan kepada bekas pegawai Kompeni atau orang lain. 

Orang yang diberi kebun itu dinamakan perk. Kepemilikan hanya 

terbatas pada saat orang itu tinggal di kebun itu dan wajib tanam. 

Hasil dari wajib tanam itu wajib untuk dijual kepada Kompeni 

saja dengan harga yang telah ditentukan oleh Kompeni. Apabila 

mereka pergi atau keluar dari kebun itu, ia akan kehilangan hak 

atas kebun itu. Wajib tanam ini kemudian menjadi bagian 

dari cultuurstelsel dan berlangsung hingga tahun 1863. 

3. Masa penjajahan Hindia Belanda 

Pada masa ini, sebenarnya tidak untuk seluruh wilayah 

Indonesia karena pada saat itu masih ada wilayah kekuasaan raja 

di daerah yang mempunyai kedaulatan penuh atas daerahnya. 

Masa ini meliputi masa pendudukan Inggris, masa kerja rodi, dan 

masa poenale sanctie. Tahun 1811-1816, saat pendudukan Inggris, 

di bawah Thomas Stamford Raffles, ia mendirikan The 

Java Benevolent Institution yang bertujuan menghapus 

perbudakan. Cita-cita itu belum sampai terlaksana karena 

kemudian Inggris ditarik mundur. 

Pekerjaan rodi atau kerja paksa dilakukan oleh Hindia 

Belanda mengingat untuk melancarkan usahanya dalam mengeruk 

keuntungan dari rempah-rempah dan perkebunan. Untuk 

kepentingan politik imperialismenya, pembangunan sarana 
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prasarana dilakukan dengan rodi. Contohnya, Hendrik Willem 

Daendels (1807-1811) menerapkan kerja paksa untuk 

pembangunan jalan dari Anyer ke Panarukan (Banyuwangi). 

Rodi dibagi tiga, yaitu rodi gubernemen (untuk 

kepentingan gubernemen dan pegawai), rodi perorangan (untuk 

kepentingan kepala atau pembesar Indonesia), dan rodi desa 

(untuk kepentingan desa). 

Rodi untuk para pembesar dan gubernemen (disebut pancen) 

sangat memberatkan rakyat karena penetapannya diserahkan 

kepada mereka. Convention no. 29 concerning forced or compulsory 

labour (kerja paksa atau kerja wajib yang diratifikasi pemerintahan 

Hindia Belanda tahun 1933), tidak memandang kerja wajib untuk 

keperluan tentara dan orang lain dalam pekerjaan ketentaraan 

serta rodi untuk kepentingan desa sebagai yang terlarang. 

Selanjutnya menurut Jan Breman, poenale sanctie diterapkan 

dalam kaitannya dengan penerapan koeli 

ordinantie serta agrarische wet dalam melakukan hubungan kerja 

antara buruh yang bekerja di tanah pertanian dan perkebunan. 

Politik hukum ketenagakerjaan berkaitan erat dengan politik 

hukum agraria, mengingat banyak tenaga kerja Indonesia yang 

bekerja di tanah pertanian. 

Poenale sanctie itu bertujuan untuk mengikat buruh supaya 

tidak melarikan diri setelah melakukan kontrak kerja. Kontrak 

kerja saat itu dapat dikatakan semu karena setelah tanda tangan 

apabila buruh diperlakukan sewenang-wenang tidak dapat 

mengakhiri hubungan kerja. 

Berdasarkan laporan Rhemrev, di luar poenale sanctie, masih 

ada pukulan dan tendangan sesuai kehendak majikan kulit putih 

guna menanamkan disiplin kepada buruh kulit berwarna. 

Mencambuk kuli kontrak yang membangkang kadang-kadang 

sampai mati. Hal itu berakhir dengan dicabutnya koeli 

ordonantie 1931/1936 dengan Stb. 1941 No. 514 yang berlaku 

mulai tanggal 1 Januari 1942. 



23 

 

4. Masa penjajahan Jepang 

Masa ini dimulai pada tanggal 12 Maret 1942, pemerintah 

militer Jepang membagi menjadi tiga daerah pendudukan, yaitu 

Jawa, Madura, dan Sumatera yang dikontrol dari Singapura dan 

Indonesia Timur. Politik hukum masa penjajahan Jepang, 

diterapkan untuk memusatkan diri bagaimana dapat 

mempertahankan diri dari serangan sekutu, serta menguras habis 

kekayaan Indonesia untuk keperluan perang Asia Timur Raya. 

Pada masa ini diterapkan romusha dan konrohosyi. Romusha 

adalah tenaga sukarela, kenyataannya adalah kerja paksa yang 

dikerahkan dari Pulau Jawa dan penduduk setempat, yang 

didatangkan ke Riau sekitar 100.000 orang. Romusha lokal adalah 

mereka yang dipekerjakan untuk jangka waktu yang pendek 

disebut kinrohosyi. 

5. Pasca Kemerdekaan 

1) Pemerintahan Ir. Soekarno 

Pada masa pemerintahan Soekarno tidak banyak terdapat 

kebijakan tentang ketenagakerjaan mengingat masa itu adalah 

masa menetapkan wilayah Negara Kesatuan RI dari jajahan 

Hindia Belanda. Di bidang hukum ketenagakerjaan, 

pemerintah membuat produk hukum sebagian besar dengan 

cara menerjemahkan peraturan Hindia Belanda yang dianggap 

sesuai dengan alam kemerdekaan atau dengan mengadakan 

perbaikan dan penyesuaian. 

Meskipun demikian, produk hukum di masa 

pemerintahan Soekarno justru lebih menunjukkan adanya 

penerapan teori hukum perundang-undangan yang baik, yaitu 

hukum yang baik apabila berlaku sampai 40 atau 50 tahun 

yang akan datang, daripada produk hukum yang sekarang ini. 

2) Pemerintahan H. Soeharto 

Pada masa pemerintahan Soeharto keadaan Indonesia 

sudah lebih baik, politik hukum ditekankan pada 

pembangunan ekonomi. Kesejahteraan nasional akan cepat 
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terwujud apabila pembangunan ekonomi berjalan dengan 

baik. Untuk mewujudkan suksesnya pembangunan ekonomi 

maka ditetapkanlah Repelita, tetapi sayangnya dalih 

pembangunan ekonomi akhirnya menjurus pada tindakan 

penguasa yang sewenang-wenang. 

Sebagai contoh dari hasil penelitian oleh Asri Wijayanti, 

pengerahan TKI keluar negeri pada masa pemerintahan 

Soekarno, berdasarkan Pasal 2 TAP MPRS No. XXVIII/MPRS-

RI/1966, yaitu segera dibentuk undang-undang perburuhan 

mengenai penempatan tenaga kerja. Selama masa 

pemerintahan Soeharto, ketentuan ini tidak pernah direalisasi. 

Peraturan tersebut akhirnya dicabut pada masa pemerintahan 

Soeharto. Sebagai kelanjutannya, Pasal 5 ayat (2) Undang-

Undang Nomor 14 Tahun 1969 tentang Ketentuan - Ketentuan 

Pokok Mengenai Tenaga Kerja ditetapkan tugas pemerintah 

untuk mengatur penyebaran tenaga kerja yang efisien dan 

efektif. 

Tugas tersebut dilaksanakan oleh pemerintah dengan 

peraturan perundang-undangan. Akibatnya pengerahan TKI 

tidak berdasarkan undang-undang, tetapi cukup dengan 

peraturan/keputusan Menteri Tenaga Kerja saja, sehingga 

tingkat perlindungan hukumnya kurang jika dibandingkan 

dengan undang-undang. Selain itu untuk mensukseskan 

pembangunan ekonomi maka investor, yang tidak lain adalah 

majikan, mempunyai kedudukan secara politis kuat dengan 

penguasa. 

Kedudukan buruh semakin lemah dengan dalih 

hubungan industrial Pancasila, hak buruh dikurangi dengan 

hanya dapat mendirikan satu serikat pekerja, yaitu Serikat 

Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI), serta apabila ada masalah 

hubungan industrial majikan dapat dibantu oleh militer 

(Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor Kep.342/Men/1986). 

Contohnya kasus Marsinah, aktivis buruh, di Sidoarjo. 
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3) Pasca Reformasi 

a. Pemerintahan B.J.Habibie 

Politik hukum pada masa ini ditekankan pada 

peningkatan kepercayaan luar negeri kepada Indonesia 

bahwa Indonesia dapat mengatasi problema negaranya 

sendiri tanpa menindas HAM serta punya andil besar dalam 

pelaksanaan demokrasi Indonesia. 

Karena tekanan dari luar negeri maka Indonesia 

terpaksa meratifikasi Convention No. 182 concerning the 

Immediate Action to Abolish and to Eliminate the Worst 

Forms of Child Labor (Undang-undang Nomor 1 Tahun 

2000). Dengan ratifikasi tersebut dapat ditafsirkan bahwa 

seolah-olah Indonesia mengakui telah memperlakukan 

dengan sangat buruk pekerja anak. Selain itu, di masa ini 

tahanan politik banyak yang dibebaskan. 

b. Pemerintahan Abdurrahman Wahid 

Di masa pemerintahan Abdurrahman Wahid ini, politik 

hukum ketenagakerjaan meneruskan pemerintahan 

B.J.Habibie dengan penerapan demokrasi dengan adanya 

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat 

Pekerja/Buruh. Sayangnya masyarakat Indonesia masih 

belum matang untuk berdemokrasi, sehingga dengan 

banyaknya jumlah serikat pekerja di Indonesia justru 

membuat hubungan industrial semakin buruk. 

c. Pemerintahan Megawati Soekarnoputri 

Perkembangan ketenagakerjaan hampir tidak tampak, 

malah yang banyak tampak adalah kasus ketenagakerjaan 

yang mengambang dan kurang mendapat perhatian. 

Contohnya adalah masalah pemulangan TKI dari Malaysia 

serta revisi dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1997 

tentang Ketenagakerjaan yang sudah diubah dengan 

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang 

Ketenagakerjaan yang berdasarkan Undang-Undang Nomor 
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28 Tahun 2000 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah 

Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2000 tentang 

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1998 

tentang Perubahan Berlakunya Undang-Undang Nomor 25 

Tahun 1997 tentang Ketenagakerjaan menjadi Undang-

Undang diundur masa berlakunya hingga 1 Oktober 2002 

dan berakhir dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 

13 Tahun 2003 oleh Megawati Soekarnoputri. 

Terdapat fenomena menarik dari demo yang dilakukan 

antara buruh bersama-sama dengan majikan menentang 

kenaikan tarif dasar telepon, listrik, dan air; serta 

penolakan serikat pekerja PT.Indosat atas privatisasi Badan 

Usaha Milik Negara (BUMN) yang dianggap menjual aset 

Negara. Catatan negatif pada masa ini adalah penangkapan 

para aktivis demonstran. Terhadap hal ini ada pandangan 

yang mengatakan bahwa Megawati Soekarnoputri telah 

melupakan cara ia dapat menduduki kursi 

kepresidenan melalui demonstrasi. 

Politik hukum Megawati Soekarnoputri di dunia 

ketenagakerjaan yang dapat dirasakan langsung 

dampaknya setelah terjadi trgaedi bom Bali adalah 

banyaknya hari libur. Dampak negatif bom Bali sangat 

terasa pada perekonomian bangsa. Investor asing banyak 

yang meninggalkan Indonesia karena tidak terjaminnya 

keamanan Negara ditambah lagi tragedi bom hotel 

J.W.Marriot di Jakarta. Hal ini berakibat pada politik 

hukum ketenagakerjaan Megawati Soekarnoputri, yaitu 

memulihkan sektor pariwisata sebagai inti dari 

peningkatan perekonomian bangsa. 

Untuk memulihkan sektor pariwisata, perlu 

kebijaksanaan publik dengan pengalihan hari libur ke hari 

yang lainnya sebelum atau sesudahnya. Dampak negatif 

dari banyaknya hari libur ini misalnya, terkesan bangsa 



27 

 

Indonesia adalah bangsa pemalas bekerja, lebih 

menyenangi banyak hari libur nasional. 

Disamping itu, dalam hubungan bisnis antarnegara 

ternyata merepotkan dunia usaha. Di Negara lain hari 

kerja, di Indonesia jatuh hari libur nasional dan hal ini 

dapat menghambat terjadinya transaksi dagang. Ada 

kekhawatiran bagaimana seandainya kebijaksanaan 

pengalihan hari libur ditiadakan sementara masyarakat 

sudah terbiasa dengan jumlah hari libur yang 

banyak dan memungkinkan terciptanya etos kerja yang 

rendah dari bangsa Indonesia semakin parah. 

d. Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono 

Di masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono, 

tampak ada sedikit perubahan di bidang ketenagakerjaan, 

ada pemangkasan dan berbagai upaya peningkatan 

pelayanan dan kinerja baik pekerja maupun pegawai. Ada 

upaya pemberantasan korupsi. Sayangnya tekad yang baik 

belum dapat diikuti oleh sebagian besar penduduk 

Indonesia yang sudah terlanjur korup dan tidak amanah di 

segala aspek kehidupan. 

 

B. Politik Hukum Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang 

Ketenagakerjaan 

Ketenagakerjaan secara khusus diatur dalam Undang-Undang 

Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Undang-Undang 

Ketenagakerjaan) yang mencakup pengembangan sumber daya 

manusia, peningkatan produktivitas dan daya saing tenaga kerja 

Indonesia, upaya perluasan kesempatan kerja, pelayanan penempatan 

tenaga kerja, dan pembinaaan hubungan industrial. Isinya meliputi: 

BAB I        : Ketentuan Umum (Pasal 1); 

BAB II       : Landasan, Asas, dan Tujuan (Pasal 2-4); 

BAB III      : Kesempatan dan Perlakuan yang Sama (Pasal 5-6); 
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BAB IV      : Perencanaan Tenaga Kerja dan Informasi Ketenagakerjaan 

(Pasal 7-8); 

BAB V       : Pelatihan Kerja (Pasal 9-30); 

BAB VI      : Penempatan Tenaga Kerja (Pasal 31-38); 

BAB VII     : Perluasan Kesempatan Kerja (Pasal 39-41); 

BAB VIII    : Penggunaan Tenaga Kerja Asing (Pasal 42-49); 

BAB IX      : Hubungan Kerja (Pasal 50-66); 

BAB X       : Perlindungan, Pengupahan, dan Kesejahteraan (Pasal 67-

101); 

BAB XI      : Hubungan Industrial (Pasal 102-149); 

BAB XII     : Pemutusan Hubungan Kerja (Pasal 150-172); 

BAB XIII    : Pembinaan (Pasal 173-175); 

BAB XIV    : Pengawasan (Pasal 176-181); 

BAB XV     : Penyidikan (Pasal 182); 

BAB XVI    : Ketentuan Pidana dan Sanksi Administratif (Pasal 183- 

190); 

BAB XVII  : Ketentuan Peralihan (Pasal 191); 

BAB XVIII : Ketentuan Penutup (Pasal 192-193). 

 

Dengan berlakunya UU Ketenagakerjaan, maka sesuai dengan 

Pasal 191 terdapat beberapa peraturan yang tidak berlaku lagi, yaitu: 

1. Ordonansi tentang Pengerahan Orang Indonesia Untuk Melakukan 

Pekerjaan Di Luar Indonesia (Staatsblad Tahun 1887 Nomor 8); 

2. Ordonansi tanggal 17 Desember 1925 Peraturan tentang 

Pembatasan Kerja Anak Dan Kerja Malam Bagi Wanita (Staatsblad 

Tahun 1925 Nomor 647); 

3. Ordonansi Tahun 1926 Peraturan mengenai Kerja Anak-anak Dan 

Orang Muda Di Atas Kapal (Staatsblad Tahun 1926 Nomor 87); 

4. Ordonansi tanggal 4 Mei 1936 tentang Ordonansi untuk Mengatur 

Kegiatan kegiatan Mencari Calon Pekerja (Staatsblad Tahun 1936 

Nomor 208); 
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5. Ordonansi tentang Pemulangan Buruh Yang Diterima Atau 

Dikerahkan Dari Luar Indonesia (Staatsblad Tahun 1939 Nomor 

545); 

6. Ordonansi Nomor 9 Tahun 1949 tentang Pembatasan Kerja Anak-

anak (Staatsblad Tahun 1949 Nomor 8); 

7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1951 tentang Pernyataan 

Berlakunya Undang-undang Kerja Tahun 1948 Nomor 12 Dari 

Republik Indonesia Untuk Seluruh Indonesia (Lembaran Negara 

Tahun 1951 Nomor 2); 

8. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1954 tentang Perjanjian 

Perburuhan Antara Serikat Buruh Dan Majikan (Lembaran Negara 

Tahun 1954 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Nomor 598a); 

9. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1958 tentang Penempatan Tenaga 

Kerja Asing (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 8); 

10. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1961 tentang Wajib Kerja Sarjana 

(Lembaran Negara Tahun 1961 Nomor 207, Tambahan Lembaran 

Negara Nomor 2270); 

11. Penetapan Presiden Nomor 7/1963 tentang Pencegahan 

Pemogokan dan/atau Penutupan (Lock Out) Di Perusahaan, 

Jawatan, dan Badan Yang Vital (Lembaran Negara Tahun 1963 

Nomor 67); 

12. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1969 tentang Ketentuan-

ketentuan Pokok Mengenai Tenaga Kerja (Lembaran Negara Tahun 

1969 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2912); 

13. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1997 tentang Ketenagakerjaan 

(Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 73, Tambahan Lembaran 

Negara Nomor 3702); 

14. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1998 tentang Perubahan 

Berlakunya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1997 tentang 

Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 184, 

Tambahan Lembaran Negara Nomor 3791); 

15. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2000 tentang Penetapan 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 
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2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 

1998 tentang Perubahan Berlakunya Undang-Undang Nomor 25 

Tahun 1997 tentang Ketenagakerjaan Menjadi Undang-Undang 

(Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 240, Tambahan Lembaran 

Negara Nomor 4042). 

 

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan 

tidak mengatur secara rinci mengenai penyelesaian perselisihan dalam 

hubungan industrial. Hal tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 

2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial 

(selanjutnya disebut UU PPHI). UU tersebut mencabut Undang-Undang 

Nomor 22 Tahun 1957 tentang Penyelesaian Perselisihan Perburuhan 

dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1964 tentang Pemutusan 

Hubungan Kerja di Perusahaan Swasta. Namun beberapa peraturan 

pelaksana dari kedua Undang-Undang yang dicabut tersebut, masih 

tetap berlaku sepanjang belum dicabut dan tidak bertentangan dengan 

Undang-Undang yang berlaku sampai saat ini. 

Sebelum istilah ketenagakerjaan digunakan, istilah 

“perburuhan” lah yang digunakan. Perubahan istilah ini dikarenakan 

terdapat perubahan ruang lingkup. Perburuhan hanya mencakup 

hubungan antara pemberi kerja dengan pekerja/buruh, sedangkan 

ketenagakerjaan mencakup segala sesuatu yang berhubungan dengan 

tenaga kerja. Hal ini berarti terdapat perluasan cakupan dalam bidang 

hukum yang mengatur tentang ketenagakerjaan jika dibandingkan 

dengan hukum perburuhan. Hal ini dapat diketahui dengan menelusuri 

sejarah dan politik hukum dalam bidang ketenagakerjaan. 

1) Landasan, Asas, dan Tujuan 

a. Landasan 

Pembangunan ketenagakerjaan berlandaskan Pancasila dan 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 

1945. 

Pembangunan ketenagakerjaan dilaksanakan dalam rangka 

pembangunan manusia Indonesia seutuhnya. Oleh sebab itu, 
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pembangunan ketenagakerjaan dilaksanakan untuk 

mewujudkan manusia dan masyarakat Indonesia yang 

sejahtera, adil, makmur, dan merata baik materiil maupun 

spiritual. 

b. Asas 

Pembangunan ketenagakerjaan diselenggarakan atas asas 

keterpaduan dengan melalui koordinasi fungsional lintas 

sektoral pusat dan daerah. 

Asas pembangunan ketenagakerjaan pada dasarnya sesuai 

dengan asas pembangunan nasional, khususnya asas 

demokrasi Pancasila serta asas adil dan merata. 

Pembangunan ketenagakerjaan mempunyai banyak dimensi 

dan keterkaitan dengan berbagai pihak yaitu antara 

pemerintah, pengusaha dan pekerja/buruh. Oleh sebab itu, 

pembangunan ketenagakerjaan dilaksanakan secara terpadu 

dalam bentuk kerjasama yang saling mendukung. 

2) Pembangunan ketenagakerjaan bertujuan : 

a. memberdayakan dan mendayagunakan tenaga kerja secara 

optimal dan manusiawi; 

Pemberdayaan dan pendayagunaan tenaga kerja merupakan 

suatu kegiatan yang terpadu untuk dapat memberikan 

kesempatan kerja seluas-luasnya bagi tenaga kerja 

Indonesia. Melalui pemberdayaan dan pendayagunaan ini 

diharapkan tenaga kerja Indonesia dapat berpartisipasi 

secara optimal dalam Pembangunan Nasional, namun 

dengan tetap menjunjung nilai-nilai kemanusiaannya. 

b. mewujudkan pemerataan kesempatan kerja dan penyediaan 

tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan 

nasional dan daerah; 

Pemerataan kesempatan kerja harus diupayakan di seluruh 

wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai satu 

kesatuan pasar kerja dengan memberikan kesempatan yang 

sama untuk memperoleh pekerjaan bagi seluruh tenaga kerja 
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Indonesia sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya. 

Demikian pula pemerataan penempatan tenaga kerja perlu 

diupayakan agar dapat mengisi kebutuhan di seluruh sektor 

dan daerah. 

c. memberikan perlindungan kepada tenaga kerja dalam 

mewujudkan kesejahteraan; dan 

d. meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja dan keluarganya. 

3) Perencanaan Tenaga Kerja dan Informasi Ketenagakerjaan 

Agar dapat melaksanakan tujuan di bidang ketenagakerjaan 

tersebut, maka ditetapkan perencanaan tenaga kerja dan 

informasi ketenagakerjaan sesuai amanat Pasal 7 UU 

Ketenagakerjaan, yaitu: 

a. Dalam rangka pembangunan ketenagakerjaan, pemerintah 

menetapkan kebijakan dan menyusun perencanaan tenaga 

kerja.  

b. Perencanaan tenaga kerja meliputi : 

 perencanaan tenaga kerja makro; dan 

 perencanaan tenaga kerja mikro. 

c. Dalam penyusunan kebijakan, strategi, dan pelaksanaan 

program pembangunan ketenagakerjaan yang 

berkesinambungan, pemerintah harus berpedoman pada 

perencanaan tenaga kerja. 

Berdasarkan Pasal 8 UU Ketenagakerjaan, perencanaan tenaga 

kerja disusun atas dasar informasi ketenagakerjaan yang antara 

lain meliputi : 

 penduduk dan tenaga kerja; 

 kesempatan kerja; 

 pelatihan kerja termasuk kompetensi kerja; 

 produktivitas tenaga kerja; 

 hubungan industrial; 

 kondisi lingkungan kerja; 

 pengupahan dan kesejahteraan tenaga kerja; dan 

 jaminan sosial tenaga kerja. 
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Informasi ketenagakerjaan yang dimaksud, diperoleh dari semua 

pihak yang terkait, baik instansi pemerintah maupun swasta 

4) Perlindungan dalam Hukum Ketenagakerjaan 

Pemberian perlindungan hukum bagi pekerja menurut Iman 

Soepomo meliputi lima bidang, yaitu: 

a. Bidang pengerahan/penempatan tenaga kerja; 

Perlindungan hukum yang dibutuhkan oleh pekerja sebelum 

menjalani hubungan kerja. Masa ini sering disebut dengan 

masa pra penempatan. 

b. Bidang hubungan kerja; 

Masa yang dibutuhkan oleh pekerja sejak mengadakan 

hubungan kerja, yang didasari dengan perjanjian kerja, baik 

dalam batas waktu tertentu maupun tanpa batas waktu. 

c.  Bidang kesehatan kerja; 

Selama menjalani hubungan kerja yang merupakan 

hubungan hukum, pekerja harus mendapat jaminan atas 

kesehatannya. 

d.  Bidang keamanan kerja 

Adanya perlindungan hukum bagi pekerja atas alat-alat kerja 

yang dipergunakan oleh pekerja. Negara mewajibkan 

pengusaha untuk menyediakan keamanan ataupun alat 

keamanan kerja bagi pekerja. 

e.  Bidang jaminan sosial. 

f. Jaminan sosial bagi tenaga kerja telah diatur dalam UU  

Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja 

yang biasa disingkat menjadi Jamsostek. Dengan 

diundangkannya UU tersebut, maka pengusaha tertentu 

wajib mengikutsertakan pekerjanya dalam program 

Jamsostek. 

5) Sifat dan Kedudukan Hukum Ketenagakerjaan dalam Hukum 

Nasional 

Sifat hukum ketenagakerjaan pada dasarnya adalah privat 

karena mengatur hubungan antar individu. Namun hukum 
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ketenagakerjaan juga dapat bersifat publik karena pemerintah 

ikut campur tangan dalam masalah-masalah ketenagakerjaan 

dan terdapat sanksi pidana dalam UU Ketenagakerjaan. Salah 

satu bentuk campur tangan pemerintah adalah dengan adanya 

perlindungan dari pemerintah melalui peraturan-peraturan yang 

mengikat pekerja/buruh dengan pengusaha; membina dan 

mengawasi proses hubungan industrial. Berdasarkan hal 

tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa sifat dari hukum 

ketenagakerjaan pada dasarnya adalah privat, tetapi juga 

memiliki sifat publik. Berdasarkan sifatnya, hukum 

ketenagakerjaan memiliki kedudukan dalam tata hukum 

nasional Indonesia pada bidang hukum administrasi, hukum 

perdata, dan hukum pidana. 

6) Kedudukan hukum ketenagakerjaan  

a. Di bidang hukum perdata 

Pada hakikatnya yang memegang peranan penting dalam 

hukum perdata adalah para pihak, dalam hal ini adalah 

pekerja/buruh dan pemberi kerja ataupun pengusaha. 

Hubungan antara mereka didasarkan pada perikatan yang 

diwujudkan dalam perjanjian kerja. Disini pemerintah hanya 

berlaku sebagai pengawas atau lebih tepatnya sebagai 

fasilitator apabila terdapat perselisihan yang tidak dapat 

mereka selesaikan sendiri. Selain itu fungsi pengawasan dari 

pemerintah dapat maksimal apabila secara filosofis 

kedudukan pemerintah lebih tinggi dari yang diawasi. 

b. Kedudukan hukum ketenagakerjaan di bidang hukum 

pidana 

Kedudukan hukum ketenagakerjaan dalam hukum pidana 

adalah pentingnya penerapan sanksi hukum bagi pelanggar 

peraturan perundang-undangan. Dalam UU Ketenagakerjaan 

terdapat sanksi pidana bagi yang melanggar ketentuan-

ketentuan dalam UU Ketenagakerjaan 
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c. Kedudukan hukum ketenagakerjaan di bidang hukum 

administrasi 

Ada 2 (dua) hal yang harus diperhatikan, yaitu subjek hukum 

dalam penyelenggaraan negara dan bagaimana peranannya. 

Subjek hukum dalam penyelenggaraan negara menyangkut 3 

hal yaitu pejabat, lembaga, dan warga negara. Pejabat dalam 

hal ini adalah pejabat negara yang tunduk pada ketentuan 

hukum administrasi. Peranannya berkaitan dengan 

menjalankan fungsi negara di dalam perbuatan peraturan 

atau pemberian izin, bagaimana negara melakukan 

pencegahan terhadap sesuatu hal yang dapat terjadi, dan 

bagaimana upaya hukumnya. Pemerintah sebagai 

penyelenggara negara di bidang ketenagakerjaan harus dapat 

melaksanakan ketiga fungsi tersebut dengan baik. 

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa kedudukan 

hukum ketenagakerjaan dalam tata hukum nasional Indonesia secara 

teoritis dapat dipisahkan menjadi 3 (tiga) bidang, yaitu bidang 

administrasi, bidang perdata, dan bidang pidana. Namun dalam 

praktiknya harus dijalankan secara bersamaan karena berhubungan 

satu dengan yang lainnya. Hubungan hukum yang dilakukan oleh 

pekerja/buruh dengan pengusaha termasuk dalam bidang hukum 

perdata. Namun selama proses pembuatan, pelaksanaan, dan 

berakhirnya hubungan tersebut diawasi oleh pemerintah dalam rangka 

menjalani 3 (tiga) fungsinya. Apabila selama proses-proses tersebut 

terdapat pelanggaran (tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku), 

maka dapat diterapkan sanksi pidana. 

 

C.  Politik Hukum Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang 

Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar 

Negeri 

Negara dalam hal ini Pemerintah wajib memberikan perlindungan  

kepada warga negaranya, baik yang berada di dalam negeri maupun di 

luar negeri. Dari sejumlah warga negara Indonesia yang berada di luar 
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negeri, jumlah paling banyak berasal dari kalangan TKI (pekerja migran). 

Banyaknya jumlah TKI yang bekerja di luar negeri tentu membawa 

konsekuensi tanggung jawab yang besar bagi Pemerintah untuk 

memberikan perlindungan kepada TKI. Secara yuridis, perlindungan 

terhadap TKI yang akan dan sedang bekerja di luar negeri telah diatur 

dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan  

Perlindungan  Tenaga  Kerja  Indonesia  Di  Luar  Negeri. Undang-

Undang tersebut  dibentuk  atas  dasar  untuk  melindungi  TKI  dari 

objek perdagangan manusia, termasuk perbudakan dan kerja paksa, 

korban kekerasan,  kesewenang-wenangan,  kejahatan  atas  harkat  dan  

martabat manusia,  serta  perlakuan  lain  yang  melanggar  HAM.   

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan 

Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri (UU PPTKILN) yang 

disetujui dalam Sidang Paripurna DPR-RI tanggal 29 September 2004 

telah berlaku sejak tanggal ditandatangani oleh Presiden Megawati 

Soekarnoputri tanggal 18 Oktober 2004 dan dimuat dalam lembaran 

Negara Tahun 2004 No.133 dan Tambahan Lembaran Negara No. 4445. 

Kehadiran UU PPTKILN merupakan kebutuhan mendesak, mengingat 

dengan semakin meningkatnya tenaga kerja yang ingin bekerja di luar 

negeri dan banyaknya TKI yang sekarang bekerja di luar negeri, sejalan 

dengan itu meningkat pula kasus perlakuan yang tidak manusiawi 

terhadap TKI, baik di dalam maupun di luar negeri.  Kasus yang 

berkaitan dengan nasib TKI semakin beragam, bahkan berkembang 

kearah perdagangan manusia yang dapat dikategorikan sebagai 

kejahatan terhadap kemanusiaan.15 

Dengan berlakunya UU PPTKILN juga merupakan suatu prestasi 

yang dilakukan oleh pembentuk undang-undang (legislator), mengingat 

sejak Indonesia merdeka baru pertama kali Indonesia memiliki undang-

undang yang mengatur penempatan dan perlindungan TKI di luar 

negeri.  Selama ini secara yuridis peraturan perundang-undangan yang 

menjadi dasar acuan penempatan dan perlindungan Tenaga Kerja 

                                                             
15 Baca Pejelasan Umum UU PPTKILN; lihat juga “UU PPTKILN Mencegah Penempatan TKI 

Ilegal,” http://www.nakertrans. go.id/newsdetail.php?id=194, akses 8 Desember 2016. 
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Indonesia (TKI) di luar negeri adalah Ordonansi tentang Pengerahan 

Orang Indonesia untuk Melakukan Pekerjaan di luar Indonesia 

(Staatblad Tahun 1887 No.8) dan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi No. Kep. 104A/Men/2002 tentang Penempatan Tenaga 

Kerja Indonesia ke luar negeri serta peraturan pelaksanaannya. 

Peraturan perundang-undangan tersebut tidak dapat memenuhi 

kebutuhan pengaturan penempatan dan perlindungan TKI yang bekerja 

di luar negeri secara lengkap dan komprehensif. Pengaturan melalui 

Keputusan Menteri-pun ternyata belum dapat mengatasi permasalahan 

penempatan TKI di luar negeri secara optimal, terutama dalam 

mencegah penempatan TKI ke luar negeri secara illegal. 

Harus diakui bahwa besarnya animo TKI yang akan bekerja ke luar 

negeri dan besarnya jumlah TKI yang sedang bekerja di luar negeri di 

satu sisi membawa manfaat  positif,  yaitu  meningkatkan  sumber 

devisa negara  dan mengatasi sebagian  masalah  pengangguran  di  

dalam  negeri.  Namun  di  sisi  lain, membawa pula resiko negatif bagi 

TKI itu sendiri dan risiko tersebut dapat dialami oleh TKI baik sejak 

proses keberangkatan, selama bekerja di luar negeri maupun setelah 

pulang ke Indonesia. Dalam proses keberangkatan misalnya, tidak 

sedikit TKI yang menjadi korban penipuan dan penggelapan oleh calo 

atau oknum PPTKIS yang tidak resmi atas biaya perekrutan yang telah 

dikeluarkan calon TKI. Selama bekerja di luar negeri kemungkinan 

terjadinya tindakan kriminal, asusila, eksploitasi, atau perlakuan tidak 

manusiawi lainnya, baik yang diakibatkan oleh TKI sebagai pelaku 

(subjek) maupun sebagai korban (objek) juga seringkali kerap terjadi. 

Resiko negatif tersebut  utamanya  lebih  banyak  dialami  oleh  TKI  

informal  yang  bekerja sebagai pembantu rumah tangga/PRT 

(housemaid- unskilled worker). Keadaan ini juga semakin diperburuk 

dengan latar belakang pendidikan TKI yang sebagian besar hanya 

lulusan sekolah dasar atau menengah. 

Sejak berbentuk RUU dan setelah diberlakukan ternyata penolakan 

terhadap keberadaan UU PPTKILN tak kunjung padam. Penolakan dan 

perlawanan paling keras datang dari kalangan Lembaga Swadaya 
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Masyarakat (LSM) yang menganggap bahwa kebijakan pemerintah 

dalam RUU PPTKILN memandang TKI alias buruh migran tak lebih 

sebagai komoditas.16 Implementasi kebijakan pemerintah masih 

mengandung semangat diskriminasi dan bahkan kebijakan penempatan 

buruh migran sudah mengarah pada kebijakan perdagangan manusia 

(human trafficking).17 

Setelah UU PPTKILN diundangkan penolakan kian marak. Sebab, 

sebagaimana ditegaskan oleh Wahyu Susilo selaku analis dari Lembaga 

Swadaya Masyarakat (LSM) Migrant Care, kebijakan penempatan TKI 

dalam UU PPTKILN lebih mengatur teknis operasional dan administratif 

dan target pemenuhan devisa negara sehingga mengabaikan prinsip-

prinsip kemanusiaan.18 Kebijakan negara dengan memobilisasi 

pengiriman TKI untuk target perolehan devisa Rp 169 trilyun pada 

tahun 2009.19  Karena itu LSM Migrant Care dalam statemennya secara 

tegas menuntut agar Indonesia menempuh langkah konkrit mencabut 

UU PPTKILN yang tidak berperspektif penegakan Hak Asasi Manusia.20 

Permasalahan yang dialami oleh TKI yang akan bekerja di luar 

negeri dapat dibagi dalam 3 (tiga) bagian, yakni pra  keberangkatan,  

selama  di luar negeri,  dan kepulangan. Sebenarnya ketiga bagian 

permasalahan ini bukanlah hal yang baru yang dialami oleh TKI dan 

penyelesaiannya secara substansi telah diatur dalam materi muatan 

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan 

                                                             
16“Pemerintah Hanya Jadikan TKI Sebagai Komoditas,”http://www. 

eramoslem.com/br/fo/48/12377,1 v. html, akses 8 Desember 2016. 
17Komnas HAM, “Hak Asasi Buruh Migran Indonesia,” http://www. 

Tempointeraktif.com/hg/narasi/2004/06/17/nrs,20040617-07,id.html, akses 8 Desember 

2016; “Depnakertrans Bantah RUU Perlindungan TKI Mengukuhkan Trafficking,” 
http://www.tempointeraktif.com /hg/nasional/2004/09/17/brk, 20040917-31,id.html, 

akses 15 Desember 2016. 
18 “Penempatan TKI Masih dengan Paradigma Komoditas,” Kedaulatan Rakyat, No. 353 , Th. 

LXII, (Minggu, 30 September 2007), hlm. 11. 
19“Membangun Negeri dengan Keringat TKI,” Kedaulatan Rakyat, No. 319, Th. LXII, (Senin, 

27 Agustus 2007), Komnas Perempuan dkk, Sia-sia Reformasi Dibelenggu Birokrasi. Catatan 

Hasil Pemantauan Awal Terhadap INPRES No. 6 Tahun 2006, , akses 13 Desember 2016, 
hlm. 16 
20“Human Rights Council untuk Penegakan Hak Asasi Buruh Migran,” 

http://buruhmigranberdaulat.blogspot.com/2006/05/human-rights-council-untuk-
penegakan.html, akses 8 Desember 2016. “Penempatan TKI Masih dengan Paradigma 

Komoditas,” Kedaulatan Rakyat, No. 353, Th. LXII, (Minggu, 30 September 2007), hlm. 11. 

http://www/
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Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri. Namun 

sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, penyelesaian 

permasalahan TKI mungkin tidak sepenuhnya terletak pada materi 

muatan undang-undangnya tapi justru terletak pada penegakan 

hukumnya (law enforcement), terutama implementasinya oleh instansi 

terkait. Penting untuk digarisbawahi bahwa penyelesaian permasalahan 

TKI di Luar Negeri juga memerlukan koordinasi lintas instansi yaitu 

antara kementerian tenaga kerja/Dinas Tenaga Kerja selaku  leading  

sector,  BNP2TKI,  Dinas  Keimigrasian,  Dinas  Perhubungan, Dinas 

Kependudukan dan Catatan Sipil, serta kepolisian. Koordinasi dan 

kewenangan yang dimiliki oleh masing-masing instansi ini harus 

bersifat sinergis dalam menangani setiap permasalahan TKI. Selain itu 

perlu ada perubahan paradigma dan pendekatan dalam menyelesaikan 

permasalahan TKI di luar negeri, dari yang sebelumnya cenderung 

sentralistik menjadi desentralistik. Artinya harus diakui bahwa 

permasalahan TKI di luar negeri tidak serta-merta hanya menjadi 

kewenangan Pemerintah Pusat, namun Pemerintah Daerah pun dengan 

segala kewenangan yang dimilikinya seharusnya mampu menangani 

permasalahan TKI. Untuk itu perlu pendekatan yang berbeda dengan 

meningkatkan peran dan campur tangan pemerintah secara lebih 

mendalam di setiap bagian permasalahan TKI. Salah satu bentuk 

konkritnya adalah pemerintah harus menyediakan lokasi penampungan 

(shelter) layak yang tidak jauh dari tempat tinggal calon TKI atau 

setidaknya berada di lokasi terdekat dalam wilayah yang menjadi basis 

calon TKI. Penampungan ini juga dapat berfungsi sebagai Balai Latihan 

Kerja (BLK) sebagai upaya pemerintah juga untuk menyiapkan calon TKI 

melalui pemberian pendidikan dan pelatihan. 

Dengan demikian dalam revisi Undang-Undang Nomor 39 Tahun 

2004 tentang Penempatan  dan  Perlindungan  Tenaga  Kerja  Indonesia  

Di  Luar  Negeri diperlukan pengaturan yang lebih tegas dalam 

melindungi TKI dengan mengakomodasi segala aspek perkembangan 

permasalahan sosial TKI agar risiko perlakuan yang tidak manusiawi 

terhadap TKI dapat dihindari atau minimal dikurangi, misalnya adanya 
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penambahan pengaturan mengenai peran terendah pemerintah dalam 

proses rekrutmen, pengawasan tempat penampungan, penyediaan 

tempat/balai pendidikan dan pelatihan, atau penetapan   biaya   

keberangkatan   karena   hal   tersebut   rentan   terhadap terjadinya 

tindak pidana penipuan atau penggelapan, eksploitasi, dan tindak 

pidana  perdagangan  orang  (TPPO).  Penting  juga  untuk  

mengikutsertakan peran  serta  masyarakat  baik  secara  perorangan  

maupun  kelembagaan (melalui lembaga swadaya masyarakat dan 

serikat pekerja) untuk melakukan pengawasan terhadap penempatan 

dan perlindungan TKI sejak proses keberangkatan, selama di luar 

negeri, dan kepulangan TKI. Dasar pemikiran mewujudkan undang-

undang penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri, tidak 

dimaksudkan bahwa pemerintah menganjurkan Warga Negara 

Indonesia (WNI) untuk bekerja ke luar negeri. Tetapi untuk melindungi 

warga Negara yang akan bekerja di luar negeri. Selain itu UU PPTKILN 

ini diharapkan mampu mencegah penempatan Warga Negara Indonesia 

(WNI) secara illegal yang dalam praktek di lapangan tidak ubahnya 

sebagai perdagangan manusia (human trafficking). Dengan kata lain, 

mengingat masalah yang timbul dalam penempatan adalah berkaitan 

dengan Hak Asasi Manusia, maka semangat untuk memberikan 

perlindungan dan pencegahan penempatan WNI dan TKI secara illegal 

itu diwujudkan dalam pasal-pasal yang memberikan ancaman 

hukuman pidana yang berat terhadap pelakunya. Di sini nampaknya 

penyusun undang-undang sengaja memberikan shock therapy agar 

dengan ancaman hukuman yang tinggi diharapkan terdapat rasa takut 

dan tidak akan melakukan pelanggaran. 

Dengan demikian terlihat bahwa kebijakan legislasi menggunakan 

sarana hukum pidana atau kebijakan hukum pidana (criminal law 

policy/penal policy/politik hukum pidana)21 dalam UU PPTKILN belum 

secara optimal mampu diterapkan dan mencegah penempatan TKI 

                                                             
21“Kebijakan hukum pidana mengandung arti bagaimana mengusahakan atau membuat dan 

merumuskan suatu perundang-undangan pidana yang baik”. Lihat Barda Nawawi Arief, 
Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, cet. Ke-I (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti , 1996), 

hlm. 27-28. 
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secara ilegal atau melalui jalur yang tidak sesuai dengan ketentuan atau 

peraturan yang ada. Oleh karena itu adalah menarik dan penting untuk 

mengkaji ulang tentang kebijakan hukum pidana yang diterapkan 

dalam UU PPTKILN. Namun mengingat pokok bahasan tentang 

kebijakan hukum pidana terlalu luas, maka seyogianya diarahkan pada 

bidang hukum pidana materiil dan difokuskan pada kajian tentang 

masalah kebijakan kriminalisasi dan pertanggungjawaban pidana 

dalam UU PPTKILN. 
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BAB III 

 

PENYAJIAN HASIL PENGUJIAN KESESUAIAN  

NORMA DAN INDIKATOR, POTENSI TUMPANG TINDIH NORMA 

 

A. Inventarisasi peraturan perundang-undangan 

Pokja Analisis dan Evaluasi Hukum perlindungan hak dan 

keselamatan pekerja migran ini  hanya mengambil fokus regulasi yang 

terkait dengan penempatan dan perlindungan tenaga kerja di luar 

negeri. Pada tahun 2016 telah dilakukan kajian awal terhadap 

ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait yaitu: 

A. Undang-Undang 

1. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan 

Luar Negeri; 

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat 

Pekerja/Serikat Buruh; 

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem 

Pendidikan Nasional; 

4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang 

Ketenagakerjaan; 

5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian 

Perselisihan Hubungan Industrial; 

6. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan 

dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri; 

7. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang 

Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang; 

8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian; 

9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pengesahan 

International Convention on The Protection of The Rights of All 

Migrant Workers and Members of Their Families (Konvensi 

Internasional mengenai Perlindungan Hak-hak seluruh 

Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya); 
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10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah 

Daerah. 

B. Peraturan Pemerintah 

1. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2013 tentang 

Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri; 

2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2013 tentang Tata Cara 

Pelaksanaan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia di Luar 

Negeri oleh Pemerintah; 

3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2013 tentang Tata Cara 

Penilaian dan Penempatan Mitra Usaha dan Pengguna 

Seseorang; 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2013 tentang 

Pelaksanaan Pengawasan Terhadap Penyelenggaraan 

Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar 

Negeri. 

C. Peraturan Presiden 

1. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2006 tentang Badan 

Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja 

Indonesia; 

2. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2011 tentang 

Pemeriksaan Kesehatan dan Psikologi Calon Tenaga Kerja 

Indonesia. 

D. Peraturan Menteri 

1. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor : 

PER.07/MEN/IV/2005 tentang Standar Tempat 

Penampungan Calon Tenaga Kerja Indonesia; 

2. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor : 

PER.33/MEN/XI/2006 tentang Tatacara Penyetoran, 

Penggunaan, Pencairan, dan pengembalian Deposito Uang 

Jaminan; 

3. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor : 

PER.09/MEN/XI/2006 tentang Tatacara Pembentukan Kantor 
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Cabang Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia 

Swasta; 

4. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor : 

PER.23/MEN/IX/2009 tentang Pendidikan dan Pelatihan 

Kerja Bagi Calon Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri; 

5. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor : 

PER.07/MEN/V/2010 tentang Asuransi Tenaga Kerja 

Indonesia; 

6. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor : 1 

Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri 

Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.07/MEN/V/2010 

tentang Asuransi Tenaga Kerja Indonesia; 

7. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor : 

PER.12/MEN/X/2011 tentang Atase Ketenagakerjaan dan 

Staf Teknik Ketenagakerjaan Pada Perwakilan Republik 

Indonesia di Luar Negeri; 

8. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 17 

Tahun 2012 tentang Sanksi Administrasi Dalam Pelaksanaan 

Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar 

Negeri; 

9. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 6 

tahun 2013 tentang Tatacara Pembentukan Perwakilan 

Pelaksanaan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta di 

Luar Negeri;  

10. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 22 Tahun 2014 

tentang Pelaksanaan Penempatan dan Perlindungan Tenaga 

Kerja Indonesia di Luar Negeri; 

11. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 23 Tahun 2014 

tentang Tatacara Kepulangan Tenaga Kerja Indonesia dari 

Negara Penempatan ke Daerah Asal Secara Mandiri; 

12. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 7 Tahun 2015 

tentang Tatacara Pemberian Elektronik Kartu Tenaga Kerja 

Luar Negeri Kepada Tenaga Kerja Indonesia; 
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13. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 40 Tahun 2015 

tentang Tatacara Perpanjangan Perjanjian Kerja pada 

Pengguna Perseorangan; 

14. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 41 Tahun 2015 

tentang Rencana Kerja Penempatan dan Perlindungan Tenaga 

Kerja Indonesia, Sarana dan Prasarana Pelayanan 

Penempatan Tenaga Kerja Indonesia;  

15. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 42 Tahun 2015 

tentang Tatacara Pemberian, Perpanjangan dan Pencabutan 

Izin Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia; 

16. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 45 Tahun 2015 

tentang Pembiayaan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia ke 

Luar Negeri; 

E. Keputusan Menteri 

1. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 

:KEP.262/MEN/XI/2010 tentang Penunjukan Pejabat 

Penerbit Izin Penempatan Tenaga Kerja Indonesia di Luar 

Negeri Untuk Kepentingan Perusahaan Sendiri; 

2. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 

:KEP.17/MEN/II/2011 tentang Biaya Penempatan dan 

Perlindungan Calon Tenaga Kerja Indonesia Negara Tujuan 

Korea; 

3. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 

:KEP.152/MEN/VI.2011 tentang Biaya Penempatan Calon 

Tenaga Kerja Indonesia Negara Tujuan Malaysia; 

4. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 98 

Tahun 2012 tentang Komponen dan Besarnya Biaya 

Penempatan Calon Tenaga Kerja Indonesia Sektor Domestik 

Negara Tujuan Hong Kong; 

5. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 588 

Tahun 2012 tentang Komponen dan Besarnya Biaya 

Penempatan Calon Tenaga Kerja Indonesia Sektor Domestik 

Negara Tujuan Singapura; 
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6. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 378 

Tahun 2014 tentang Penunjukan Pejabat Penerbit Surat Izin 

Pengarahan; 

7. Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 260 Tahun 2015 

tentang Penghentian dan Pelarangan Penempatan Tenaga 

Kerja Indonesia pada Pengguna Perseorangan di Negara-

Negara Kawasan Timur Tengah 

8. Keputusan Menteri Ketenagakerjaan dan Transmigrasi  Nomor 

354 Tahun 2015 tentang Jabatan yang dapat diduduki oleh 

Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri pada Penggunaan 

Perseorangan. 

 

B. Matrik Pengujian kesesuaian norma dalam prinsip dan indikator 

dalam tiap-tiap peraturan dengan indikator  
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1. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 Tentang Hubungan Luar Negeri 

 
PRINSIP INDIKATOR 

BIDANG EKUINDAGTUR 
    PASAL ELABORASI PERATURAN 

(Isi Norma Pasal) 
ANALISIS DAN EVALUASI 

NKRI 
 
 

Adanya aturan yang jelas tentang 
pembatasan keikutsertaan asing 
dalam pengelolaan ekonomi, 
keuangan, industri, perdagangan 
dan infrastruktur. 
 

Pasal 6 (3) Menteri dapat mengambil langkah-langkah 
yang dipandang perlu demi dipatuhinya 
ketentuan sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 5 
 
Penjelasan Pasal 6 (3) 

Dalam penyelenggaraan hubungan luar negeri 
mungkin terjadi tindakan-tindakan atau 
terdapat keadaan-keadaan yang bertentangan 
atau tidak sesuai dengan politik luar negeri, 
perundang-undangan nasional, serta hukum 
dan kebiasaan internasional. Tindakan dan 
keadaan demikian harus dihindarkan. Oleh 
karena itu Menteri perlu mempunyai 

wewenang untuk menanggulangi terjadinya 
tindakan-tindakan atau terdapatnya 
keadaan-keadaan tersebut dengan mengambil 
langkah-langkah yang dipandang perlu. 
Langkah-langkah yang dapat diambil oleh 
Menteri Luar Negeri yang dimaksudkan dalam 
ayat ini dapat bersifat preventif, seperti 
pemberian informasi tentang pokok-pokok 
kebijakan Pemerintah di bidang luar negeri, 

permintaan untuk tidak berkunjung ke suatu 
negara tertentu, dan sebagainya. Langkah-
langkah itu dapat juga bersifat represif, 

seperti peringatan kepada pelaku hubungan 
luar negeri yang tindakannya bertentangan 
atau tidak sesuai dengan kebijakan politik 
luar negeri dan peraturan perundang-
undangan nasional dalam penyelenggaraan 

hubungan luar negerinya, mencegah tindak 
lanjut suatu kesepakatan yang mungkin 
dicapai oleh pelaku hubungan luar negeri di 
Indonesia dengan mitra asingnya, 

Dalam melaksanakan hubungan dengan luar negeri atau dengan 
bangsa lain Indonesia menerapkan politik luar negeri bebas aktif. 
Politik luar negeri adalah wawasan internasional. Sehingga, politik luar 
negeri cenderung bersifat tetap, politik luar negeri juga dapat diartikan 
sebagai pola perilaku, dan kebijakan suatu negara berhubungan 
dengan negara lain ataupun dunia internasional. Politik luar negeri 

diabdikan bagi kepentingan nasional terutama untuk kepentingan 
pembangunan di segala bidang serta ikut melaksanakan ketertiban 
dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan 
keadilan sosial. 
 
Apabila ada dalam hubungan dengan luar negeri ada tindakan-
tindakan yang bertentangan dengan kebijakan dalam negeri atau 
Pemerintah Indonesia, bertentangan dengan perundang-undangan 

nasional atau hukum dan kebiasaan internasional, maka Menteri Luar 
Negeri diberi kewenangan untuk mengambil tindakan preventif atau 
refresif. 
 
Artinya disini ada pembatasan terhadap campur tangan 
/keikutsertaan asing dalam melaksanakan politik luar negeri kita. 
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PRINSIP INDIKATOR 
BIDANG EKUINDAGTUR 

    PASAL ELABORASI PERATURAN 
(Isi Norma Pasal) 

ANALISIS DAN EVALUASI 

mengusulkan kepada lembaga negara atau 
lembaga pemerintah yang berwenang untuk 

melakukan tindakan administratif kepada 
yang bersangkutan, dan sebagainya. 

Pasal 12 (1) 
 

Dalam usaha mengembangkan Hubungan 
Luar Negeri dapat juga didirikan lembaga 
persahabatan, lembaga kebudayaan, dan 
lembaga atau badan kerja sama asing lain di 
Indonesia.  

RPP tentang Syarat dan Tata Cara Pendirian Lembaga atau Badan 
Kerja Sama Asing 
Yang mau diatur: 

1. Pengertian ormas asing; 
2. Bentuk ormas asing; 
3. Perijinan bagi ormas asing, yang terdiri ijin prinsip dan ijin 

operasional; 
4. Persyaratan pengajuan perijinan ormas asing yang akan 

melakukan kegiatan di Indonesia; 
5. Pembentukan Tim Perijinan ormas asing; 
6. Persyaratan mengenai personalia ormas asing; 
7. Ormas pelaksana kerja sama; 
8. Pengawasan ormas asing; 
9. Kewajiban dan larangan ormas asing; 
10. Sanksi-sanksi 

Persyaratan diatas bisa dikategorikan sebagai bentuk pembatasan dari 
pihak asing. 

 

 

2. Undang-Undang  Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan   
 

PRINSIP INDIKATOR BIDANG 

EKUINDAGTUR 

PASAL ELABORASI PERATURAN 

(Isi Norma Pasal) 

ANALISIS DAN EVALUASI 

      NKRI 
 

Adanya aturan yang jelas tentang 
pembatasan keikutsertaan asing 
dalam pengelolaan ekonomi, 
keuangan, industri, perdagangan 
dan infrastruktur 

Pasal 42 
 

(1) Setiap pemberi kerja yang 
mempekerjakan tenaga kerja asing 
wajib memiliki izin tertulis dari Menteri 
atau pejabat yang ditunjuk.  

(2) Pemberi kerja orang perseorangan 

dilarang mempekerjakan tenaga kerja 
asing.  

(3) Kewajiban memiliki izin sebagaimana 
dimaksud dalam ayat (1), tidak berlaku 
bagi perwakilan negara asing yang 
mempergunakan tenaga kerja asing 

- Memenuhi indikator 
Pembatasan keikutsertaan asing disini diartikan sebagai 

mempekerjakan tenaga kerja asing yang wajib memiliki ijin 
tertulis dari Menteri atau pejabat yang ditunjuk, larangan 
mempekerjakan tenaga kerja asing bagi pemberi kerja 

perseorangan, diperbolehkan mempekerjakan tenaga kerja 
asing tetapi dibatasi pada jabatan dan waktu tertentu. 

- Ketentuan Penggunaan tenaga kerja asing ini telah 
ditindaklanjuti dengan Permenaker No. 16 Tahun 2015 
tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing 
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PRINSIP INDIKATOR BIDANG 
EKUINDAGTUR 

PASAL ELABORASI PERATURAN 
(Isi Norma Pasal) 

ANALISIS DAN EVALUASI 

sebagai pegawai diplomatik dan 
konsuler.  

(4) Tenaga kerja asing dapat dipekerjakan 
di Indonesia hanya dalam hubungan 
kerja untuk jabatan tertentu dan waktu 
tertentu. 

(5) Ketentuan mengenai jabatan tertentu 
dan waktu tertentu sebagaimana 
dimaksud dalam ayat (4) ditetapkan 
dengan Keputusan Menteri.  

(6) Tenaga kerja asing sebagaimana 
dimaksud dalam ayat (4) yang masa 
kerjanya habis dan tidak dapat 
diperpanjang dapat digantikan oleh 
tenaga kerja asing lainnya.   

 

sebagaimana telah diubah dengan Permenaker No. 35 Tahun 
2015. 

- Salah satu Peraturan Pelaksana Undang-Undang No. 13 
Tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan  ini yaitu Permenaker 
No. 16 Tahun 2015 tentang Tatacara Penggunaan Tenaga Kerja 
Asing. Dalam Permenaker No. 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 PTSP di BKPM. Dalam 
Permenaker ini juga diterbitkan bebagai peraturan yang 
membatasi jabatan-jabatan yang dapat diduduki oleh TKA di 
berbagai sektor industri yang dituangkan dalam berbagai 
Kepmenaker. Umumnya pada Kepmenaker tersebut, ada 
pembatasan bagi seorang TKA untuk dapat bekerja dengan 
jabatan tertentu. 

- Dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan 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 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 komisaris." Di aturan sebelumnya, tidak 
ada ketentuan ini. Sebenarnya selama ini pun, jarang ada 
perusahaan lokal yang menempatkan tenaga 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 per dollar AS jabatan setiap bulan dalam bentuk mata 
uang rupiah. Dengan demikian, maka perusahaan yang 
membayarkan DKP tenaga kerja asing tidak perlu lagi 

http://bisniskeuangan.kompas.com/tag/dollar%20AS?utm_source=RD&utm_medium=inart&utm_campaign=khiprd
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PRINSIP INDIKATOR BIDANG 
EKUINDAGTUR 

PASAL ELABORASI PERATURAN 
(Isi Norma Pasal) 

ANALISIS DAN EVALUASI 

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. 

Dengan demikian pada tataran UU telah memenuhi indikator 
prinsip NKRI, tetapi dalam tataran pelaksanaan peraturan menteri 
ini justru memperlemah prinsip NKRI ini (tataran praktis). 

Pasal 43 
ayat (1),(2) 

dan (3) 

(1) Pemberi kerja yang menggunakan 
tenaga kerja asing harus memiliki 

rencana penggunaan tenaga kerja asing 
yang disahkan oleh Menteri atau 
pejabat yang ditunjuk.  

(2) Rencana penggunaan tenaga kerja 
asing sebagaimana dimaksud dalam 
ayat (1) sekurang kurangnya memuat 
keterangan: a. alasan penggunaan 
tenaga kerja asing; b. jabatan dan/atau 
kedudukan tenaga kerja asing dalam 

struktur organisasi perusahaan yang 
bersangkutan; c. jangka waktu 
penggunaan tenaga kerja asing; dan d. 
penunjukan tenaga kerja warga negara 
Indonesia sebagai pendamping tenaga 
kerja asing yang dipekerjakan. 

(3) Ketentuan sebagaimana dimaksud 
dalam ayat (1) tidak berlaku bagi 

instansi pemerintah, badan-badan 
internasional dan perwakilan negara 
asing. Ketentuan mengenai tata cara 
pengesahan rencana penggunaan 
tenaga kerja asing diatur dengan 

Keputusan Menteri.   

Memenuhi indikator 
 

Pembatasan mempekerjakan tenaga kerja asing dengan menyusun 
rencana penggunaan tenaga kerja asing beserta keterangan yang 
memuat alasan-alasan penggunaan tenaga kerja asing, 
jabatan/kedudukan tenaga kerja asing dlm struktur perushaan, 
jangka waktu, menunjukan tenaga kerja WNI sbg pendamping 
tenaga kerja asing, merupakan salah satu bentuk pembatasan 
keikutsertaan asing. 
 

Pasal 46 
 

(1) Tenaga kerja asing dilarang menduduki 
jabatan yang mengurusi personalia 

dan/atau jabatan-jabatan tertentu. 
(2) Jabatan-jabatan tertentu sebagaimana 

dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan 
Keputusan Menteri.   

Memenuhi indikator 
 

Pembatasan keikutsertaan tenaga kerja asing untuk menduduki 
jabatan yg mengurusi personalia dan/atau jabatan-jabatan 
tertentu 

http://bisniskeuangan.kompas.com/tag/dollar%20AS?utm_source=RD&utm_medium=inart&utm_campaign=khiprd
http://bisniskeuangan.kompas.com/tag/dollar%20AS?utm_source=RD&utm_medium=inart&utm_campaign=khiprd
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PRINSIP INDIKATOR BIDANG 
EKUINDAGTUR 

PASAL ELABORASI PERATURAN 
(Isi Norma Pasal) 

ANALISIS DAN EVALUASI 

Adanya aturan yang jelas tentang 
peningkatan kesempatan dan 

kemampuan daya olah dalam 
pengelolaan ekonomi, keuangan, 
industri, perdagangan dan 
infrastruktur di dalam negeri demi 
peningkatan kesejahteraan dan 
kemandirian bangsa 

Pasal 5 
 

Setiap tenaga kerja memiliki kesempatan 
yang sama tanpa diskriminasi untuk 

memperoleh pekerjaan. 

Terpenuhinya prinsip NKRI dengan indikator adanya aturan yang 
jelas tentang peningkatan kesempatan dan kemampuan daya olah 

(keterampilan/keahlian tenaga kerja) dalam pengelolaan 
ketenagakerjaan demi peningkatan kesejahteraan dan 
kemandirian bangsa; (Prinsip kebangsaan) karena dalam Pasal 5 
disebutkan bahwa setiap tenaga kerja memiliki kesempatan yang 
sama tanpa diskriminasi berarti setiap tenaga kerja mendapatkan 
kesempatan yang sama untuk meningkatkan daya olah 
(keterampilan/keahlian tenaga kerja) kemudia dijelaskan lebih 
lanjut dalam Pasal 9 bahwa Pelatihan kerja diselenggarakan dan 

diarahkan untuk membekali, meningkatkan, dan mengembangkan 
kompetensi kerja guna meningkatkan kemampuan, produktivitas, 
dan kesejahteraan yang sangat jelas menunjukkan adanya 
pemenuhan terhadap indikator aturan yang jelas tentang 
peningkatan kesempatan dan kemampuan daya olah 
(keterampilan/keahlian tenaga kerja) dalam pengelolaan 
ketenagakerjaan demi peningkatan kesejahteraan dan 
kemandirian bangsa; (Prinsip kebangsaan) ini. Untuk teknis 
pelaksanaan pelatihan kerja dijelaskan lebih lanjut dalam pasal 10 

yang juga memenuhi prinsip dan indikator kemudian ditegaskan 
kembali dalam pasal 11 bahwa Setiap tenaga kerja berhak untuk 
memperoleh dan/atau meningkatkan dan/atau mengembangkan 
kompetensi kerja sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya 
melalui pelatihan kerja yang bersifat penegasan akan prinsip dan 
indikator ini.  

Pasal 9 
 

Pelatihan kerja diselenggarakan dan 
diarahkan untuk membekali, meningkatkan, 
dan mengembangkan kompetensi kerja guna 
meningkatkan kemampuan, produktivitas, 
dan kesejahteraan.   

Pasal 10 
 

(1) Pelatihan kerja dilaksanakan dengan 
memperhatikan kebutuhan pasar kerja 

dan dunia usaha, baik di dalam 
maupun di luar hubungan kerja.  

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

(3) Pelatihan kerja dapat dilakukan secara 

berjenjang. 
(4) Ketentuan mengenai tata cara 

penetapan standar kompetensi kerja 
sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) 
diatur dengan Keputusan Menteri.   

Pasal 11 
 

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

sesuai dengan bakat, minat, dan 
kemampuannya melalui pelatihan kerja.   

Pasal 95 ayat 
(4) 

(1) Dalam hal perusahaan dinyatakan 
pailit atau dilikuidasi berdasarkan 
peraturan perundang-undangan yang 
berlaku, maka upah dan hak-hak 
lainnya dari pekerja/buruh merupakan 
utang yang didahulukan 
pembayarannya. 

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 
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PRINSIP INDIKATOR BIDANG 
EKUINDAGTUR 

PASAL ELABORASI PERATURAN 
(Isi Norma Pasal) 

ANALISIS DAN EVALUASI 

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 badan umum yang dibentuk 
Pemerintah, kecuali tagihan dari kreditur separatis”. 

Demokrasi Adanya aturan yang menjadikan 
semangat perlindungan sebagai 
dasar dan sentral dari pembangunan 
dan pengelolaan ekonomi, keuangan, 
industri, perdagangan dan 

infrastruktur 

Pasal 59 1. Perjanjian kerja untuk waktu tertentu 
hanya dapat dibuat untuk pekerjaan 
tertentu yang menurut jenis dan sifat 
atau kegiatan pekerjaannya akan 
selesai dalam waktu tertentu, yaitu : 

a. pekerjaan yang sekali selesai 
atau yang sementara sifatnya; 

b. pekerjaan yang diperkirakan 
penyelesaiannya dalam waktu 
yang tidak terlalu lama dan 
paling lama 3 (tiga) tahun; 

c. pekerjaan yang bersifat 
musiman; atau 

d. pekerjaan yang berhubungan 
dengan produk baru, kegiatan 
baru, atau produk tambahan 
yang masih dalam percobaan 
atau penjajakan. 

2. Perjanjian kerja untuk waktu tertentu 
tidak dapat diadakan untuk 
pekerjaan yang bersifat tetap. 

3. Perjanjian kerja untuk waktu tertentu 
dapat diperpanjang atau 
diperbaharui. 

Berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara Nomor 
012/PUU-I/2003 
 
Hak atas pekerjaan dan penghidupan yang Iayak bagi 
kemanusiaan merupakan hak asasi manusia yang secara khusus 

telah dimuat di dalam UUD 1945 yang menjadi dasar 
konstitusional negara Indonesia. Selain itu, hak untuk bekerja 
serta mendapat imbalan 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. 
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4. Perjanjian kerja waktu tertentu yang 
didasarkan atas jangka waktu 

tertentu dapat diadakan untuk paling 
lama 2 (dua) tahun dan hanya boleh 
diperpanjang 1 (satu) kali untuk 
jangka waktu paling lama 1 (satu) 
tahun. 

5. Pengusaha yang bermaksud 
memperpanjang perjanjian kerja 
waktu tertentu tersebut, paling lama 

7 (tujuh) hari sebelum perjanjian 
kerja waktu tertentu berakhir 
telahmemberitahukan maksudnya 
secara tertulis kepada pekerja/buruh 
yang bersangkutan. 

6. Pembaruan perjanjian kerja waktu 
tertentu hanya dapat diadakan 
setelah melebihi masa tenggang 
waktu 30 (tiga puluh) hari 

berakhirnya perjanjian kerja waktu 
tertentu yang lama, pembaruan 
perjanjian kerja waktu tertentu ini 
hanya boleh dilakukan 1(satu) kali 
dan paling lama 2 (dua) tahun. 

7. Perjanjian kerja untuk waktu tertentu 
yang tidak memenuhi ketentuan 
sebagaimana dimaksud dalam ayat 

(1), ayat (2), ayat (4), ayat (5), dan ayat 
(6) maka demi hukum menjadi 
perjanjian kerja waktu tidak tertentu. 

8. Hal-hal lain yang belum diatur dalam 
Pasal ini akan diatur lebih lanjut 
dengan Keputusan Menteri. 

 
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 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 

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 perusahaan outsourcing dengan 
pekerja/buruh, sehingga pekerja/buruh kehilangan pekerjaan 

Pasal 64 Perusahaan dapat menyerahkan sebagian 
pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan 

lainnya melalui perjanjian pemborongan 
pekerjaan atau penyediaan jasa 
pekerja/buruh yang dibuat secara tertulis.   
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Pasal 65 (1) Penyerahan sebagian pelaksanaan 
pekerjaan kepada perusahaan lain 

dilaksanakan melalui perjanjian pem 
borongan pekerjaan yang dibuat secara 
tertulis  

(2) Pekerjaan yang dapat diserahkan kepada 
perusahaan lain sebagaimana dimaksud 
dalam ayat (1) harus memenuhi syarat-
syarat sebagai berikut : 
a. dilakukan secara terpisah dari 

kegiatan utama; 
b. dilakukan dengan perintah 

langsung atau tidak langsung dari 
pemberi pekerjaan; 

c. merupakan kegiatan penunjang 
perusahaan secara keseluruhan; 
dan  

d. tidak menghambat proses produksi 
secara langsung.  (2) Perusahaan 

lain sebagaimana dimaksud dalam 
ayat (1) harus berbentuk badan 
hukum.  

(3) Perlindungan kerja dan syarat-syarat 
kerja bagi pekerja/buruh pada 
perusahaan lain sebagaimana dimak-sud 
dalam ayat (2) sekurang-kurangnya sama 
dengan perlindungan kerja dan syarat-

syarat kerja pada perusahaan pemberi 
pekerjaan atau sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku. 

(4) Perubahan dan/atau penambahan 
syarat-syarat sebagaimana dimaksud 
dalam ayat (2) diatur lebih lanjut dengan 
Keputusan Menteri. 

(5) Hubungan kerja dalam pelaksanaan 

pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam 
ayat (1) diatur dalam perjanjian kerja 
secara tertulis antara perusahaan lain 

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: 
1) mensyaratkan agar perjanjian kerja antara pekerja/buruh 

dengan perusahaan yang melaksanakan pekerjaan 
outsourcing tidak berbentuk PKWT, melainkan berbentuk 

“perjanjian kerja waktu tidak tertentu”; dan 
2) 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. 
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dan pekerja/buruh yang 
dipekerjakannya. 

(6) 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. 

(7) Dalam hal ketentuan sebagaimana 
dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3) 

tidak terpenuhi, maka demi hukum 
status hubungan kerja pekerja/buruh 
dengan perusahaan penerima 
pemborongan beralih menjadi hubungan 
kerja pekerja/buruh dengan perusahaan 
pemberi pekerjaan. 

(8) Dalam hal hubungan kerja beralih ke 
perusahaan pemberi pekerjaan 
sebagaimana dimaksud dalam ayat (8), 

maka hubungan kerja pekerja/buruh 
dengan pemberi pekerjaan sesuai dengan 
hubungan kerja sebagaimana dimaksud 
dalam ayat (7). 

Sedangkan model yang kedua, pengalihan perlindungan 
pekerja/buruh diterapkan untuk melindungi para pekerja/buruh 

outsourcing dari kesewenang-wenangan 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 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 tanpa 
didiskriminasikan dengan pekerja pada perusahaan pemberi kerja 
sebagaimana ditentukan dalam Pasal 64 ayat (4) juncto Pasal 66 
ayat (2) huruf c UU Ketenagakerjaan. 

Pasal 66   (1) Pekerja/buruh dari perusahaan penyedia 
jasa pekerja/buruh tidak boleh 
digunakan oleh pemberi kerja untuk 
melaksanakan kegiatan pokok atau 

kegiatan yang berhubungan langsung 
dengan proses produksi, kecuali untuk 
kegiatan jasa penunjang atau kegiatan 
yang tidak berhubungan langsung 
dengan proses produksi. 

(2) Penyedia jasa pekerja/buruh untuk 
kegiatan jasa penunjang atau kegiatan 
yang tidak berhubungan langsung 

dengan proses produksi harus memenuhi 
syarat sebagai berikut : 
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a. adanya hubungan kerja antara 
pekerja/buruh dan perusahaan 

penyedia jasa pekerja/buruh; 
b. perjanjian kerja yang berlaku dalam 

hubungan kerja sebagaimana 
dimaksud pada huruf 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 

c. perlindungan upah dan 
kesejahteraan, syarat-syarat kerja, 
serta perselisihan yang timbul 
menjadi tanggung jawab perusahaan 
penyedia jasa pekerja/buruh 

d. perjanjian antara perusahaan 

pengguna jasa pekerja/buruh dan 
perusahaan lain yang bertindak 
sebagai perusahaan penyedia jasa 
pekerja/buruh dibuat secara tertulis 
dan wajib memuat pasal-pasal 
sebagaimana dimaksud dalam 
undangundang ini. 

(3) Penyedia jasa pekerja/buruh merupakan 

bentuk usaha yang berbadan hukum dan 
memiliki izin dari instansi yang 
bertanggung jawab di bidang 
ketenagakerjaan. 

(4) Dalam hal ketentuan sebagaimana 
dimaksud dalam ayat (1), ayat (2) huruf a, 
huruf b, dan huruf d serta ayat (3) tidak 
terpenuhi, maka demi hukum status 

hubungan kerja antara pekerja/buruh 
dan perusahaan penyedia jasa 
pekerja/buruh beralih menjadi 

 
Kebijakan “outsourcing” yang tercantum dalam pasal 64-66 UU 

Ketenagakerjaan telah mengganggu ketenangan kerja bagi 
buruh/pekerja yang sewaktu-waktu dapat 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 paradigm UUD 1945 dan bertentangan dentgan 
passal 27 ayat (2) UUD 1945 
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hubungan kerja antara pekerja/buruh 
dan perusahaan pemberi pekerjaan. 

Pasal 59  
 

(7) Perjanjian kerja untuk waktu tertentu 
yang tidak memenuhi ketentuan 
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), 
ayat (2), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) 
maka demi hokum menjadi perjanjian 
kerja waktu tidak tertentu. 

Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 
7/PUU-XII/2014 dinyatakan bahwa Frasa “demi hukum” dalam 
Pasal 59 ayat (7) 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 “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”. 

Pasal 65 ayat 

(8) 

 (8) Dalam hal hubungan kerja beralih 

ke perusahaan pemberi pekerjaan 
sebagaimana dimaksud dalam ayat (8), maka 
hubungan kerja pekerja/buruh dengan 
pemberi pekerjaan sesuai dengan hubungan 
kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (7). 

Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 

7/PUU-XII/2014 dinyatakan bahwa Frasa “demi hukum” dalam 
Pasal 65 ayat (8) UU 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 
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”. 

Pasal 66 

ayat (4) 

(4) Dalam hal ketentuan sebagaimana 

dimaksud dalam ayat (1), ayat (2) huruf 
a, huruf b, dan huruf d serta ayat (3) 
tidak terpenuhi, maka demi hukum 
status hubungan kerja antara 

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 
NegaraRepublik IndonesiaNomor 4279) tidak mempunyai 
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pekerja/buruh dan perusahaan 
penyedia jasa pekerja/buruh beralih 

menjadi hubungan kerja antara 
pekerja/buruh dan perusahaan 
pemberi pekerjaan. 

kekuatan hukum mengikatsepanjang 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”. 

Pasal 155 
Ayat (2) 

(2) Selama putusan lembaga penyelesaian 
perselisihan hubungan industrial 
belum ditetapkan, baik pengusaha 
maupun pekerja/buruh harus tetap 
melaksanakan segala kewajibannya.   

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 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 UU 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 
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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 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 perselisihan hak dan PHK yang 
dimohonkan kasasi harus menunggu putusan kasasi dari 
Mahkamah Agung terlebih dahulu baru memperoleh kekuatan 
hukum tetap. 

Pasal 158 (1) Pengusaha dapat memutuskan 
hubungan kerja terhadap 

pekerja/buruh dengan alasan 
pekerja/buruh telah melakukan 
kesalahan berat sebagai berikut : 

Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 
012/PUU-I/2003 bahwa ketentuan Pasal 158 dan Pasal 170 

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan 
(UU Ketenagakerjaan) dalam perkara nomor 012/PUU-I/2003 
dinilai bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) a quo. Adapun Pasal 
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a. melakukan penipuan, pencurian, 
atau penggelapan barang 

dan/atau uang milik perusahaan;  
b. memberikan keterangan palsu 

atau yang dipalsukan sehingga 
merugikan perusahaan;  

c. mabuk, meminum minuman 
keras yang memabukkan, 
memakai dan/atau mengedarkan 
narkotika, psikotropika, dan zat 

adiktif lainnya di lingkungan 
kerja;  

d. melakukan perbuatan asusila 
atau perjudian di lingkungan 
kerja;  

e. menyerang, menganiaya, 
mengancam, atau mengintimidasi 
teman sekerja atau pengusaha di 
lingkungan kerja; 

f. membujuk teman sekerja atau 
pengusaha untuk melakukan 
perbuatan yang bertentangan 
dengan peraturan perundang-
undangan; 

g. dengan ceroboh atau sengaja 
merusak atau membiarkan dalam 
keadaan bahaya barang milik 

perusahaan yang menimbulkan 
kerugian bagi perusahaan;   

h. dengan ceroboh atau sengaja 
membiarkan teman sekerja atau 
pengusaha dalam keadaan 
bahaya di tempat kerja;   

i. membongkar atau membocorkan 
rahasia perusahaan yang 

seharusnya dirahasiakan kecuali 
untuk kepentingan negara; atau  

j. melakukan perbuatan lainnya di 
lingkungan perusahaan yang 

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 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 
pekerja/buruh tidak menerima PHK sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 158 ayat (1), pekerja/buruh yang bersangkutan dapat 

mengajukan gugatan ke lembaga penyelesaian perselisihan 
hubungan 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/PUU-I/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 
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diancam pidana penjara 5 (lima) 
tahun atau lebih.  

(2) Kesalahan berat sebagaimana 
dimaksud dalam ayat (1) harus 
didukung dengan bukti sebagai berikut:  
a. pekerja/buruh tertangkap tangan;  
b. ada pengakuan dari pekerja/buruh 

yang bersangkutan; atau 
c. bukti lain berupa laporan kejadian 

yang dibuat oleh pihak yang 

berwenang di perusahaan yang 
bersangkutan dan didukung oleh 
sekurang-kurangnya 2 (dua) orang 
saksi.  

(3) Pekerja/buruh yang diputus hubungan 
kerjanya berdasarkan alasan 
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), 
dapat memperoleh uang penggantian 
hak sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 156 ayat (4).  
(4) Bagi pekerja/buruh sebagaimana 

dimaksud dalam ayat (1) yang tugas 
dan fungsinya tidak mewakili 
kepentingan pengusaha secara 
langsung, selain uang penggantian hak 
sesuai dengan ketentuan Pasal 156 ayat 
(4) diberikan uang pisah yang besarnya 

dan pelaksanaannya diatur dalam 
perjanjian kerja, peraturan 
perusahaan, atau perjanjian kerja 
bersama. 

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 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. 

Pasal 159 Apabila pekerja/buruh tidak menerima 

pemutusan hubungan kerja sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 158 ayat (1), 
pekerja/buruh yang bersangkutan dapat 

mengajukan gugatan ke lembaga 
penyelesaian perselisihan hubungan 
industrial.   
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Pasal 170 Pemutusan hubungan kerja yang dilakukan 
tidak memenuhi ketentuan Pasal 151 ayat (3) 

dan Pasal 168, kecuali Pasal 158 ayat (1), 
Pasal 160 ayat (3), Pasal 162, dan Pasal 169 
batal demi hukum dan pengusaha wajib 
mempekerjakan pekerja/buruh yang 
bersangkutan serta membayar seluruh upah 
dan hak yang seharusnya diterima 
 

Pasal 164 

ayat (3) 

(3) 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 ketentuan Pasal 156 ayat (3) 
dan uang penggantian hak sesuai 
ketentuan Pasal 156 ayat (4). 

Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 

19/PUU-IX/2011 Pasal 28D 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 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 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 ketentuan Pasal 156 ayat (3), dan uang 
penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4)”. 
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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 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”. 

Pasal 169 (1) Pekerja/buruh dapat mengajukan 

permohonan pemutusan hubungan 
kerja kepada lembaga penyelesaian 
perselisihan hubungan industrial 

dalam hal pengusaha melakukan 
perbuatan sebagai berikut: 

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, 
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a. menganiaya, menghina secara 
kasar atau mengancam 

pekerja/buruh;  
b. membujuk dan/atau menyuruh 

pekerja/buruh untuk melakukan 
perbuatan yang bertentangan 
dengan peraturan perundang-
undangan;  

c. tidak membayar upah tepat pada 
waktu yang telah ditentukan 

selama 3 (tiga) bulan berturut-
turut atau lebih;  

d. tidak melakukan kewajiban yang 
telah dijanjikan kepada pekerja/ 
buruh;  

e. memerintahkan pekerja/buruh 
untuk melaksanakan pekerjaan di 
luar yang diperjanjikan; atau 

f. memberikan pekerjaan yang 

membahayakan jiwa, 
keselamatan, kesehatan, dan 
kesusilaan pekerja/buruh 
sedangkan pekerjaan tersebut 
tidak dicantumkan pada 
perjanjian kerja.   

pekerja/buruh dapat meminta pemutusan hubungan 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 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 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? 

Adanya aturan yang menjamin 
kebebasan mengeluarkan pendapat, 

kebebasan persuratkabaran dan  
kebebasan berkumpul 

Pasal 104 (1) Setiap pekerja/buruh berhak 
membentuk dan menjadi anggota 

serikat pekerja/serikat buruh.  
(2) Dalam melaksanakan fungsi 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
102, serikat pekerja/serikat buruh 

Memenuhi prinsip demokrasi dengan indikator Adanya aturan 
yang menjamin kebebasan mengeluarkan pendapat, kebebasan 

persuratkabaran dan  kebebasan berkumpul 
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berhak menghimpun dan mengelola 
keuangan serta 

mempertanggungjawabkan keuangan 
organisasi termasuk dana mogok.  

(3) Besarnya dan tata cara pemungutan 
dana mogok sebagaimana dimaksud 
dalam ayat (2) diatur dalam anggaran 
dasar dan/atau anggaran rumah 
tangga serikat pekerja/serikat buruh 
yang bersangkutan.  

Pasal 106 (1) Setiap perusahaan yang 
mempekerjakan 50 (lima puluh) orang 
pekerja/ buruh atau lebih wajib 
membentuk lembaga kerja sama 
bipartit.  

(2) Lembaga kerja sama bipartit 
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) 
berfungsi sebagai forum komunikasi, 
dan konsultasi mengenai hal 

ketenagakerjaan di perusahaan.  
(3) Susunan keanggotaan lembaga kerja 

sama bipartit sebagaimana dimaksud 
dalam ayat (2) terdiri dari unsur 
pengusaha dan unsur pekerja/buruh 
yang ditunjuk oleh pekerja/buruh 
secara demokratis untuk mewakili 
kepentingan pekerja/buruh di 

perusahaan yang bersangkutan.  
(4) Ketentuan mengenai tata cara 

pembentukan dan susunan 
keanggotaan lembaga kerja sama 
bipartit sebagaimana dimaksud dalam 

ayat (1) dan ayat (3) diatur dengan 
Keputusan Menteri.   

Kebijakan yang tercantum dalam Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, 
dan Pasal 106 UU Ketenagakerjaan yang intinya memperberat 
persyaratan untuk merundingkan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) 
bagi serikat buruh/serikat pekerja, merupakan kebijakan 
terselubung guna mengurangi hak buruh/pekerja untuk 
memperjuangkan hak-haknya dan 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 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 

Pasal 119 1) Dalam hal di satu perusahaan hanya 

terdapat satu serikat pekerja/serikat 
buruh, maka serikat pekerja/seri-kat 
buruh tersebut berhak mewakili 
pekerja/buruh dalam perundingan 
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pembuatan perjanjian kerja bersama 
dengan pengusaha apabila memiliki 

jumlah anggota lebih dari 50% (lima 
puluh perseratus) dari jumlah seluruh 
pekerja/buruh di perusahaan yang 
bersangkutan.  

2) Dalam hal di satu perusahaan hanya 
terdapat satu serikat pekerja/serikat 
buruh sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) tetapi tidak memiliki jumlah 

anggota lebih dari 50% (lima puluh 
perseratus) dari jumlah seluruh 
pekerja/buruh di perusahaan maka 
serikat pekerja/serikat buruh dapat 
mewakili pekerja/buruh dalam 
perundingan dengan pengusaha 
apabila serikat pekerja/serikat buruh 
yang bersangkutan telah mendapat 
dukungan lebih 50% (lima puluh 

perseratus) dari jumlah seluruh 
pekerja/buruh di perusahaan melalui 
pemungutan suara.  

3) Dalam hal dukungan sebagaimana 
dimaksud dalam ayat (2) tidak tercapai 
maka serikat pekerja/serikat buruh 
yang bersangkutan dapat mengajukan 
kembali permintaan untuk 

merundingkan perjanjian kerja 
bersama dengan pengusaha setelah 
melampaui jangka waktu 6 (enam) 
bulan terhitung sejak dilakukannya 
pemungutan suara dengan mengikuti 
prosedur sebagaimana dimaksud dalam 
ayat (2). Kebijakan yang tercantum 
dalam Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, 

dan Pasal 106 UU Ketenagakerjaan 
yang intinya memperberat persyaratan 
untuk merundingkan Perjanjian Kerja 
Bersama (PKB) bagi serikat 

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 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:  

1) menghilangkan hak konstitusional serikat pekerja/serikat 
buruh untuk memperjuangkan haknya secara kolektif 
mewakili pekerja/buruh yang menjadi anggotanya dan tidak 
tergabung dalam serikat pekerja mayoritas;  

2) menimbulkan perlakuan hukum yang tidak adil dalam arti 
tidak proporsional antara serikat pekerja/serikat buruh 
yang diakui eksistensinya menurut peraturan perundang-
undangan; dan 

3) menghilangkan hak pekerja/buruh yang tidak tergabung 
dalam serikat pekerja/serikat buruh mayoritas untuk 
mendapat perlindungan dan perlakuan hukum yang adil 
dalam satu perusahaan.  
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buruh/serikat pekerja, merupakan 
kebijakan terselubung guna 

mengurangi hak buruh/pekerja untuk 
memperjuangkan hak-haknya dan 
mereduksihakikat kebebasan 
berserikat/berorgani- 
sasi bagi buruh/pekerja seperti yang 
dijamin oleh Pasal 28 UUD 1945 

Pasal 120 (1) 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. 

(2) Dalam hal ketentuan sebagaimana 
dimaksud dalam ayat (1) tidak 

terpenuhi, maka serikat 
pekerja/serikat buruh dapat 
melakukan koalisi sehingga tercapai 
jumlah lebih dari 50% (lima puluh 
perseratus) dari seluruh jumlah 
pekerja/buruh di perusahaan tersebut 
untuk mewakili dalam perundingan 
dengan pengusaha.  

(3) Dalam hal ketentuan sebagaimana 
dimaksud dalam ayat (1) atau ayat (2) 
tidak terpenuhi, maka para seri-kat 
pekerja/serikat buruh membentuk tim 
perunding yang keanggotaannya 

ditentukan secara proporsional 
berdasarkan jumlah anggota 
masingmasing serikat pekerja/serikat 

buruh. 

Pasal 121 Keanggotaan serikat pekerja/serikat buruh 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119 dan 
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Pasal 120 dibuktikan dengan kartu tanda 
anggota. 

Pasal 137 Mogok kerja sebagai hak dasar 
pekerja/buruh dan serikat pekerja/serikat 
buruh dilakukan secara sah, tertib, dan 
damai sebagai akibat gagalnya perundingan. 

Berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor Perkara 
012/PUU-I/2003 mengenai uji materi Undang-Undang Nomor 13 
Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan bahwa Ketentuan yang 
dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat adalah 
Pasal 186 UU Ketenagakerjaan sepanjang mengenai anak kalimat 
“… Pasal 137 dan Pasal 138 ayat (1) …”. Ketentuan dalam Pasal 
186 mengatur sanksi pidana dengan pidana maksimum 4 (empat) 
tahun penjara dan/atau denda Rp400.000.000,00 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 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) 

Pasal 138 
 

(1) Pekerja/buruh dan/atau serikat 
pekerja/serikat buruh yang 
bermaksud mengajak pekerja/buruh 
lain untuk mogok kerja pada saat 

mogok kerja berlangsung dilakukan 
dengan tidak melanggar hukum.   

(2) Pekerja/buruh yang diajak mogok 
kerja sebagaimana dimaksud dalam 
ayat (1), dapat memenuhi atau tidak 
memenuhi ajakan tersebut. 

Pasal 139 Pelaksanaan mogok kerja bagi pekerja/buruh 
yang bekerja pada perusahaan yang melayani 
kepentingan umum dan/atau perusahaan 

yang jenis kegiatan-nya membahayakan 
keselamatan jiwa manusia diatur sedemikian 
rupa sehingga tidak mengganggu 
kepentingan umum dan/atau 
membahayakan keselamatan orang lain. 

Pasal 140 (1) 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.  

(2) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud 
dalam ayat (1) sekurang-kurangnya 
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 
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tangan ketua dan sekretaris dan/atau 
masing-masing ketua dan sekretaris 

serikat pekerja/serikat buruh sebagai 
penanggung jawab mogok kerja.  

Pasal 186 (1) Barang siapa melanggar ketentuan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 
ayat (2) dan ayat (3), Pasal 93 ayat (2), 
Pasal 137, dan Pasal 138 ayat (1), 
dikenakan sanksi pidana penjara paling 
singkat 1 (satu) bulan dan paling lama 

4 (empat) tahun dan/atau denda paling 
sedikit Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta 
rupiah) dan paling banyak Rp 
400.000.000,00 (empat ratus juta 
rupiah).   

(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud 
dalam ayat (1) merupakan tindak 
pidana pelanggaran.    

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 

Adanya aturan yang jelas tentang 

akses informasi publik dalam 
pembangunan dan pengelolaan 
ketengakerjaan , a.l. dalam proses 
penerbitan izin 

Pasal 8 (1) Perencanaan tenaga kerja disusun atas 

dasar informasi ketenagakerjaan yang 
antara lain meliputi:   
a. penduduk dan tenaga kerja;  
b. kesempatan kerja;  
c. pelatihan kerja termasuk 

kompetensi kerja;  
d. produktivitas tenaga kerja;  
e. hubungan industrial;  

f. kondisi lingkungan kerja;  
g. pengupahan dan kesejahteraan 

tenaga kerja; dan  
h. jaminan sosial tenaga kerja.  

Terpenuhinya prinsip demokrasi dengan indikator adanya aturan 

yang jelas tentang akses informasi publik dalam pembangunan 
dan pengelolaan ketengakerjaan karena pasal 8 Undang-Undang 
ini sudah menjelaskan tentang adanya dasar perencanaan tenaga 
kerja yang disusun atas dasar informasi ketenagakerjaan.  

Pasal 36 ayat 

(2) 

Pelayanan penempatan tenaga kerja 

sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) 
bersifat terpadu dalam satu sistem 
penempatan tenaga kerja yang meliputi 

unsur-unsur:  
a. pencari kerja; 
b. lowongan pekerjaan; 
c. informasi pasar kerja;  

Terpenuhinya prinsip demokrasi dengan indikator adanya aturan 

yang jelas tentang akses informasi publik dalam pembangunan 
dan pengelolaan ketengakerjaan karena pasal 36 ayat (2) Undang-
Undang ini sudah menjelaskan bahwa pelayanan penempatan 

tenaga kerja bersifat terpadu dalam satu sistem penempatan 
tenaga kerja 
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d. mekanisme antar kerja; dan  
e. kelembagaan penempatan tenaga 

kerja 

Kepastian 
Hukum 

Adanya aturan yang jelas mengenai 
asas, norma, dan kaidah 
penyelenggaraan pembangunan dan 
pengelolaan ekonomi, keuangan, 
industri, perdagangan dan 
infrastruktur yang adil, serta 
dilakukan dengan cara terkoordinasi, 

terpadu, menampung dinamika, 
aspirasi dan peran serta masyarakat, 
serta menyelesaikan konflik 

Pasal 96 Tuntutan pembayaran upah pekerja/buruh 
dan segala pembayaran yang timbul dari 
hubungan kerja menjadi kadaluwarsa setelah 
melampaui jangka waktu 2 (dua) tahun sejak 
timbulnya hak.  
 

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 kedaluwarsa 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 kedaluwarsa 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 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 
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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. 

 

 
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri 

 
PRINSIP INDIKATOR 

BIDANG EKUINDAGTUR 
PASAL ELABORASI PERATURAN 

(Isi norma pasal) 
ANALISIS DAN EVALUASI 

 Adanya aturan yang jelas tentang 
peningkatan kesempatan dan 
kemampuan daya olah dalam 
bidang ekonomi, keuangan, 
industri, perdagangan dan 

infrastruktur di dalam negeri demi 
peningkatan kesejahteraan dan 
kemandirian bangsa. 

Pasal 8 
 

Setiap calon TKI/TKI mempunyai hak dan 
kesempatan yang sama untuk: 
a. bekerja di luar negeri; 
b. memperoleh informasi yang benar 

mengenai pasar kerja luar negeri dan 

prosedur penempatan TKI di luar negeri; 
c. memperoleh pelayanan dan perlakuan 

yang sama dalam penempatan di luar 
negeri; 

d. memperoleh kebebasan menganut agama 
dan keyakinannya serta kesempatan 
untuk menjalankan 

e. ibadah sesuai dengan agama dan 

keyakinan yang dianutnya; 
f. memperoleh upah sesuai dengan standar 

upah yang berlaku di negara tujuan; 
g. memperoleh hak, kesempatan, dan 

perlakuan yang sama yang diperoleh 
tenaga kerja asing lainnya 

h. sesuai dengan peraturan perundang-
undangan di negara tujuan; 

i. memperoleh jaminan perlindungan 
hukum sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan atas tindakan 

Terpenuhinya Prinsip NKRI dengan Indikator adanya aturan yang 
jelas tentang peningkatan kesempatan dan kemampuan daya olah 
dalam bidang ekonomi, keuangan, industri, perdagangan dan 
infrastruktur di dalam negeri demi peningkatan kesejahteraan dan 
kemandirian bangsa karena bunyi Pasal 8, Pasal 41, 42, 

43,44,45,48,49,69,86 dan 90 mengatur mengenai pemberian 
kesempatan bagi calon TKI/TKI untuk meningkatkan kemampuan 
dengan berkesempatan mengikuti pendidikan dan pelatihan, 
memeperoleh informasi pasar kerja dan prosedur penempatan di luar 
negeri, mendapatkan pengakuan kompetensi melalui sertifikat 
kompetensi, mendapatkan pembekalan akhir pemberangkatan, 
pembinaan dan advokasi dari pemerintah yang diharapkan nantinya 
dapat meningkatakan kemandirian pra calon TKI/TKI itu sendiri 

yang pada akhirnya memberikan sumbangsih pada peningkatan 
kesejahteraan dan kemandirian bangsa.  
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j. yang dapat merendahkan harkat dan 
martabatnya serta pelanggaran atas hak-

hak yang ditetapkan sesuai 
k. dengan peraturan perundang-undangan 

selama penempatan di luar negeri; 
l. h. memperoleh jaminan perlindungan 

keselamatan dan keamanan kepulangan 
TKI ke tempat asal; 

m. memperoleh naskah perjanjian kerja yang 
asli. 

Adanya aturan yang jelas tentang 
pembatasan hak dan kewajiban  
individu dan korporasi dalam 
bidang ekonomi, keuangan, 
industri, perdagangan, dan 
infrastruktur. 

Pasal 4 
 

Orang perseorangan dilarang menempatkan 
warga negara Indonesia untuk bekerja di luar 
negeri. Orang perseorangan dilarang 
menempatkan warga negara Indonesia untuk 
bekerja di luar negeri. 

Terpenuhinya Prinsip NKRI dengan Indikator adanya aturan yang 
jelas tentang pembatasan hak dan kewajiban  individu dan korporasi 
dalam bidang ekonomi, keuangan, industri, perdagangan, dan 
infrastruktur karena Pasal 4,5,7,9,12,17,20,24,25,26,32,36,37 ayat 
(1), 38 ayat (2) dan (3),52,55,66,68,75,83 dan 105 mengatur hal-hal 
yang berkaitan dengan pembatasan hak orang perseorangan dalam 
menempatkan warga negara Indonesia untuk bekerja di luar negeri, 
kewajiban pemerintah dalam mengatur, membina, melaksanakan 
dan mengawasi penyelenggaraan penempatan dan perlindungan 

tenaga kerja Indonesia di luar negeri,kewajiban calon TKI/TKI, 
kewajiban perusahaan pelaksana penempatan TKI swasta, kewajiban 
mempunyai perwakilan ditempat penempatan TKI, peran Perwakilan 
Republik Indonesia di Luar Negeri, prosedural apabila perusahaan 
yang ingin menempatkan TKI di luar negeri,  kewajiban TKI untuk 
mengikuti program pembinaan dan perlindungan TKI telah 
menunjukkan bahwa sudah ada aturan yang jelas tentang 
pembatasan hak dan kewajiban TKI selaku individu, dan perusahaan 

penempatan TKI swasta selaku korporasi dan juga kewajiban 
pemerintah untuk menempatkan dan melindungi TKI di luar negeri. 

Pasal 5 
 

(1) Pemerintah bertugas mengatur, membina, 
melaksanakan, dan mengawasi 
penyelenggaraan penempatan dan 
perlindungan TKI di luar negeri. 

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1), Pemerintah dapat 
melimpahkan 
sebagian wewenangnya dan/atau tugas 
perbantuan kepada Pemerintah Daerah 
sesuai dengan peraturan perundang-
undangan. 

Pasal 7 

 

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung 

jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 
dan Pasal 6 
Pemerintah berkewajiban: 
a. menjamin terpenuhinya hak-hak calon 

TKI/TKI, baik yang berangkat melalui 

pelaksana penempatan TKI, maupun yang 
berangkat secara mandiri; 

b. mengawasi pelaksanaan penempatan calon 

TKI; 
c. membentuk dan mengembangkan sistem 

informasi penempatan calon TKI di luar 
negeri; 



73 

 

PRINSIP INDIKATOR 
BIDANG EKUINDAGTUR 

PASAL ELABORASI PERATURAN 
(Isi norma pasal) 

ANALISIS DAN EVALUASI 

d. melakukan upaya diplomatik untkuk 
menjamin pemenuhan hak dan 

perlindungan TKI secara optimal di negara 
tujuan; dan 

e. memberikan perlindungan kepada TKI 
selama masa sebelum pemberangkatan, 
masa penempatan, dan masa purna 
penempatan. 

Adanya pembagian kewenangan 
dan pedoman hubungan tata kerja 

antara Pusat dan daerah agar 
sejalan dengan kebijakan dan 
kepentingan nasional. 

Pasal 5 
 

(1) Pemerintah bertugas mengatur, membina, 
melaksanakan, dan mengawasi 

penyelenggaraan penempatan dan 
perlindungan TKI di luar negeri. 

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1), Pemerintah dapat 
melimpahkan sebagian wewenangnya 
dan/atau tugas perbantuan kepada 
Pemerintah Daerah sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

Terpenuhinya Prinsip NKRI dengan Indikator adanya pembagian 
kewenangan dan pedoman hubungan tata kerja antara Pusat dan 

daerah agar sejalan dengan kebijakan dan kepentingan nasional 
karena Pasal 5 mengatur pembagian kewenangan antara Pemerintah 
Pusat dengan Pemerintah Daerah dalam melaksanakan tugas untuk 
mengatur, membina, melaksanakan, dan mengawasi 
penyelenggaraan penempatan dan perlindungan TKI di Luar Negeri 
seperti misalnya pengaturan dalam Pasal 36 bahwa Pencari kerja 
yang berminat bekerja ke luar negeri harus terdaftar pada instansi 
Pemerintah Kabupaten/Kota yang bertanggung jawab di bidang 
ketenagakerjaan demikian juga dengan pelaporan setiap perjanjian 

yang dibuat oleh pelaksana penempatan TKI swasta kepada 
Pemerintah Kabupaten/Kota yang bertanggung jawab dibidang 
Ketenagkerjaan seperti yang diatur dalam pasal 54 dan juga 
pelaporan ke Perwakilan Republik Indonesia di tempat tujuan TKI 
(Pasal 67, 78), apabila terdapat perselisihan maka pemerintah daerah 
juga dapat diminta bantuan  untuk menyelesaikan masalah (pasal 
85) dan pengaturan tentang pengawasan dalam pasal 92 antara 
pemerintah pusat, pemerintah daerah, perwakilan RI di negara 

tujuan serta peran Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan 
TKI/BNPPTKI (Pasal 96,98), demikian juga telah diatur dalam pasal 
101 mengenai wewenang khusus sebagai Penyidik sebagaimana 
dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang 
Hukum Acara Pidana, untuk melakukan penyidikan tindak pidana 

yang diberikan kepada penyidik pegawai negeri sipil di instansi 
Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah 
Kabupaten/Kota yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan. 

 

Pasal 54 (1) Pelaksana penempatan TKI swasta wajib 

melaporkan setiap perjanjian penempatan 
TKI kepada instansi Pemerintah 
Kabupaten/Kota yang bertanggung jawab 
di bidang ketenagakerjaan. 

(2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1), dilakukan dengan melampirkan 
copy atau salinan perjanjian penempatan 
TKI. 

Pasal 67 (1) Pelaksana penempatan TKI swasta wajib 
memberangkatkan TKI ke luar negeri yang 
telah memenuhi persyaratan kelengkapan 
dokumen sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 51 sesuai dengan perjanjian 

penempatan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 52 ayat (2). 

(2) Pelaksana penempatan TKI swasta wajib 

melaporkan setiap keberangkatan calon 
TKI kepada Perwakilan Republik 
Indonesia di negara tujuan. 
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(3) Pemberangkatan TKI ke luar negeri 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 

dilaksanakan melalui tempat 
pemeriksaan imigrasi yang terdekat, 

Pasal 78 (1) Perwakilan Republik Indonesia 
memberikan perlindungan terhadap TKI 
di luar negeri sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan serta hukum dan 
kebiasaan internasional. 

(2) Dalam rangka perlindungan TKI di luar 

negeri, Pemerintah dapat menetapkan 
jabatan Atase Ketenagakerjaan pada 
Perwakilan Republik Indonesia tertentu. 

(3) Penugasan Atase Ketenagakerjaan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
dilakukan sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan. 

Pasal 85 (1) Dalam hal terjadi sengketa antara TKI 
dengan pelaksana penempatan TKI 

swasta mengenai pelaksanaan perjanjian 
penempatan, maka kedua belah pihak 
mengupayakan penyelesaian secara 
damai dengan cara bermusyawarah. 

(2) Dalam hal penyelesaian secara 
musyawarah tidak tercapai, maka salah 
satu atau kedua belah pihak dapat 
meminta bantuan instansi yang 

bertanggung jawab di bidang 
ketenagakerjaan di Kabupaten/Kota, 
Provinsi atau Pemerintah.  

Pasal 92 (1) Pengawasan terhadap penyelenggaraan 
penempatan dan perlindungan TKI di 

luar negeri dilaksanakan oleh instansi 
yang bertanggung jawab di bidang 
ketenagakerjaan pada Pemerintah, 

Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah 
Kabupaten/Kota. 

(2) Pengawasan terhadap penyelenggaraan 
penempatan dan perlindungan TKI di 
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luar negeri dilaksanakan oleh Perwakilan 
Republik Indonesia di negara tujuan. 

(3) Pelaksanaan pengawasan terhadap 
penyelenggaraan penempatan dan 
perlindungan TKI di luar negeri 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan 
ayat (2), diatur lebih lanjut dengan 
Peraturan Pemerintah. 

Pasal 96 (1) Keanggotaan Badan Nasional Penempatan 
dan Perlindungan TKI terdiri dari wakil-

wakil instansi Pemerintah terkait; 
(2) Dalam melaksanakan tugasnya, Badan 

Nasional Penempatan dan Perlindungan 
TKI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
95 ayat (2) dapat melibatkan tenaga-
tenaga profesional. 

Pasal 98 (1) Untuk kelancaran pelaksanaan pelayanan 
penempatan TKI, Badan Nasional 
Penempatan dan Perlindungan TKI 

membentuk Balai Pelayanan Penempatan 
dan Perlindungan TKI di Ibukota Provinsi 
dan/atau tempat pemberangkatan TKI 
yang dianggap perlu; 

(2) Balai Pelayanan Penempatan dan 
Perlindungan TKI sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) bertugas memberikan 
kemudahan pelayanan pemrosesan 

seluruh dokumen penempatan TKI; 
(3) Pemberian pelayanan pemrosesan 

dokumen sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) dilakukan bersama-sama dengan 
instansi yang terkait. 

Pasal 101 (1) Selain Penyidik Pejabat Polisi Negara 
Republik Indonesia, kepada Pejabat 
Pegawai Negeri Sipil tertentu di instansi 

Pemerintah, Pemerintah Provinsi 
dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota 
yang bertanggung jawab di bidang 
ketenagakerjaan diberi wewenang khusus 
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sebagai Penyidik sebagaimana dimaksud 
dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 

1981 tentang Hukum Acara Pidana, 
untuk melakukan penyidikan tindak 
pidana sebagaimana diatur dalam 
Undang-undang ini. 

Keadilan Adanya aturan yang jelas yang 
menjamin pola pembangunan 
bidang ekonomi, keuangan, 
industri, perdagangan dan 

infrastruktur yang sesuai dengan 
generasi kini dan akan datang. 

Pasal 2 
 

Penempatan dan perlindungan calon TKI/TKI 
berasaskan keterpaduan, persamaan hak, 
demokrasi, keadilan sosial, kesetaraan dan 
keadilan gender, anti diskriminasi, serta anti 

perdagangan manusia. 

Terpenuhinya prinsip keadilan dengan indikator adanya aturan yang 
jelas yang menjamin pola pembangunan bidang ekonomi, keuangan, 
industri, perdagangan dan infrastruktur yang sesuai dengan generasi 
kini dan akan datang karena Pasal 2 telah menyebutkan bahwa 

penempatan dan perlindungan calon TKI/TKI berasaskan 
keterpaduan, persamaan hak, demokrasi, keadilan sosial, kesetaraan 
dan keadilan gender, anti diskriminasi serta anti perdagangan 
manusia yang bila dilaksanakan secara efisien secara terus menerus 
maka akan menjadi suatu pola perlindungan dan penempatan calon 
TKI/TKI yang sesuai dengan kondisi kini dan mudah beradaptasi 
dengan generasi yang akan datang terlebih lagi dalam pasal 94 
dijelaskan bahwa ada Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan 
TKI yang akan menangani permasalahan penempatan dan 

perlindungan TKI. 

Pasal 94 (1) Untuk menjamin dan mempercepat 
terwujudnya tujuan penempatan dan 
perlindungan TKI di luar negeri, 
diperlukan pelayanan dan tanggung 
jawab yang terpadu. 

(2) Untuk mencapai tujuan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1), dibentuk Badan 
Nasional Penempatan dan Perlindungan 

TKI. 
(3) Badan Nasional Penempatan dan 

Perlindungan TKI sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2), merupakan lembaga 
pemerintah non departemen yang 
bertanggung jawab kepada Presiden yang 
berkedudukan di Ibukota Negara. 

Demo-

krasi 

Adanya aturan yang menjadikan 

semangat perlindungan rakyat. 

Pasal 1 

angka 4 
 

Perlindungan TKI adalah segala upaya untuk 

melindungi kepentingan calon TKI/TKI dalam 
mewujudkan terjaminnya pemenuhan hak-
haknya sesuai dengan peraturan perundang-
undangan, baik sebelum, selama, maupun 
sesudah bekerja. 

Terpenuhinya prinsip demokrasi dengan indikator adanya aturan 

yang menjadikan semangat perlindungan rakyat karena pasal-pasal 
seperti pasal 6,25, 30,66,74,77,79,80,81,82,83,84,94,95, 106 ayat (1) 
dan (2) jelas-jelas menyebutkan bahwa prinsip dari muatan materi 
yang terkandung di dalam masing-masing pasalnya mengandung 
semangat perlindungan rakyat yang dimulai dari pemerintah pusat 

maupun daerah, pelaksana penempatan TKI swasta, perwakilan 
Republik Indonesia di berbagai Negara tujuan TKI maka dapat 
dikatakan prinsip demokrasi dapat terpenuhi. 

 
Untuk pasal 1 angka 4: 
Ketentuan perlindungan dalam Undang_Undang Nomor 39 Tahun 
2004  secara khusus tidak menjabarkan dengan jelas sehingga 

Pasal 6 Pemerintah bertanggung jawab untuk 
meningkatkan upaya perlindungan TKI di luar 
negeri. 

Pasal 25 (1) Perwakilan Republik Indonesia 
melakukan penilaian terhadap Mitra 
Usaha dan Pengguna sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 24. 
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Pasal 30 Setiap orang dilarang menempatkan calon 
TKI/TKI pada jabatan dan tempat pekerjaan 

yang bertentangan dengan nilai-nilai 
kemanusiaan dan norma kesusilaan serta 
peraturan perundang-undangan, baik di 
Indonesia maupun di negara tujuan atau di 
negara tujuan yang telah dinyatakan tertutup 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27. 

menyulitkan pada tataran pelaksanaan bagi  pelaksana di daerah, 
dan definisi TKI yang masih terlalu umum khususnya di lapangan 

terdapat TKI formal, TKI informal, TKI pelaut, TKI cuti yang 
mempunyai karakteristik tertentu, sehingga tidak nampak 
pengaturan hak dan kewajiban secara spesifik tersebut. 

Adanya aturan yang memberikan 
pengakuan pada hak minoritas 

Pasal 2 Penempatan dan perlindungan calon TKI/TKI 
berasaskan keterpaduan, persamaan hak, 

demokrasi, keadilan sosial, kesetaraan dan 
keadilan gender, anti diskriminasi, serta anti 
perdagangan manusia. 

Terpenuhinya prinsip demokrasi dengan indikator adanya aturan 
yang memberikan pengakuan pada hak minoritas karena pasal 2 

menyebutkan bahwa penempatan dan perlindungan calon TKI/TKI 
berasaskan persamaan hak, demokrasi, kesetaraan ini menunjukkan 
bahwa hak-hak minoritas juga diakui lebih lanjut disebutkan dalam 
pasal 30 mengenai larangan penempatan calon TKI/TKI pada jabatan 
dan tempat pekerjaan yang bertentangan dengan nilai-nilai 
kemanusiaan dan norma kesusilaan yang menunjukkan lebih jelas 
pengakuan terhadap kaum minoritas.   

Pasal 30 Setiap orang dilarang menempatkan calon 
TKI/TKI pada jabatan dan tempat pekerjaan 
yang bertentangan dengan nilai-nilai 
kemanusiaan dan norma kesusilaan serta 
peraturan perundang-undangan, baik di 
Indonesia maupun di negara tujuan atau di 

negara tujuan yang telah dinyatakan tertutup 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27. 

Adanya aturan yang jelas tentang 
akses informasi publik. 

Pasal 7 Dalam melaksanakan tugas dan tanggung 
jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 
dan Pasal 6 Pemerintah berkewajiban: 
a. menjamin terpenuhinya hak-hak calon 

TKI/TKI, baik yang berangkat melalui 
pelaksana penempatan TKI, maupun yang 

berangkat secara mandiri; 
b. mengawasi pelaksanaan penempatan 

calon TKI; 
c. membentuk dan mengembangkan sistem 

informasi penempatan calon TKI di luar 

negeri; 

Terpenuhinya prinsip demokrasi dengan indikator adanya aturan 
yang jelas tentang akses informasi publik karena aturan untuk 
mengembangkan system informasi penempatan calon TKI di luar 
negeri telah diatur dalam pasal 7 yang juga dilanjutkan dengan pasal 
34 tentang proses perekrutan yang harus didahului dengan 
memberikan informasi kepada calon TKI dan dilengkapi juga dalam 

pasal 88 yang menjelaskan bahwa Pembinaan oleh Pemerintah dalam 
bidang informasi dilakukan dengan membentuk sistem dan jaringan 
informasi yang terpadu mengenai pasar kerja luar negeri yang dapat 
diakses secara meluas oleh masyarakat dan memberikan informasi 
keseluruhan proses dan prosedur mengenai penempatan TKI di luar 

negeri termasuk risiko bahaya yang mungkin terjadi selama masa 
penempatan TKI di luar negeri. Pasal 34 (1) Proses perekrutan didahului dengan 

memberikan informasi kepada calon TKI 

sekurang-kurangnya tentang: 
a. tata cara perekrutan; 
b. dokumen yang diperlukan; 
c. hak dan kewajiban calon TKI/TKI; 
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d. situasi, kondisi, dan resiko di negara 
tujuan; dan 

e. tata cara perlindungan bagi TKI. 
(2) Informasi sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1), disampaikan secara lengkap dan 
benar. 

(3) Informasi sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dan ayat (2), wajib mendapatkan 
persetujuan dari instansi yang 
bertanggung jawab di bidang 

ketenagakerjaan dan disampaikan oleh 
pelaksana penempatan TKI swasta. 

Pasal 88 Pembinaan oleh Pemerintah dalam bidang 
informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
87 huruf a, dilakukan 
dengan: 
a. membentuk sistem dan jaringan informasi 

yang terpadu mengenai pasar kerja luar 
negeri yang dapat diakses secara meluas 

oleh masyarakat; 
b. memberikan informasi keseluruhan 

proses dan prosedur mengenai 
penempatan TKI di luar negeri termasuk 
risiko bahaya yang mungkin terjadi 
selama masa penempatan TKI di luar 
negeri. 

Kepas- 

tian 
Hukum 

Adanya aturan yang jelas mengenai 

asas, norma, dan kaidah 
penyelenggaraan bidang ekonomi, 
keuangan, industri, perdagangan 
dan infrastruktur yang adil, serta 
dilakukan dengan cara 
terkoordinasi, terpadu, 
menampung dinamika, aspirasi 
dan peran serta masyarakat, serta 

menyelesaikan konflik. 

Pasal 53 Perjanjian penempatan TKI tidak dapat ditarik 

kembali dan/atau diubah, kecuali atas 
persetujuan para pihak. 

Terpenuhinya prinsip kepastian hukum dengan indikator adanya 

aturan yang jelas mengenai asas, norma, dan kaidah 
penyelenggaraan bidang ekonomi, keuangan, industri, perdagangan 
dan infrastruktur yang adil, serta dilakukan dengan cara 
terkoordinasi, terpadu, menampung dinamika, aspirasi dan peran 
serta masyarakat, serta menyelesaikan konflik karena pasal-pasal 
53,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,73, 95 ayat (1),103 dan 104. 
Pasal-pasal tersebut menjamin kepastian hukum dengan mengatur 
norma-norma yang dilarang dan diperbolehkan dan adanya sanksi 

yang akan diikuti bila norma-norma tersebut dilanggar (pasal 103 
dan 104). 

Pasal 55 (1) Hubungan kerja antara Pengguna dan TKI 
terjadi setelah perjanjian kerja disepakati 
dan ditandatangani oleh para pihak. 

(2) Setiap TKI wajib menandatangani 
perjanjian kerja sebelum TKI yang 
bersangkutan diberangkatkan ke luar 

negeri. 
(3) Perjanjian kerja ditandatangani di hadapan 

pejabat instansi yang bertanggung jawab di 
bidang ketenagakerjaan. 
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(4) Perjanjian kerja sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2), disiapkan oleh pelaksana 

penempatan TKI swasta. 
(5) Perjanjian kerja sebagaimana dimaksud 

pada ayat (2) dan ayat (3), sekurang-
kurangnya memuat: 
a. nama dan alamat Pengguna; 
b. nama dan alamat TKI; 
c. jabatan`atau jenis pekerjaan TKI; 
d. hak dan kewajiban para pihak; 

e. kondisi dan syarat kerja yang meliputi 
jam kerja, upah dan tata cara 
pembayaran, hak cuti dan waktu 
istirahat, fasilitas dan jaminan sosial; 
dan 

f.  jangka waktu perjanjian kerja. 

Adanya aturan mengenai tindakan 
atas peraturan-peraturan yang 
bertentangan atau tumpang tindih 

di bidang Ekonomi, Keuangan, 
Industri, Perdagangan dan 
Infrastruktur 

Pasal 52 
ayat (3) 

(1)  Ketentuan dalam perjanjian penempatan 
TKI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
tidak boleh bertentangan dengan peraturan 

perundang-undangan. 

Terpenuhinya prinsip kepastian hukum dengan indikator adanya 
aturan mengenai tindakan atas peraturan-peraturan yang 
bertentangan atau tumpang tindih di bidang Ekonomi, Keuangan, 

Industri, Perdagangan dan Infrastruktur karena pasal 52 ayat (3) 
menyebutkan bahwa ketentuan dalam perjanjian penempatan TKI 
tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.  

 

 
 

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian 
 

PRINSIP INDIKATOR BIDANG 

EKUINDAGTUR 

PASAL ELABORASI PERATURAN ANALISIS DAN EVALUASI 

NKRI Adanya aturan yang jelas tentang 
pembatasan keikutsertaan asing 
dalam pengelolaan ekonomi, 
keuangan, industri, perdagangan dan 

infrastruktur. 

Pasal 6 Pemerintah dapat melakukan kerja 
sama internasional di bidang 
Keimigrasian dengan negara lain 
dan/atau dengan badan atau organisasi 

internasional berdasarkan ketentuan 
peraturan perundang-undangan. 

Memenuhi indikator 
Dalam pasal ini terdapat ketentuan bahwa kerjasama internasional di 
bidang keimigrasian dengan negara lain dan/atau dengan badan atau 
organisasi internasional dilaksanakan berdasarkan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. Kalimat “berdasarkan ketentuan 
peraturan perundang-undangan” merupakan bentuk pembatasan 
terhadap pengaruh asing karena kerjasama tersebut tidak bisa 
dilakukan dengan pertimbangan pragmatis untung rugi sesaat saja 
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melainkan harus mengacu pada peraturan perundang-undangan 
yang ada.  

Pasal 9  
ayat (1) 

Setiap orang yang masuk atau keluar 
Wilayah Indonesia wajib melalui 
pemeriksaan yang dilakukan oleh 
Pejabat Imigrasi di Tempat Pemeriksaan 
Imigrasi. 

Memenuhi indikator 
Kewajiban melalui pemeriksaan” dalam pasal ini merupakan bagian 
dari bentuk pembatasan pengaruh asing di wilayah indonesia.  

Pasal 11 ayat 
(1) 

Dalam keadaan darurat Pejabat Imigrasi 
dapat memberikan Tanda Masuk yang 
bersifat darurat kepada Orang Asing. 

Keadaaan darurat” sebagaimana disebutkan dalam Pasal 11 ayat (1) 
berpotensi menimbulkan pemaknaaan adanya pengaruh asing, 
misalnya tekanan asing yang menghendaki  dikeluarkannya tanda 

masuk terhadap orang asing tertentu untuk kepentingan mereka. 
Namun, dalam penjelasan Pasal 11 ayat (1) telah ada pembatasan 
dimana dikatakan bahwa yang dimaksud dengan “keadaan darurat” 
meliputi adanya alat angkut yang mendarat di Wilayah 
Indonesia dalam rangka bantuan kemanusiaan (humanitarian 
assistance) pada daerah bencana alam di Wilayah Indonesia (national 
disaster) atau dalam hal terdapat alat angkut yang membawa Orang 
Asing berlabuh atau mendarat di suatu tempat di Indonesia karena 
kerusakan mesin atau cuaca buruk, sedangkan alat angkut tersebut 

tidak bermaksud untuk berlabuh atau mendarat di Wilayah 
Indonesia. Penjelasan ini telah mengeliminir potensi pengaruh asing 
sebagaimana dikhawatirkan diatas. Namun, sayangnya pembatasan 
tersebut hanya dituangkan dalam pembatasan yang memiliki daya 
ikat kurang kuat jika dibandingkan dengan pengaturan dalam batang 
tubuh. Dengan demikian akan lebih baik jika isi penjelasan pasal 11 
ayat (1) tersebut dijadikan sebagai salah satu pasal dalam batang 
tubuh, bukan sebagai penjelasan. 

 
Dengan demikian pasal ini kurang memenuhi indikator adanya 
aturan yang jelas tentang pembatasan keikutsertaan asing dalam 
pengelolaan ekonomi, keuangan, industri, perdagangan dan 
infrastruktur dari prinsip NKRI terkait dengan pembatasan pengaruh 
asing dalam pengelolaan ekonomi, keuangan, industri, perdagangan 
dan infrastruktur sehingga perlu direvisi dengan menambahkan 
ketentuan lebih jelas mengenai “keadaan darurat” yang dimaksud 

sebagiamana dalam penjelasan menjadi pasal tersendiri dalam batang 
tubuh atau menambahkan penjelasan pasal tersebut dalam rumusan 
pasal 11 ayat  (1). 
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Pasal 63 (1) Orang Asing tertentu yang berada 
di Wilayah Indonesia wajib 

memiliki Penjamin yang menjamin 
keberadaannya. 

(2) Penjamin bertanggung jawab atas 
keberadaan dan kegiatan Orang 
Asing yang dijamin selama tinggal 
di Wilayah Indonesia serta 
berkewajiban melaporkan setiap 
perubahan status sipil, status 

Keimigrasian, dan perubahan 
alamat.  

(3) Penjamin wajib membayar biaya 
yang timbul untuk memulangkan 
atau mengeluarkan Orang Asing 
yang dijaminnya dari Wilayah 
Indonesia apabila Orang Asing 

yang bersangkutan:  

a. telah habis masa berlaku Izin 
Tinggalnya; dan/atau  

b. dikenai Tindakan 
Administratif Keimigrasian 
berupa Deportasi.  

(4) Ketentuan mengenai penjaminan 
tidak berlaku bagi Orang Asing 
yang kawin secara sah dengan 
warga negara Indonesia.  

(5) Ketentuan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 62 ayat (2) huruf g 

tidak berlaku dalam hal pemegang 
Izin Tinggal Tetap tersebut putus 
hubungan perkawinannya dengan 

warga negara Indonesia 
memperoleh penjaminan yang 
menjamin keberadaannya 

sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1).  

Memenuhi indikator 
Keberadaan “Penjamin” merupakan salah satu bentuk pembatasan 

keberadaan orang asing di wilayah indonesia yang dapat 
mempengaruhi situasi politik, hukum, keamanan dan pemerintahan 
di Indonesia. 
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 Pasal 68 (1) Pengawasan Keimigrasian 
terhadap Orang Asing 

dilaksanakan pada saat 
permohonan Visa, masuk atau 
keluar, dan pemberian Izin Tinggal 
dilakukan dengan: 
a. pengumpulan, pengolahan, 

serta penyajian data dan 
informasi;  

b. penyusunan daftar nama 

Orang Asing yang dikenai 
Penangkalan atau Pencegahan;  

c. pengawasan terhadap 
keberadaan dan kegiatan 
Orang Asing di Wilayah 
Indonesia;  

d. pengambilan foto dan sidik jari; 
dan  

e. kegiatan lain yang dapat 

dipertanggungjawabkan secara 
hukum.  

(2) Hasil pengawasan Keimigrasian 
sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) merupakan data Keimigrasian 
yang dapat ditentukan sebagai 
data yang bersifat rahasia.  

Memenuhi indikator 
“pengawasan keimigrasian” merupakan salah satu bentuk 

pembatasan keberadaan orang asing di wilayah indonesia yang dapat 
mempengaruhi situasi politik, hukum, keamanan dan pemerintahan 
di Indonesia. 
 
 

Adanya aturan yang jelas tentang 

pembatasan kepemilikan dan 
pengelolaan individu dan korporasi di 
bidang ekonomi, Keuangan, industri, 
perdagangan dan infrastruktur. 
 

Pasal 8 Setiap orang yang masuk atau keluar 

Wilayah Indonesia wajib memiliki 
Dokumen Perjalanan yang sah dan 
masih berlaku. (2) Setiap Orang Asing 
yang masuk Wilayah Indonesia wajib 
memiliki Visa yang sah dan masih 

berlaku, kecuali ditentukan lain 
berdasarkan Undang-Undang ini dan 
perjanjian internasional. 

Kewajiban yang dibebankan dalam pasal ini merupakan salah satu 

bentuk pembatasan hak dan kewajiban individu di wilayah indonesia. 
Tidak ada kewajiban yang dibebabkan kepada korporasi di dalam 
pasal ini atau UU ini secara umum, hal ini dapat dipahami mengingat 
UU Keimigrasian ini hanya mengatur mengenai dokumen perjalanan 
manusia (naturalijk person) bukan badan hukum atau korporasi 

(rechts person). 
 
Dengan demikian pasal ini telah memenuhi indicator adanya aturan 

yang jelas tentang pembatasan kepemilikan dan pengelolaan individu 
dan korporasi di bidang ekonomi, keuangan, industri, perdagangan 
dan infrastruktur dari prinsip NKRI terkait dengan pembatasan hak 
dan kewajiban  individu dan korporasi dalam bidang politik, hukum, 
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keamanan dan pemerintahan, dengan catatan bahwa “korporasi” 
dihilangkan sebagai bagian dari indikator ini. 

Pasal 10 Orang Asing yang telah memenuhi 
persyaratan dapat masuk Wilayah 
Indonesia setelah mendapatkan Tanda 
Masuk.  

Persayaratan yang harus dipenuhi dalam pasal 10 merupakan salah 
satu bentuk pembebanan kewajiban yang diberikan kepada individu. 
 
Dengan demikian pasal ini telah memenuhi indikator adanya aturan 
yang jelas tentang pembatasan kepemilikan dan pengelolaan individu 
dan korporasi di bidang ekonomi, Keuangan, industri, perdagangan 
dan infrastruktur dengan catatan bahwa “korporasi” dihilangkan 
sebagai bagian dari indikator ini. 

Pasal 29 ayat 
(1) 

Surat perjalanan lintas batas atau pas 
lintas batas dapat dikeluarkan bagi 
warga negara Indonesia yang berdomisili 
di wilayah perbatasan negara Republik 
Indonesia dengan negara lain sesuai 
dengan perjanjian lintas batas.  

Surat perjalanan lintas batas atau pas lintas batas merupakan salah 
satu bentuk pembatasan hak untuk melintasi wilayah perbatasan 
negara Indonesia.   
Dengan demikian pasal ini telah memenuhi indikator adanya aturan 
yang jelas tentang pembatasan kepemilikan dan pengelolaan individu 
dan korporasi di bidang ekonomi, Keuangan, industri, perdagangan 
dan infrastruktur dari prinsip NKRI terkait dengan pembatasan hak 
dan kewajiban individu dan korporasi dalam bidang politik, hukum, 
keamanan dan pemerintahan. 

 
Meski demikian “perjanjian lintas batas” yang disebutkan dalam pasal 
29 ayat (1) UU Keimigrasian ini perlu ditelusuri isinya agar dapat lebih 
meyakinkan bahwa isi perjanjian tersebut tidak mengganggu upaya 
menjaga kedaulatan NKRI.   

Pasal 49 (1) Izin Tinggal diplomatik diberikan 
kepada Orang Asing yang masuk 
Wilayah Indonesia dengan Visa 

diplomatik.  
(2) Izin Tinggal dinas diberikan kepada 

Orang Asing yang masuk Wilayah 
Indonesia dengan Visa dinas.  

(3) Izin Tinggal diplomatik dan Izin 

Tinggal dinas serta 
perpanjangannya diberikan oleh 
Menteri Luar Negeri.  

Izin Tinggal diplomatik dan Izin Tinggal dinas merupakan salah satu 
bentuk pembatasan hak individu.  
 

Dengan demikian pasal ini telah memenuhi indikator adanya aturan 
yang jelas tentang pembatasan kepemilikan dan pengelolaan individu 
dan korporasi di bidang ekonomi, Keuangan, industri, perdagangan 
dan infrastruktur dari prinsip NKRI. 

Pasal 50 (1) Izin Tinggal kunjungan diberikan 
kepada:  

Izin tinggal kunjungan merupakan salah satu bentuk pembatasan 
hak individu.  
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a. Orang Asing yang masuk 
Wilayah Indonesia dengan 

Visa kunjungan; atau  
b. anak yang baru lahir di 

Wilayah Indonesia dan pada 
saat lahir ayah dan/atau 
ibunya pemegang Izin Tinggal 
kunjungan.  

(2) Izin Tinggal kunjungan 
sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) huruf b diberikan sesuai 
dengan Izin Tinggal kunjungan 
ayah dan/atau ibunya.  

Dengan demikian pasal ini telah memenuhi indicator adanya aturan 
yang jelas tentang pembatasan kepemilikan dan pengelolaan individu 

dan korporasi di bidang ekonomi, Keuangan, industri, perdagangan 
dan infrastruktur dari prinsip NKRI  

Pasal 52 Izin Tinggal terbatas diberikan kepada:  
a. Orang Asing yang masuk Wilayah 

Indonesia dengan Visa tinggal 
terbatas;  

b. anak yang pada saat lahir di 
Wilayah Indonesia ayah dan/atau 

ibunya pemegang Izin Tinggal 
terbatas;  

c. Orang Asing yang diberikan alih 
status dari Izin Tinggal kunjungan;  

d. nakhoda, awak kapal, atau tenaga 
ahli asing di atas kapal laut, alat 
apung, atau instalasi yang 
beroperasi di wilayah perairan dan 

wilayah yurisdiksi Indonesia 
sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan;  

e. Orang Asing yang kawin secara 
sah dengan warga negara 

Indonesia; atau  
f. anak dari Orang Asing yang kawin 

secara sah dengan warga negara 
Indonesia.  

Izin Tinggal terbatas merupakan salah satu bentuk pembatasan hak 
individu.  
 
Dengan demikian pasal ini telah memenuhi indikator adanya aturan 
yang jelas tentang pembatasan kepemilikan dan pengelolaan individu 
dan korporasi di bidang ekonomi, Keuangan, industri, perdagangan 

dan infrastruktur dari prinsip NKRI. 

Pasal 78 (1) Orang Asing pemegang Izin Tinggal 
yang telah berakhir masa 
berlakunya dan masih berada 

“biaya beban”, “deportasi” dan “penangkalan” merupakan salah satu 
bentuk pembatasan hak individu.  
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dalam Wilayah Indonesia kurang 
dari 60 (enam puluh) hari dari 

batas waktu Izin Tinggal dikenai 
biaya beban sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-
undangan.  

(2) Orang Asing yang tidak membayar 
biaya beban sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dikenai 
Tindakan Administratif 

Keimigrasian berupa Deportasi 
dan Penangkalan.  

(3) Orang Asing pemegang Izin Tinggal 
yang telah berakhir masa 
berlakunya dan masih berada 
dalam Wilayah Indonesia lebih dari 
60 (enam puluh) hari dari batas 
waktu Izin Tinggal dikenai 
Tindakan Administratif 

Keimigrasian berupa Deportasi 
dan Penangkalan.  

Dengan demikian pasal ini telah memenuhi indikator adanya aturan 
yang jelas tentang pembatasan kepemilikan dan pengelolaan individu 

dan korporasi di bidang ekonomi, Keuangan, industri, perdagangan 
dan infrastruktur dari prinsip NKRI. 
 

Adanya pembagian kewenangan dan 
pedoman hubungan tata kerja antar 
sektor pembangunan pusat dan 
daerah dalam pelaksanaan 
pembangunan ekonomi, Keuangan, 
industri, perdagangan dan 

infrastruktur agar sejalan dengan 
kebijakan dan kepentingan nasional 

Pasal 3 Untuk melaksanakan Fungsi 
Keimigrasian, Pemerintah menetapkan 
kebijakan Keimigrasian. (2) Kebijakan 
Keimigrasian dilaksanakan oleh Menteri. 
(3)  Fungsi Keimigrasian di sepanjang 
garis perbatasan Wilayah Indonesia 

dilaksanakan oleh Pejabat Imigrasi yang 
meliputi Tempat Pemeriksaan Imigrasi 
dan pos lintas batas. 

Fungsi Keimigrasian di sepanjang garis perbatasan Wilayah Indonesia 
yang dilaksanakan oleh Pejabat Imigrasi yang meliputi Tempat 
Pemeriksaan Imigrasi dan pos lintas batas merupakan bagian dari 
bentuk pembagian kewenangan antara pusat dan daerah. Meski 
pelaksanaan fngsi di daerah tersebut dilaksanakan oleh Instansi 
vertikal. 

 
Dengan demikian pasal ini telah memenuhi indikator adanya 
pembagian kewenangan dan pedoman hubungan tata kerja antar 

sektor pembangunan pusat dan daerah dalam pelaksanaan 
pembangunan ekonomi, Keuangan, industri, perdagangan dan 
infrastruktur agar sejalan dengan kebijakan dan kepentingan 
nasional dari prinsip NKRI. 

Pasal 4 (1) Untuk melaksanakan Fungsi 

Keimigrasian sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 3, dapat 
dibentuk Kantor Imigrasi di 
kabupaten, kota, atau kecamatan. 

Fungsi Keimigrasian di sepanjang garis perbatasan Wilayah Indonesia 

yang dilaksanakan oleh Pejabat Imigrasi yang meliputi Tempat 
Pemeriksaan Imigrasi dan pos lintas batas merupakan bagian dari 
bentuk pembagian kewenangan antara pusat dan daerah. Meski 
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(2) Di setiap wilayah kerja Kantor 
Imigrasi dapat dibentuk Tempat 

Pemeriksaan Imigrasi.  
(3) Pembentukan Tempat 

Pemeriksaan Imigrasi 
sebagaimana dimaksud pada ayat 
(2) ditetapkan berdasarkan 
Keputusan Menteri.  

(4) Selain Kantor Imigrasi 
sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1), dapat  dibentuk Rumah 
Detensi Imigrasi di ibu kota 
negara, provinsi, kabupaten, atau 
kota. (5) Kantor Imigrasi dan 
Rumah Detensi Imigrasi 
merupakan unit pelaksana teknis 
yang berada di bawah Direktorat 
Jenderal Imigrasi. 

pelaksanaan fngsi di daerah tersebut dilaksanakan oleh Instansi 
vertikal. 

 
Dengan demikian pasal ini telah memenuhi indikator adanya 
pembagian kewenangan dan pedoman hubungan tata kerja antar 
sektor pembangunan pusat dan daerah dalam pelaksanaan 
pembangunan ekonomi, Keuangan, industri, perdagangan dan 
infrastruktur agar sejalan dengan kebijakan dan kepentingan 
nasional dari prinsip NKRI. 

Pasal 25 ayat 

(3) 

Paspor diplomatik dan Paspor dinas 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dan ayat (2) diterbitkan oleh Menteri 
Luar Negeri.  
 

Penerbitan Paspor diplomatik dan paspor dinas oleh Menteri Luar 

Negeri sebagimana disebutkan dalam pasal 25 ayat (3) merupakan 
bagian dari bentuk pembagian kewenangan antar instansi.  
 
Dengan demikian pasal ini telah memenuhi indikator adanya 
pembagian kewenangan dan pedoman hubungan tata kerja antar 
sektor pembangunan pusat dan daerah dalam pelaksanaan 
pembangunan ekonomi, Keuangan, industri, perdagangan dan 
infrastruktur agar sejalan dengan kebijakan dan kepentingan 

nasional dari prinsip NKRI. Dengan catatan bahwa konsep “pusat dan 
daerah“dimaknai sebagai “antar instansi yang berbeda”. 

Pasal 26 ayat 
(2) 

Paspor biasa sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) diterbitkan oleh Menteri 
atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk.  
 

Oleh Menteri (Menteri Hukum dan HAM) atau Pejabat Imigrasi 
sebagimana disebutkan dalam pasal 26 ayat (2) merupakan bagian 
dari bentuk pembagian kewenangan antar instansi.  
 
Dengan demikian pasal ini telah memenuhi indikator adanya 
pembagian kewenangan dan pedoman hubungan tata kerja antar 

sektor pembangunan pusat dan daerah dalam pelaksanaan 
pembangunan ekonomi, Keuangan, industri, perdagangan dan 
infrastruktur agar sejalan dengan kebijakan dan kepentingan 
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nasional dari prinsip NKRI. Dengan catatan bahwa konsep “pusat dan 
daerah“dimaknai sebagai “antar instansi yang berbeda”. 

Pasal 27 ayat 
(4) 

Surat Perjalanan Laksana Paspor 
diterbitkan oleh Menteri atau Pejabat 
Imigrasi yang ditunjuk.  

Surat perjalanan laksana paspor yang diterbitkan oleh 
Menteri(Menteri Hukum dan HAM)atau Pejabat Imigrasi yang 
ditunjuk sebagimana disebutkan dalam pasal 27 ayat (4) merupakan 
bagian dari bentuk pembagian kewenangan antar instansi.  
 
Dengan demikian pasal ini telah memenuhi indikator adanya 
pembagian kewenangan dan pedoman hubungan tata kerja antar 
sektor pembangunan pusat dan daerah dalam pelaksanaan 

pembangunan ekonomi, Keuangan, industri, perdagangan dan 
infrastruktur agar sejalan dengan kebijakan dan kepentingan 
nasional dari prinsip NKRI.  
Dengan catatan bahwa konsep “pusat dan daerah“ dimaknai sebagai 
“antar instansi yang berbeda”.s 

Pasal 29 ayat 
(2) 

Surat perjalanan lintas batas atau pas 
lintas batas diterbitkan oleh Menteri 
atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk.  

Penerbitan surat perjalanan lintas batas oleh Menteri (Menteri 
Hukum dan HAM) atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk sebagimana 
disebutkan dalam pasal 29 ayat (2) merupakan bagian dari bentuk 
pembagian kewenangan antar instansi.  

 
Dengan demikian pasal ini telah memenuhi indikator adanya 
pembagian kewenangan dan pedoman hubungan tata kerja antar 
sektor pembangunan pusat dan daerah dalam pelaksanaan 
pembangunan ekonomi, Keuangan, industri, perdagangan dan 
infrastruktur agar sejalan dengan kebijakan dan kepentingan 
nasional dari prinsip NKRI.  
Dengan catatan bahwa konsep “pusat dan daerah“ dimaknai sebagai 

“antar instansi yang berbeda”. 

Pasal 31 ayat 
(1) dan (2) 

Pasal 31  
(1)  Menteri atau Pejabat Imigrasi yang 

ditunjuk berwenang melakukan 
penarikan atau pencabutan 

Paspor biasa, Surat Perjalanan 
Laksana Paspor, dan surat 
perjalanan lintas batas atau pas 

lintas batas yang telah 
dikeluarkan.  

(2) Menteri Luar Negeri atau pejabat 
yang ditunjuk berwenang 

Penarikan atau pencabutan paspor biasa, Surat Perjalanan Laksana 
Paspor, dan surat perjalanan lintas batas atau pas lintas batas oleh 
Menteri (Menteri Hukum dan HAM) atau Pejabat Imigrasi yang 
ditunjuk sebagimana disebutkan dalam pasal 31 ayat (1) dan 

penarikan atau pencabutan Paspor diplomatik dan Paspor dinas oleh 
Menteri Luar Negeri ssebagimana disebutkan dalam pasal 31 ayat (2) 
merupakan bagian dari bentuk pembagian kewenangan antar 

instansi.  
 
Dengan demikian pasal ini telah memenuhi indikator memenuhi 
indikator adanya pembagian kewenangan dan pedoman hubungan 
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melakukan penarikan atau 
pencabutan Paspor diplomatik dan 

Paspor dinas.  
 

tata kerja antar sektor pembangunan pusat dan daerah dalam 
pelaksanaan pembangunan ekonomi, Keuangan, industri, 

perdagangan dan infrastruktur agar sejalan dengan kebijakan dan 
kepentingan nasional dari prinsip NKRI.  
Dengan catatan bahwa konsep “pusat dan daerah“  dimaknai sebagai 
“antar instansi yang berbeda”. 

Pasal 37 Pemberian Visa diplomatik dan Visa 
dinas merupakan kewenangan Menteri 
Luar Negeri dan dalam pelaksanaannya 
dikeluarkan oleh pejabat dinas luar 

negeri di Perwakilan Republik Indonesia. 

Pemberian Visa diplomatik dan Visa dinas oleh Menteri Luar Negeri 
sebagimana disebutkan dalam pasal 37 merupakan bagian dari 
bentuk pembagian kewenangan antar instansi.  
 

Dengan demikian pasal ini telah memenuhi indikator adanya 
pembagian kewenangan dan pedoman hubungan tata kerja antar 
sektor pembangunan pusat dan daerah dalam pelaksanaan 
pembangunan ekonomi, Keuangan, industri, perdagangan dan 
infrastruktur agar sejalan dengan kebijakan dan kepentingan 
nasional dari prinsip NKRI.  
Dengan catatan bahwa konsep “pusat dan daerah“ dimaknai sebagai 
“antar instansi yang berbeda”. 

Pasal 40 (1) Pemberian Visa kunjungan dan 
Visa tinggal terbatas merupakan 
kewenangan Menteri.  

(2) Visa sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) diberikan dan 
ditandatangani oleh Pejabat 
Imigrasi di Perwakilan Republik 
Indonesia di luar negeri.  

(3) Dalam hal Perwakilan Republik 

Indonesia belum ada Pejabat 
Imigrasi sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2), pemberian Visa 
kunjungan dan Visa tinggal 

terbatas dilaksanakan oleh pejabat 
dinas luar negeri.  

(4) Pejabat dinas luar negeri 
sebagaimana dimaksud pada ayat 

(3) berwenang memberikan Visa 
setelah memperoleh Keputusan 
Menteri.  

Pemberian Visa kunjungan dan Visa tinggal terbatas oleh 

Menteri(Menteri Hukum dan HAM) sebagimana disebutkan dalam 
pasal 40 ayat (1)  dan pemberian Visa kunjungan dan Visa tinggal 
terbatas oleh pejabat dinas luar negeri (Kementerian Luar Negeri) 
sebagaimana disebutkan dalam pasal 40 ayat (3) merupakan bagian 
dari bentuk pembagian kewenangan antar instansi.  
 
Dengan demikian pasal ini telah memenuhi indikator adanya 
pembagian kewenangan dan pedoman hubungan tata kerja antar 

sektor pembangunan pusat dan daerah dalam pelaksanaan 
pembangunan ekonomi, Keuangan, industri, perdagangan dan 
infrastruktur agar sejalan dengan kebijakan dan kepentingan 
nasional dari prinsip NKRI.  
Dengan catatan bahwa konsep “pusat dan daerah“ dimaknai sebagai 
“antar instansi yang berbeda”. 
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Demokrasi Adanya aturan yang menjadikan 
semangat perlindungan sebagai dasar 

dan Sentral dari pembangunan dan 
pengelolaan ekonomi, Keuangan, 
industri, perdagangan dan 
infrastruktur 

Penjelasan 
Pasal 3 ayat 

(1) 

Pasal 3 Ayat (1)  
Fungsi Keimigrasian dalam ketentuan 

ini adalah sebagian dari tugas 
penyelenggaraan negara di bidang 
pelayanan dan perlindungan 
masyarakat, penegakan hukum 
Keimigrasian, serta fasilitator penunjang 
pembangunan ekonomi nasional. 

Meskipun didalam penjelasan pasal 3 ayat (1) disebutkan bahwa 
“Fungsi Keimigrasian dalam ketentuan ini adalah sebagian dari tugas 

penyelenggaraan negara di bidang pelayanan dan perlindungan 
masyarakat, penegakan hukum Keimigrasian, serta fasilitator 
penunjang pembangunan ekonomi nasional”, tetapi akan lebih baik 
jika rumusan penjelasan ini diletakan menjadi bagian dari batang 
tubuh agar memiliki daya ikat yang lebih kuat. 
 
Dengan demikian, pasal ini tidak memenuhi indikator danya aturan 
yang menjadikan semangat perlindungan sebagai dasar dan Sentral 

dari pembangunan dan pengelolaan ekonomi, Keuangan, industri, 
perdagangan dan infrastruktur dari Prinsip Demokrasi. Oleh karena 
itu, pasal ini perlu direvisi dengan memasukan unsur-unsur dalam 
penjelasan pasal tersebut. 

Pasal 16 9. Pejabat Imigrasi menolak orang 
untuk keluar Wilayah Indonesia 
dalam hal orang tersebut:  
a. tidak memiliki Dokumen 

Perjalanan yang sah dan masih 

berlaku;   
b. diperlukan untuk kepentingan 

penyelidikan dan penyidikan 
atas permintaan pejabat yang 
berwenang; atau  

c. namanya tercantum dalam 
daftar Pencegahan. 

Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 40/PUU-IX/2011 
dinyatakan bahwa Pasal 16 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 6 
Tahun 2011 tentang Keimigrasian bertentangan dan melanggar hak 
konstitusional yang terdapat dalam Pasal 28 huruf A dan Pasal 28 
huruf D ayat (1) UUD 1945. 

Pasal 4 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi 
Manusia menyebutkan sejumlah 
a. hak asasi yang bersifat mutlak, tidak dapat dikurangi dalam 

keadaan apapun dan oleh siapapun. Hak-hak tersebut antara 
lain:Hak untuk hidup; 

b. Hak untuk tidak disiksa; 
c. Hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani; 
d. Hak beragama; 

e. Hak untuk tidak diperbudak; 
f. Hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan di hadapan 

hukum; 
g. Hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut. 
Rumusan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang 

Hak Asasi Manusia sama dengan rumusan Pasal 28 huruf I ayat (1) 
Amandemen Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 yaitu: 
“Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran 

dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak 
untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum dan hak untuk tidak 
dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi 
manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun”. 
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Kalimat “…tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun” 
menunjukkan bahwa hak-hak tersebut merupakan hak yang bersifat 

mutlak, tidak dapat dibatasi, sekalipun dalam Pasal 28 huruf J ayat 
(2) UUD 1945 terdapat pengakuan terhadap kewajiban untuk 
menghormati hak dan kebebasan orang lain dalam batasan-batasan 
yang ditetapkan oleh undang-undang. 

Adanya aturan yang menjamin sistem 
kerja yang kooperatif dan kolaboratif 

Pasal 22 ayat 
(1) 

Setiap Tempat Pemeriksaan Imigrasi 
ditetapkan suatu area tertentu untuk 
melakukan pemeriksaan Keimigrasian 
yang disebut dengan area imigrasi.  

(1)  

Penetapan area imigrasi oleh Kepala  kantor imigrasi bersama-sama 
dengan penyelenggara bandar udara, pelabuhan laut, dan pos lintas 
batas  sebagimana disebutkan dalam pasal 22 ayat (3)   menunjukan  
ssitem kerja yang kooperatif dan kolaboratif dari beberapa instansi 

pemerintah.  
Dengan demikian pasal ini telah memenuhi indikator adanya aturan 
yang menjamin sistem kerja yang kooperatif dan kolaboratif dari 
prinsip Demokrasi. 

Pasal 22 ayat 
(4) 

Penyelenggara bandar udara, pelabuhan 
laut, dan pos lintas batas dapat 
mengeluarkan tanda untuk memasuki 
area imigrasi setelah mendapat 
persetujuan kepala Kantor Imigrasi.  

Penerbitan tanda untuk memasuki area imigrasi oleh Penyelenggara 
bandar udara, pelabuhan laut, dan pos lintas batas dengan 
persetujuan Kepala  kantor imigrasi sebagimana disebutkan dalam 
pasal 22 ayat (4)  menunjukan  ssitem kerja yang kooperatif dan 
kolaboratif dari beberapa instansi pemerintah.  

 
Dengan demikian pasal ini telah memenuhi indikator adanya aturan 
yang menjamin sistem kerja yang kooperatif dan kolaboratif dari 
prinsip Demokrasi. 

Pasal 69 (1) Untuk melakukan pengawasan 
Keimigrasian terhadap kegiatan 
Orang Asing di Wilayah Indonesia, 
Menteri membentuk tim 

pengawasan Orang Asing yang 
anggotanya terdiri atas badan atau 
instansi pemerintah terkait, baik 
di pusat maupun di daerah. 

(2) Menteri atau Pejabat Imigrasi yang 

ditunjuk bertindak selaku ketua 
tim pengawasan Orang Asing. 

pengawasan Keimigrasian terhadap kegiatan Orang Asing di Wilayah 
Indonesia oleh tim pengawasan Orang Asing yang anggotanya terdiri 
atas badan atau instansi pemerintah terkait, baik di pusat maupun 
di daerah sebagimana disebutkan dalam pasal 69 ayat (1)  

menunjukan  ssitem kerja yang kooperatif dan kolaboratif dari 
beberapa instansi pemerintah.  
 
Dengan demikian pasal ini telah memenuhi indikator adanya aturan 
yang menjamin sistem kerja yang kooperatif dan kolaboratif dari 

prinsip Demokrasi. 

Pasal 107 (1) Dalam melakukan penyidikan, 

PPNS Keimigrasian 
berkoordinasi dengan penyidik 
Kepolisian Negara Republik 
Indonesia.  

Penyidikan oleh PPNS Keimigrasian berkoordinasi dengan penyidik 

Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagimana disebutkan dalam 
pasal 107 ayat (1) dan penyerahan berkas perkara kepeda penuntut 
umum sebagaimana disebutkan dalam pasal 107 ayat (2)  
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(2) Setelah selesai melakukan 
penyidikan, PPNS Keimigrasian 

menyerahkan berkas perkara 
kepada penuntut umum.  

menunjukan  ssitem kerja yang kooperatif dan kolaboratif dari 
beberapa instansi pemerintah.  

 
Dengan demikian pasal ini telah memenuhi indikator adanya aturan 
yang menjamin sistem kerja yang kooperatif dan kolaboratif dari 
prinsip Demokrasi. 

Pasal 111 PPNS Keimigrasian dapat melaksanakan 
kerja sama dalam penyelidikan dan 
penyidikan tindak pidana Keimigrasian 
dengan lembaga penegak hukum dalam 

negeri dan negara lain sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-
undangan atau berdasarkan perjanjian 
internasional yang telah diakui oleh 
Pemerintah Republik Indonesia. 

Kerja sama dalam penyelidikan dan penyidikan tindak pidana 
Keimigrasian dengan lembaga penegak hukum dalam negeri dan 
negara lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 
atau berdasarkan perjanjian internasional yang telah diakui oleh 

Pemerintah Republik Indonesia yang dilaksanakan oleh PPNS 
Keimigrasian sebagimana disebutkan dalam pasal 111 menunjukkan 
sisitem kerja yang kooperatif dan kolaboratif dari beberapa instansi 
pemerintah.  
 
Dengan demikian pasal ini telah memenuhi indikator adanya aturan 
yang menjamin sistem kerja yang kooperatif dan kolaboratif dari 
prinsip Demokrasi. 

 
 

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 
 

PRINSIP INDIKATOR 
BIDANG EKUINDAGTUR 

PASAL ELABORASI PERATURAN 
(Isi Norma Pasal) 

ANALISIS DAN EVALUASI 

NKRI Adanya aturan yang jelas tentang 

peningkatan kesempatan dan 

kemampuan daya olah dalam 
pengelolaan ekonomi, keuangan, 
industri, perdagangan dan 
infrastruktur di dalam negeri demi 
peningkatan kesejahteraan dan 
kemandirian bangsa. 

Pasal 31 ayat 

(1, 2) 

(1) Dalam pelaksanaan Desentralisasi 

dilakukan penataan Daerah. 

(2) Penataan Daerah sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) ditujukan 
untuk: 
a. mewujudkan efektivitas 

penyelenggaraan Pemerintahan 
Daerah; 

b. mempercepat peningkatan 

kesejahteraan masyarakat; 
c. mempercepat peningkatan 

kualitas pelayanan publik; 

Terpenuhinya Prinsip NKRI dengan Indikator adanya aturan yang 

jelas tentang peningkatan kesempatan dan kemampuan daya olah 

dalam pengelolaan ekonomi, keuangan, industri, perdagangan dan 
infrastruktur di dalam negeri demi peningkatan kesejahteraan dan 
kemandirian bangsa karena Pasal ini menunjukkan bahwa dengan 
desentralisasi maka pemerintah daerah diberikan kewenangan 
untuk melakukan penataan daerah masing-masing dengan 
demikian daerah diberikan kesempatan untuk mengelola dan 
mengolah potensi ekonomi, keuangan, industri, perdagangan dan 

infrastruktur di dalam negeri demi peningkatan kesejahteraan dan 
kemandirian bangsa. 
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d. meningkatkan kualitas tata kelola 
pemerintahan; 

e. meningkatkan daya saing nasional 
dan daya saing Daerah;  dan 

f. memelihara keunikan adat 
istiadat, tradisi, dan budaya 
Daerah. 

Adanya aturan yang jelas tentang 
pembatasan kepemilikan dan 
pengelolaan individu dan korporasi di 

bidang ekonomi, keuangan, industri, 
perdagangan dan infrastruktur 

Pasal 284 
ayat (1) 

(1) Kepala daerah adalah pemegang 
kekuasaan pengelolaan keuangan 
Daerah dan mewakili Pemerintah 

Daerah dalam kepemilikan kekayaan 
daerah yang dipisahkan. 

Pasal 284 ayat (1) ini memenuhi prinsip NKRI karena pemegang 
kekuasaan pengelolaan Keuangan masih diserahkan kepada warga 
negara Indonesia dan masih dalam wilayah NKRI dengan demikian 

indikator jelas tentang pembatasan kepemilikan dan pengelolaan 
individu dan korporasi di bidang ekonomi, keuangan, industri, 
perdagangan dan infrastruktur telah terpenuhi. 

Pasal 283 
ayat (1,2) 

(1) Pengelolaan keuangan Daerah 
merupakan bagian yang tidak 
terpisahkan dari penyelenggaraan 
Urusan Pemerintahan yang menjadi 
kewenangan Daerah sebagai akibat 
dari penyerahan Urusan 

Pemerintahan. 
(2) Pengelolaan keuangan Daerah 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dilakukan secara tertib, taat pada 
ketentuan peraturan perundang-
undangan, efisien, ekonomis, efektif, 
transparan, dan bertanggung jawab 
dengan memperhatikan rasa 

keadilan, kepatutan, dan manfaat 
untuk masyarakat. 

Pasal 283 ayat (1,2) ini memenuhi prinsip NKRI karena disebutkan 
bahwa  Pengelolaan keuangan Daerah merupakan bagian yang tidak 
terpisahkan dari penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang 
menjadi kewenangan Daerah sebagai akibat dari penyerahan 
Urusan Pemerintahan itu berarti hal-hal yang berkaitan dengan 
Keuangan yang masih berada dalam wilayah NKRI masih 

diserahkan dalam pengelolaan warga negara Indonesia dengan 
demikian indikator jelas tentang pembatasan kepemilikan dan 
pengelolaan individu dan korporasi di bidang ekonomi, keuangan, 
industri, perdagangan dan infrastruktur telah terpenuhi. 

Adanya aturan yang jelas yang 
mewajibkan perencanaan pengelolaan 
pembangunan ekonomi, keuangan, 

industri dan perdagangan dan 
infrastruktur didasarkan pada prinsip  
kehati-hatian 

Pasal  91 
ayat 4 (a) 

(4) Selain melaksanakan pembinaan dan 
pengawasan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) gubernur 

sebagai wakil Pemerintah Pusat 
mempunyai tugas dan wewenang: 
a. menyelaraskan perencanaan 

pembangunan antar-Daerah 
kabupaten/kota dan antara 
Daerah provinsi dan Daerah 

Pasal 91 ayat 4 (a) ini memenuhi prinsip berkelanjutan dengan 
indikator adanya aturan yang jelas yang mewajibkan perencanaan 
pengelolaan pembangunan ekonomi, keuangan, industri dan 

perdagangan dan infrastruktur didasarkan pada prinsip kehati-
hatian karena norma dalam pasal ini menyebutkan bahwa gubernur 
sebagai wakil pemerintah pusat mempunyai wewenang untuk 

menyelaraskan perencanaan pembangunan antar-Daerah 
kabupaten/kota dan antara Daerah provinsi dan Daerah 
kabupaten/kota di wilayahnya. 
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kabupaten/kota di 
wilayahnya; 

Pasal 247 Perencanaan, penyusunan, dan 
penetapan Perkada berpedoman pada 
ketentuan peraturan perundang-
undangan. 

Pasal 247 ini memenuhi prinsip berkelanjutan dengan indikator 
adanya aturan yang jelas yang mewajibkan perencanaan 
pengelolaan pembangunan ekonomi, keuangan, industri dan 
perdagangan dan infrastruktur didasarkan pada prinsip kehati-
hatian karena norma dalam pasal ini menekankan kepada adanya 
suatu perencanaan dan penyusunan yang harus berpedoman pada 
ketentuan Peraturan Perundang-undangan sehingga jelas sekali 
bahwa kehati-hatian harus diutamakan. 

Pasal 345 
ayat 1, 2, 3 

(1) Pemerintah Daerah wajib 
membangun manajemen pelayanan 
publik dengan mengacu pada asas-
asas pelayanan publik sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 344 ayat (2). 

(2) Manajemen pelayanan publik 
sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) meliputi: 
b. pelaksanaan pelayanan; 

c. pengelolaan pengaduan 
masyarakat; 

d. pengelolaan informasi; 
e. pengawasan internal; 
f. penyuluhan kepada 

masyarakat; 
g. pelayanan konsultasi; dan 
h. pelayanan publik lainnya 

sesuai dengan ketentuan 
i. peraturan perundang-

undangan. 
(3) Dalam melaksanakan manajemen 

pelayanan publik sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2), Pemerintah 
Daerah dapat membentuk forum 
komunikasi antara Pemerintah 

Terpenuhinya Prinsip berkelanjutan dengan Indikator adanya 
aturan yang jelas yang mewajibkan perencanaan pengelolaan 
pembangunan ekonomi, keuangan, industri dan perdagangan dan 
infrastruktur didasarkan pada prinsip  kehati-hatian karena pasal-
pasal seperti pasal 345 ayat (1),(2),(3) menyebutkan agar pemerintah 
daerah membangun manajemen pelayanan publik yang berarti 
membutuhkan perencanaan pengelolaan pelayanan publik yang 
dijelaskan lebih lanjut dalam pasal 347 bahwa pemerintah daerah 
wajib mengumumkan informasi pelayanan publik agar dapat 

diakses masyarakat luas yang tentu semua ini membutuhkan 
perencanaan karena manajemen informasi publik merupakan salah 
satu pembangunan ekonomi yang membutuhkan penganggaran 
dan pengelolaan dan lebih lanjut dijelaskan dalam pasal 393 
mengenai informasi apa saja yang dapat diakses masyarakat.  

Pasal 387 Dalam merumuskan kebijakan inovasi, 
Pemerintahan Daerah mengacu pada 
prinsip: 

a. peningkatan efisiensi; 

Terpenuhinya Prinsip kepastian hukum dengan Indikator adanya 
aturan yang jelas mengenai asas, norma, dan kaidah 
penyelenggaraan pembangunan dan pengelolaan ekonomi, 
keuangan, industri, perdagangan dan infrastruktur yang adil, serta 
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b. perbaikan efektivitas; 
c. perbaikan kualitas pelayanan; 

d. tidak ada konflik kepentingan; 
e. berorientasi kepada kepentingan 

umum; 
f. dilakukan secara terbuka; 
g. memenuhi nilai-nilai kepatutan; 

dan 
h. dapat dipertanggungjawabkan 

hasilnya tidak untuk 

kepentingan diri sendiri. 

dilakukan dengan cara terkoordinasi, terpadu, menampung 
dinamika, aspirasi dan peran serta masyarakat, serta 

menyelesaikan konflik karena pasal 387 telah memuat norma yang 
menjamin bahwa dalam merumuskan inovasi, pemerintahan daerah 
mengacu pada prinsip-prinsip seperti peningkatan efisiensi, 
perbaikan efektivitas, dll itu berarti indikator kaidah-kaidah 
penyelenggaraan pembangunan dan pengelolaan ekonomi telah 
terpenuhi. 

Pasal 344 
ayat (1, 2) 

(1) Pemerintah Daerah wajib menjamin 
terselenggaranya pelayanan publik 
berdasarkan Urusan Pemerintahan 
yang menjadi kewenangan Daerah. 

(2) Pelayanan publik diselenggarakan 
berdasarkan pada asas: 
a. kepentingan umum; 
b. kepastian hukum; 

c. kesamaan hak; 
d. keseimbangan hak dan 

kewajiban; 
e. keprofesionalan; 
f. partisipatif; 
g. persamaan perlakuan/tidak 

diskriminatif; 
h. keterbukaan; 

i. akuntabilitas; 
j. fasilitas dan perlakuan khusus 

bagi kelompok rentan; 
k. ketepatan waktu; dan 
l. kecepatan, kemudahan, dan 

keterjangkauan 

Terpenuhinya Prinsip kepastian hukum dengan Indikator adanya 
aturan yang jelas mengenai asas, norma, dan kaidah 
penyelenggaraan pembangunan dan pengelolaan ekonomi, 
keuangan, industri, perdagangan dan infrastruktur yang adil, serta 
dilakukan dengan cara terkoordinasi, terpadu, menampung 
dinamika, aspirasi dan peran serta masyarakat, serta 
menyelesaikan konflik karena pasal 344 ayat (1,2) memuat norma 
yang menjamin terselenggaranya pelayanan publik berdasarkan 

pada asas kepentingan umum, kepastian hukum, dll yang telah 
memenuhi indikator adanya aturan yang jelas mengenai asas 
penyelenggaraan pembangunan dan pengelolaan ekonomi, 
keuangan, industri, perdagangan dan infrastruktur yang adil, serta 
dilakukan dengan cara terkoordinasi, terpadu, menampung 
dinamika, aspirasi dan peran serta masyarakat, serta 
menyelesaikan konflik.  
 

Pencega-
han 

Korupsi 

Adanya pernyataan yang jelas terkait 
mekanisme pencegahan korupsi 

(seperti transparansi dan 
akuntabilitas)  

Pasal 13 ayat 
(1) 

(1) Pembagian urusan pemerintahan 
konkuren antara Pemerintah Pusat 

dan Daerah provinsi serta Daerah 
kabupaten/kota sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) 
didasarkan pada prinsip 

Terpenuhinya Prinsip pencegahan korupsi dengan Indikator adanya 
penyataan yang jelas terkait mekanisme pencegahan korupsi 

(seperti transparansi dan akuntabilitas) karena pasal 13 ayat (1) 
sudah jelas menyatakan bahwa pembagian urusan pemerintahan 
konkuren antara pemerintah pusat dan daerah provinsi serta 
Daerah kabupaten/kota didasarkan pada prinsip akuntabilitas, 
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akuntabilitas, efisiensi, dan 
eksternalitas, serta kepentingan 

strategis nasional. 

efisiensi yang berarti indikator  mekanisme pencegahan korupsi 
seperti transparansi dan akuntabilitas sudah terpenuhi. 

 

 
 

 
C. Matrik Pengujian terhadap Potensi Tumpang Tindih Dan Perbedaan dengan menggunakan 4 aspek, yaitu:  

Kewenangan pemerintah; Hak dan kewajiban; Perlindungan dan Penegakan Hukum; 

 

1. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri 

a. Matrik Hak dan Kewajiban  
 

LEMBAGA 
HAK DAN 

KEWAJIBAN 

PRESIDEN KEMENLU 
K/L 
LAIN 

URAIAN PASAL 
 

KETERANGAN    

     Hak adalah segala sesuatu yang harus di dapatkan oleh setiap orang yang 
telah ada sejak lahir bahkan sebelum lahir. Di dalam Kamus Bahasa 
Indonesia hak memiliki pengertian tentang sesuatu hal yang benar, milik, 

kepunyaan, kewenangan, kekuasaan untuk berbuat sesuatu (karena telah 
ditentukan oleh undang-undang, aturan, dsb), kekuasaan yang benar atas 

sesuatu atau untuk menuntut sesuatu, derajat atau martabat.  
Sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang wajib dilaksanakan, keharusan 
(sesuatu hal yang harus dilaksanakan). 

Pemberian kekebalan, 
hak istimewa, dan 
pembebasan dari 

kewajiban tertentu 
kepada perwakilan 
diplomatik dan 
konsuler, misi 

v   Pasal  16 
Pemberian kekebalan, hak istimewa, 
dan pembebasan dari kewajiban 

tertentu kepada perwakilan diplomatik 
dan konsuler, misi khusus, perwakilan 
Perserikatan Bangsa-Bangsa,  
perwakilan badan-badan khusus 

Kekebalan, hak istimewa dan pembebasan kewajiban tertentu hanya dapat 
diberikan kepada pihak-pihak yang ditentukan oleh perjanjian-perjanjian 
internasional yang telah disahkan oleh Indonesia atau sesuai dengan PUU 

nasional serta hukum dan kebiasaan internasional. 



96 

 

LEMBAGA 
HAK DAN 

KEWAJIBAN 
PRESIDEN KEMENLU 

K/L 
LAIN 

URAIAN PASAL 
 

KETERANGAN    

khusus, perwakilan 

Perserikatan Bangsa-
Bangsa,  perwakilan 
badan-badan khusus 
Perserikatan Bangsa-
Bangsa, dan 
organisasi 
internasional lainnya 
 

 
 

Perserikatan Bangsa-Bangsa, dan 

organisasi internasional lainnya, 
dilakukan sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan nasional serta 
hukum dan kebiasaan internasional.  

Pasal 1 angka 3 
Perjanjian Internasional adalah 
perjanjian dalam bentuk dan sebutan 
apa pun, yang diatur oleh hukum 

internasional dan dibuat secara tertulis 
oleh Pemerintah Republik Indonesia 
dengan satu atau lebih negara, 
organisasi internasional atau subyek 
hukum internasional lainnya, serta 
menimbulkan hak dan kewajiban pada 
Pemerintah Republik Indonesia yang 
bersifat hukum publik.  

 

Hak menjadi wakil 

pribadi Presiden 
 
 
 
 
 
 
 

Hak Pensiun untuk 
Duta Besar LB dan BP, 
janda, duda dan 
anaknya. 

v 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
v 
 
 
 

 

  Pasal 29 (2) 

Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa 
Penuh mewakili negara dan bangsa 
Indonesia dan menjadi wakil pribadi 
Presiden Republik Indonesia di suatu 
negara atau pada suatu organisasi 
internasional.  
 
 

Pasal 29 (3) 
Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa 
Penuh yang telah menyelesaikan masa  
tugasnya mendapat hak keuangan dan 
administratif yang diatur dengan 
Peraturan Pemerintah.  

Hak keuangan dan administrastif yang dimaksudkan dalam ayat ini adalah 

hak pensiun sebagai pejabat Negara bagi Duta Besar Luar Biasa dan 
Berkuasa penuh yang telah menyelesaikan tugasnya termasuk janda, duda 
dan anaknya. 

  v  Pasal 32 (1) 

Pejabat Dinas Luar Negeri adalah 

Pejabat Fungsional Diplomat.  
 
 
 

Pejabat Dinas luar negeri diberi status Pejabat Fungsional dan disebut 

Pejabat fungsional Diplomat, sebagai pengakuan atas pengetahuan dan 

kemampuan khusus yang mereka miliki di bidang diplomasi. 
Jika diperlukan maka Pejabat fungsional diplomat dapat memegang 
Jabatan struktural, baik di Pusat maupun di Perwakilan R.I. tanpa 
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Pasal 32 ayat (2) 

Pejabat Fungsional Diplomat dapat 
memegang jabatan struktural.  
 
Pasal 32 ayat (3) 
Tata cara pengangkatan dan 
penempatan Pejabat Dinas Luar Negeri 
diatur dengan Keputusan Menteri.  
 

Pasal 32 ayat (4) 
Hak dan kewajiban Pejabat Dinas Luar 
Negeri diatur dengan Keputusan 
Menteri.  

meninggalkan status dan hak-haknya sebagai Pejabat Fungsional 

Diplomat. 

  v  Pasal 33  
Jenjang kepangkatan dan gelar Pejabat 
Dinas Luar Negeri dan penempatannya 
pada Perwakilan Republik Indonesia 
diatur dengan Keputusan Menteri 

 

Sesuai dengan ketentuan Kongres Wina 1815, Konggres Aken 1818, 
Konvensi Wina mengenai Hubungan Diplomatik 1961, dan Praktik 
Internasional jenjang Kepngkatan dan gelar diplomatik tersebut sbb: 

1. Duta Besar 
2. Minister 

3. Minister Counsellor 
4. Counsellor 
5. Sekretaris Pertama 
6. Sekretaris kedua 
7. Sekretaris Ketiga 
8. Atase 
9. Jenjang Kepangkatan dan Gelar Diplomatik. 

(Kepmen) 

  v  Pasal 17 ayat (1) 
Berdasarkan pertimbangan tertentu, 
Pemerintah Republik Indonesia dapat 
memberikan pembebasan dari 
kewajiban tertentu kepada pihak-pihak 
yang tidak ditentukan dalam Pasal 16 
ayat (2) 

Kewajiban 
Pembebasan dari kewajiban tertentu kepada pihak-pihak yang disebutkan 
dalam Pasal 16 hanya dapat diberikan oleh pemerintah atas dasar kasus 
demi kasus, demi kepentingan nasional, dan tidak bertentangan dengan 
PUU nasional. 
Yang dimaksud kewajiban tertentu adalah antara lain pajak, bea masuk, 
dan asuransi sosial. 

  v  Pasal 19 

Perwakilan Republik Indonesia 
berkewajiban : 

Perlindungan dan bantuan hukum termasuk pembelaan terhadap Warga 

Negara atau Badan Hukum Indonesia yang menghadapi permasalahan, 
termasuk perkara di pengadilan. 
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a. memupuk persatuan dan 

kerukunan antara sesama warga 
negara Indonesia di luar negeri; 

b. memberikan pengayoman, 
perlindungan, dan bantuan 
hukum bagi warga negara dan 
badan hukum Indonesia di luar 
negeri, sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan nasional 

serta hukum dan kebiasaan 
Internasional. 

  v  Pasal 20 
Dalam hal terjadi sengketa antara 
sesama warga negara atau badan 
hukum Indonesia di luar negeri, 
Perwakilan Republik Indonesia 
berkewajiban membantu 
menyelesaikannya berdasarkan asas 

musyawarah atau sesuai dengan hukum 
yang berlaku. 
 

Salah satu fungsi perwakilan R.I. adalah melindungi kepentingan Negara 
dan warga Negara R.I. yang berada di Negara akreditasi. Namun pemberian 
perlindungan itu hanya dapat diberikan oleh perwakilan Republik 
Indonesia dalam batas-batas yang diperbolehkan oleh hukum dan 
kebiasaan Internasional. Dalam pemberian perlindungan itu perwakilan 
R.I. mengindahkan ketentuan-ketentuan Hukum Negara setempat. 
Bantuan Hukum dapat diberikan dalam masalah-masalah hukum , baik 

yang berkaitan dengan hukum perdata maupun hokum pidana. Bantuan 
Hukum dapat diberikan dalam bentuk pemberian pertimbangan dan 
nasehat hokum kepada ybs dalam upaya penyelesaian sengketa secara 
kekeluargaan. 

  v  Pasal 21  
Dalam hal warga negara Indonesia 
terancam bahaya nyata, Perwakilan 
Republik Indonesia berkewajiban 

memberikan perlindungan, membantu, 
dan menghimpun  
mereka di wilayah yang aman, serta 
mengusahakan untuk memulangkan 
mereka ke Indonesia atas biaya negara.  

Yang dimaksud dengan "bahaya nyata" dapat berupa antara lain bencana 
alam, invasi, perang saudara, terorisme maupun bencana yang sedemikian 
rupa sehingga dapat dikategorikan sebagai ancaman terhadap keselamatan 
umum. Usaha pemulangan warga negara Indonesia di negara yang dilanda 

bahaya nyata tersebut dilakukan secara terkoordinasi. Upaya-upaya 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini akan dilakukan oleh Perwakilan 
Republik Indonesia yang bersangkutan sepanjang kondisi-kondisi untuk 
dapat melaksanakannya memungkinkan, seperti keamanan, keselamatan 
akses ke tempat terjadinya bahaya nyata, terbukanya wilayah yang aman, 
tersedianya sarana yang diperlukan termasuk dana, dan sebagainya.  

  v 
 

 
 
 
 

 Pasal 24 (1) 
Perwakilan Republik Indonesia 

berkewajiban untuk mencatat 
keberadaan dan membuat surat 
keterangan mengenai kelahiran, 
perkawinan, perceraian, dan kematian 

Surat-surat yang dapat dikeluarkan tersebut antara lain akta kelahiran, 
buku nikah yang memuat pula di dalamnya kutipan akta perkawinan, 

keterangan tentang perceraian, kematian, dan hal-hal lain yang 
menyangkut masalah konsuler, misalnya legalisasi dokumen-dokumen, 
clearance, dan sebagainya.  
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v 

warga negara Republik Indonesia serta 

melakukan tugas-tugas konsuler 
lainnya di wilayah akreditasinya.  
 
 
 
 
Pasal 24 (2) 
Dalam hal perkawinan dan perceraian, 

pencatatan dan pembuatan surat 
keterangan hanya dapat dilakukan 
apabila kedua hal itu telah dilakukan 
sesuai dengan ketentuan hukum yang 
berlaku di tempat wilayah kerja 
Perwakilan Republik Indonesia yang 
bersangkutan, sepanjang hukum dan 
ketentuan-ketentuan masing tersebut 
tidak bertentangan dengan peraturan 

perundang- 
undangan Indonesia.  

Dalam hal perkawinan dan perceraian, pencatatan dan pemberian surat 

keterangan hanya dapat dilakukan bilamana perkawinan dan perceraian 
itu telah dilakukan menurut hukum di negara tempat perkawinan dan 
perceraian itu dilangsungkan dan sepanjang hukum dan ketentuan-
ketentuan asing tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan 
hukum Indonesia yang mengatur hal ini.  
 

 

b. Matrik Perlindungan Hukum 

 
LEMBAGA 
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  v   Pasal 18 
(2) Pemerintah Republik Indonesia melindungi 

kepentingan warga negara atau badan hukum 
Indonesia yang menghadapi permasalahan 
hukum dengan perwakilan negara asing di 

Indonesia.  
(3) Pemberian perlindungan sebagaimana 

dimaksud dalam ayat (1) dilakukan sesuai 

dengan ketentuan hukum dan kebiasaan 
internasional. 

Adanya penegasan kewajiban pemerintah untuk 
memberikan perlindungan kepada warga negara 
Indonesia atau badan hukum indonesia (pasal 18). 
Dasar pemberian perlindunga tersebut adalah 
kewajiban perwakilan RI untuk memupuk persatuan 

dan kerukunan sesama WNI di luar negeri dan 
pemberian pengayoman bagi WNI dan badan hukum 
indonesia di luar negeri (pasal 19). 

Bab ini juga menetapkan kewajiban perwakilan RI 
untuk membantu menyelesaikan persengketaan yang 
timbul antar sesama WNI atau badan hukum indonesia 
di luar negeri (pasal 20), memberikan bantuan dan 
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perlindungan kepada WNI di luar negeri yang terancam 
bahaya nyata (pasal), tentang perang atau pemutusan 

hubungan diplomatik (pasal 22). 
Selain itu, juga dimuat hal-hal yang berkaitan dengan 
tugas-tugas kekonsuleran yang harus dilakukan oleh 
perwakilan RI terhadap hal-hal dimaksud (pasal 4) 

  v   Pasal 19  
Perwakilan Republik Indonesia berkewajiban : 

a. Memupuk persatuan dan kerukunan 
antara sesama warga negara Indonesia di 

luar negeri; 
b. memberikan pengayoman, perlindungan, 

dan bantuan hukum bagi warga negara dan 
badan hukum Indonesia di luar negeri, 
sesuai dengan peraturan perundang-
undangan nasional serta hukum dan 
kebiasaan internasional.   

  

Pemberian suaka: 
Menetapkan pejabat yang berwenang untuk 
memutuskan pemberian suaka dan dasar pemberian 
suaka kepada orang asing serta pejabat yang 

berwenang menetapkan kebijakan mengenai masalah 
pengungsi. Disamping itu, bab ini juga menetapkan 
akan dibuatnya peraturan perundang-undangan yang 
memuat pokok-pokok kebijakan mengenai masalah 
penungsi. 
Indonesia akhirnya secara formal yuridik mengakui 
bahwa mencari suaka untuk memperoleh perlindungan 
politik dai negara lain merupakan salah satu hak asasi 
setiap orang (lihat ketetapan MPR No. XVII/MPR/1998 

tanggal 13 November 1998, piagam hak asasi manusia, 
pasal 24). 
Sehubungan dengan itu kewenangan pemberian suaka 
berada pada presiden (pasal 25 ayat 1), dan 
pelaksanaannya diatur lebih lanjut dalam keputusan 
presiden (pasal 25 ayat 2). Disamping itu, presiden 
menetapkan kebijaksanaan masalah pengungsi dengan 
memperhatikan pertimbangan menteri (pasal 27). 

  v   Pasal 20  

Dalam hal terjadi sengketa antara sesama warga 
negara atau badan hukum Indonesia di luar 
negeri, Perwakilan Republik Indonesia 
berkewajiban membantu menyelesaikannya 
berdasarkan asas musyawarah atau sesuai 
dengan hukum yang berlaku.   

 v    Pasal 25  
(1) Kewenangan pemberian suaka kepada orang 

asing berada di tangan Presiden dengan 
memperhatikan pertimbangan Menteri.  

(2) Pelaksanaan kewenangan sebagaimana 
dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan 
Keputusan Presiden.   

Pasal 26  

Pemberian suaka kepada orang asing 
dilaksanakan sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan nasional serta dengan 

Yang dimaksud dengan "perwakilan negara asing" 
adalah perwakilan diplomatik dan konsuler asing 
beserta anggota-anggotanya. Perlindungan 
kepentingan warga negara Indonesia, seperti yang 
bekerja pada perwakilan asing atau badan hukum 
Indonesia, seperti perusahaan swasta, dilakukan 
sesuai dengan kaidah-kaidah hukum dan kebiasaan 
internasional, antara lain dengan penggunaan sarana-

sarana diplomatik. Dalam hal sengketa, warga negara 
Indonesia dan badan hukum Indonesia yang 
bersangkutan, pada instansi pertama, akan 
berhubungan dengan Departemen Luar Negeri untuk 
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memperhatikan hukum, kebiasaan, dan praktek 
internasional 

mendapatkan perlindungan. Dalam hal ini Departemen 
Luar Negeri berkewajiban untuk memberikan 

penyuluhan atau nasihat hukum kepada warga negara 
Indonesia atau badan hukum Indonesia yang 
bersangkutan, khususnya yang berkenaan dengan 
aspek hukum dan kebiasaan Internasional. 

 

 
c. Matrik kewenangan dan kelembagaan  
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Kewenangan penyelenggaraan Hubungan 
Luar Negeri dan pelaksanaan Politik Luar 
Negeri di tangan Presiden 

v    Pasal 6 (1) 
Kewenangan penyelenggaraan Hubungan Luar Negeri 
dan pelaksanaan Politik Luar Negeri Pemerintah 
Republik Indonesia 

 

Kewenangan penyelenggaraan Hubungan 
Luar Negeri dan pelaksanaan Politik Luar 
Negeri dapat dilimpahkan kepada Menteri 
Luar Negeri 

    Pasal 6 (2) 
Presiden dapat melimpahkan penyelenggaraan 
Hubungan Luar negri dan Pelaksanaan Politik Luar 
Negeri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) kepada 
Menteri 

Yang dimaksud Menteri disini adalah 
Menteri yang bertanggung jawab di 
bidang hubungan luar negeri dan politik 
luar negeri (Pasal 1 angka 4) adalah 
Menteri Luar negeri. 

Presiden dapat menunjuk pejabat Negara 
selain Menteri Luar negeri, pejabat 
pemerintah, atau orang lain untuk 
menyelenggarakan hubungan luar negeri 

di bidang tertentu. 
 

v v v v Pasal 7 (1) 
Presiden dapat menunjuk pejabat negara selain 
menteri luar negeri, pejabat Pemerintah, atau orang 
lain untuk menyelenggarakan Hubungan Luar Negeri 

di bidang tertentu. 
Pasal 7 (2) 
Dalam melaksanakan tugasnya, pejabat Negara selain 
Menteri luar negeri, pejabat pemerintah, atau orang 
lain sebagaimana dimaksud ayat (1) melakukan 

konsultasi dan koordinasi dengan Menteri. 

Konsultasi dan Koordinasi dengan 
Menteri diperlukan untuk mencegah 
terjadinya implikasi yang bertentangan 
atau tidak sesuai dengan politik luar 

negeri R.I. dan kebijakan pemerintah 
mengenai masalah-masalah tertentu 
yang menyangkut hubungan luar negeri. 

Menteri Luar Negeri atas usul pimpinan 

K/L dapat mengangkat pejabat dari K/L 

tersebut untuk ditempatkan pada 
Perwakilan R.I. guna melaksanakan 
tugas-tugas dari K/L tersebut. 

 v v v Pasal 8 (1) 

Menteri, atas usul pimpinan departemen atau lembaga 

pemerintah non departemen, dapat mengangkat 
pejabat dari departemen atau lembaga yang 
bersangkutan untuk ditempatkan pada Perwakilan R.I 

Kemungkinan penempatan pejabat 

sebagaimana disebut dalam pasal ini 

adalah sesuai dengan konvensi wina 
mengenai Hubungan Diplomatik, 1961. 
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guna melaksanakan tugas-tugas yang menjadi bidang 
wewenang departemen atau lembaga tersebut. 

     Pasal 8 (2) 
Pejabat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) secara 
operasional dan administrative merupakan bagian yang 
tidak terpisahkan dari Perwakilan republik Indonesia 
serta tunduk pada peraturan-peraturan tentang tata 
kerja Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri. 

 

  v  v Aparatur Hubungan Luar Negeri Bab ini antara lain mengatur 
kewenangan menteri luar negeri dalam 

penyelenggaraan tugas umum 
pemerintahan serta dalam koordinasi 
penyelenggaraan hubungan luar negeri 
dan pelaksanaan politik luar negeri. 
Selain itu, dimuat pula beberapa 
ketentuan yang berkaitan dengan status 
dan fungsi aparatur pelaksananya, 
pengaturan tentang duta besar LBBP, 
kemungkinan pengangkatan pejabat lain 

setingkat duta besar seperti duta 
keliling, dan status kepegawaian serta 
pendidikan dan pelatihan pejabat dinas 
luar negeri (PDLN), demikian juga 
prosedur penugasan PDLN. 
Bab ini memuat pula ketentuan tentang 
kemungkinan perangkapan jabatan 
fungsional dan struktural oleh PDLN, 

prosedur pengangkatan dan 
penempatan PDLN di luar negeri, serta 
hak dan kewajiban PDLN. 
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 v v     Adanya Paket Kebijakan Pemerintah 
terkait deregulasi di bidang investasi 
mendorong Kementerian Tenaga Kerja 
mencabut Permenaker terkait perizinan 
yang tumpang tindih dengan sektor 

(K/L) lain yaitu: 

1. Permenaker No.32 Tahun 2015 
tentang Perubahan atas 
Permenaker No. Per.03 
/MEN/1999 tentang syarat-syarat 
keselamatan dan kesehatan kerja 
lift untuk pengangkutan orang dan 
barang. 

2. Permenaker No. 23 Tahun 2015 
tentang Perubahan atas 
Permenaker No. 12 Tahun 2015 
tentang Keselamatan dan 
Kesehatan Kerja Listrik di tempat 
kerja. 

   v   Pasal 1 ayat (23)  
Mogok kerja adalah 

tindakan pekerja/buruh 
yang direncana-kan dan 
dilaksanakan secara 

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

atau memperlambat 
pekerjaan. 

Pemahaman definisi mogok kerja : 
Pasal 1 ayat (23) berbunyi “Mogok kerja 

adalah tindakan pekerja/buruh yang 
direncana-kan dan dilaksa-nakan secara 
bersama-sama dan/atau oleh serikat 

pekerja/ serikat buruh untuk 
menghentikan atau memperlambat 
pekerjaan.” 

Ini menimbulkan multitafsir 
sehinggamogok kerja diartikan sebagai 

upaya menghentikan proses produksi 
bukan sebagai proses penuntutan hak 
pekerja akibat gagalnya kesepakatan 
dalam perundingan. 
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      Pasal 56 

(1) Perjanjian kerja dibuat 
untuk waktu tertentu 
atau untuk waktu tidak 
tertentu. 

(2) Perjanjian kerja untuk 
waktu tertentu 
sebagaimana dimaksud 
dalam ayat (1) 

didasarkan atas: a. 
jangka waktu; atau b. 
selesainya suatu 
pekerjaan tertentu.  

Ketentuan tentang Perjanjian Kerja 

Waktu Tertentu menimbulkan multi 
tafsir : 
Pasal 56 
(1) Perjanjian kerja dibuat untuk waktu 
tertentu atau untuk waktu tidak 
tertentu. 
(2)  Perjanjian kerja untuk waktu 
tertentu sebagaimana dimaksud dalam 

ayat (1) didasarkan atas: a. jangka 
waktu; atau b. selesainya suatu 
pekerjaan tertentu.  
Hal ini Menimbulkan multi tafsir; 
pekerjaan yang menjadi objek PKWT 
hanya didasarkan jangka waktu dan 
selesainya pekerjaan dan tidak 
mempertimbangkan jenis pekerjaan 
tetap atau tidak tetap sebagaimana 

dalam Pasal 59 ayat (1) dan (2). 

    v  Pasal 59 ayat (5) dan (6) 
(5)  Pengusaha yang 

bermaksud 
memperpanjang 
perjanjian kerja waktu 
tertentu tersebut, 
paling lama 7 (tujuh) 

hari sebelum perjanjian 
kerja waktu tertentu 
berakhir telah 
memberitahukan 
maksudnya secara 

tertulis kepada 
pekerja/buruh yang 
bersangkutan.  

(6)  Pembaruan perjanjian 
kerja waktu tertentu 
hanya dapat diadakan 
setelah melebihi masa 

Istilah perpanjangan dan pembaruan 
yang berpotensi multi tafsir: 
Pasal 59 ayat (5) dan (6) 
(5)Pengusaha yang bermaksud 

memperpanjang perjanjian kerja 
waktu tertentu tersebut, paling lama 
7 (tujuh) hari sebelum perjanjian 

kerja waktu tertentu berakhir telah 
memberitahukan maksudnya secara 
tertulis kepada pekerja/buruh yang 
bersangkutan.  

(6)  Pembaruan perjanjian kerja waktu 

tertentu hanya dapat diadakan 
setelah melebihi masa tenggang 
waktu 30 (tiga puluh) hari 

berakhirnya perjanjian kerja waktu 
tertentu yang lama, pembaruan 
perjanjian kerja waktu tertentu ini 
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tenggang waktu 30 (tiga 

puluh) hari berakhirnya 
perjanjian kerja waktu 
tertentu yang lama, 
pembaruan perjanjian 
kerja waktu tertentu ini 
hanya boleh dilakukan 
1 (satu) kali dan paling 
lama 2 (dua) tahun.  

hanya boleh dilakukan 1 (satu) kali 

dan paling lama 2 (dua) tahun.  
Istilah “perpanjangan” dan 
“pembaruan” kurang jelas dan 
berpotensi multi tafsir dan merugikan 
kedua belah pihak. 

   v   Pasal 155 
(1)  Pemutusan hubungan 

kerja tanpa penetapan 
sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 151 ayat 
(3) batal demi hukum. 

(2) Selama putusan 
lembaga penyelesaian 
perselisihan hubungan 

industrial belum 
ditetapkan, baik 
pengusaha maupun 
pekerja/buruh harus 
tetap melaksanakan 
segala kewajibannya. 

(3) Pengusaha dapat 
melakukan 

penyimpangan 
terhadap ketentuan 
sebagaimana dimaksud 
dalam ayat (2) berupa 
tindakan skorsing 

kepada pekerja/buruh 
yang sedangdalam 
proses pemutusan 

hubungan kerja dengan 
tetap wajib membayar 
upah beserta hak-hak 
lainnya yang biasa 

Mekanisme PHK yang membutuhkan 
proses dan waktu panjang yang 
berpotensi merugikan kedua belah 
pihak : 
Pasal 155 
Dalam hal mekanisme Pemutusan 
Hubungan Kerja sejak proses 
perundingan di perusahaan hingga 
ditingkat LPPHI (Lembag Penyelesaian 

Hubungan Industrial) membutuhkan 
proses dan waktu panjang, sehingga 
berpotensi merugikan kedua belah 
pihak karena beban finansial bagi 
pengusaha dan ketidakpastian status 
kerja bagi pekerja. 
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diterima 

pekerja/buruh. 

     v Pasal 156 
(1)  Dalam hal terjadi 

pemutusan hubungan 
kerja, pengusaha 
diwajibkan membayar 
uang 
pesangon dan atau 

uang penghargaan 
masa kerja dan uang 
penggantian hak yang 
seharusnya diterima. 

(2) Perhitungan uang 
pesangon sebagaimana 
dimaksud dalam ayat 
(1) paling sedikit 
sebagai berikut : 

a. masa kerja kurang 
dari 1 (satu) tahun, 
1 (satu) bulan upah; 

b. masa kerja 1 (satu) 
tahun atau lebih 
tetapi kurang dari 2 
(dua) tahun, 2 (dua) 
bulan upah; 

c. masa kerja 2 (dua) 
tahun atau lebih 
tetapi kurang dari 3 
(tiga) tahun, 3 (tiga) 
bulan upah; 

d. masa kerja 3 (tiga) 
tahun atau lebih 
tetapi kurang dari 4 

(empat) tahun, 4 
(empat) bulan upah; 

e. masa kerja 4 
(empat) tahun atau 

Jumlah pesangon yang diberikan : 
Pasal 156 
Memberi peluang pekerja menuntut 
pesangon di luar kewajaran dan 
pengusaha cenderung mengurangi 
kewajibannya. Penggunaan kata paling 
sedikit menimbulkan ketidakpastian 

kompensasi. 
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lebih tetapi kurang 

dari 5 (lima) tahun, 
5 (lima) bulan upah; 

f. masa kerja 5 (lima) 
tahun atau lebih, 
tetapi kurang dari 6 
(enam) tahun, 6 
(enam) bulan upah; 

g. masa kerja 6 (enam) 

tahun atau lebih 
tetapi kurang dari 7 
(tujuh) tahun, 7 
(tujuh) bulan upah. 

h. masa kerja 7 (tujuh) 
tahun atau lebih 
tetapi kurang dari 8 
(delapan) tahun, 8 
(delapan) bulan 

upah; 
i. masa kerja 8 

(delapan) tahun 
atau lebih, 9 
(sembilan) bulan 
upah. 

(3) Perhitungan uang 
penghargaan masa 

kerja sebagaimana 
dimaksud dalam ayat 
(1) ditetapkan sebagai 
berikut : 
a. masa kerja 3 (tiga) 

tahun atau lebih 
tetapi kurang dari 6 
(enam) tahun, 2 

(dua) bulan upah; 
b. masa kerja 6 (enam) 

tahun atau lebih 
tetapi kurang dari 9 
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(sembilan) tahun, 3 

(tiga) bulan upah; 
c. masa kerja 9 

(sembilan) tahun 
atau lebih tetapi 
kurang dari 12 (dua 
belas) tahun, 4 
(empat) bulan upah; 

d. masa kerja 12 (dua 

belas) tahun atau 
lebih tetapi kurang 
dari 15 (lima belas) 
tahun, 5 (lima) 
bulan upah; 

e. masa kerja 15 (lima 
belas) tahun atau 
lebih tetapi kurang 
dari 18 (delapan 

belas) tahun, 6 
(enam) bulan upah; 

f. masa kerja 18 
(delapan belas) 
tahun atau lebih 
tetapi kurang dari 
21 (dua puluh satu) 
tahun, 7 (tujuh) 

bulan upah; 
g. masa kerja 21 (dua 

puluh satu) tahun 
atau lebih tetapi 
kurang dari 24 (dua 
puluh empat) 
tahun, 8 (delapan) 
bulan upah; 

h. masa kerja 24 (dua 
puluh empat) tahun 
atau lebih, 10 
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(sepuluh ) bulan 

upah. 
(4) Uang penggantian hak 

yang seharusnya 
diterima sebagaimana 
dimaksud dalam ayat 
(1) meliputi : 
a. cuti tahunan yang 

belum diambil dan 

belum gugur; 
b. biaya atau ongkos 

pulang untuk 
pekerja/buruh dan 
keluarganya 
ketempat dimana 
pekerja/buruh 
diterima bekerja; 

c. penggantian 

perumahan serta 
pengobatan dan 
perawatan 
ditetapkan 15% 
(lima belas 
perseratus) dari 
uang pesangon 
dan/atau uang 

penghargaan masa 
kerja bagi yang 
memenuhi syarat; 

d. hal-hal lain yang 
ditetapkan dalam 
perjanjian kerja, 
peraturan 
perusahaan atau 

perjanjian kerja 
bersama. 

(5) Perubahan perhitungan 
uang pesangon, 
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perhitungan uang 

penghargaan masa 
kerja, dan uang 
penggantian hak 
sebagaimana dimaksud 
dalam ayat (2), ayat (3), 
dan ayat (4) ditetapkan 
dengan Peraturan 
Pemerintah. 

     v Pasal 161 
(1) Dalam hal 

pekerja/buruh 
melakukan 
pelanggaran ketentuan 
yang diatur dalam 
perjanjian kerja, 
peraturan perusahaan 
atau perjanjian kerja 

bersama, pengusaha 
dapat melakukan 
pemutusan hubungan 
kerja, setelah kepada 
pekerja/buruh yang 
bersangkutan 
diberikan surat 
peringatan pertama, 

kedua, dan ketiga 
secara berturut-turut. 

(2) Surat peringatan 
sebagaimana dimaksud 
dalam ayat (1) masing-

masing berlaku untuk 
paling lama 6 (enam) 
bulan, kecuali 

ditetapkan lain dalam 
perjanjian kerja, 
peraturan perusahaan 

Adanya ketidakadilan dalam pemberian 
kompensasi antara PHK yang 
disebabkan pelanggaran dan PHK 
karena pengunduran diri: 
Pasal 161 
PHK yang disebabkan pelanggaran 
memperoleh komponen kompensasi 
penuh. Sementara Pasal 162 PHK akibat 
pengunduran diri hanya memperoleh 

uang penggntian dan uang pisah. Ini 
tidak adil dan menimbulkan disinsentif 
bagi penegakan disiplin pekerja. Besaran 
kompensasi PHK sebaiknya 
dinegosiasikan secara bipartit. 
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atau perjanjian kerja 

bersama. 
(3) Pekerja/buruh yang 

mengalami pemutusan 
hubungan kerja dengan 
alasan sebagaimana 
dimaksud dalam ayat 
(1) memperoleh uang 
pesangon sebesar 1 

(satu) 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). 

   v   Pasal 162 
(1) Pekerja/buruh yang 

mengundurkan diri 
atas kemauan sendiri, 
memperoleh uang 
penggantian hak sesuai 
ketentuan Pasal 156 
ayat (4) 

(2) Bagi pekerja/buruh 
yang mengundurkan 
diri atas kemauan 
sendiri, yang tugas dan 
fungsinya tidak me-

wakili kepentingan 
pengusaha secara 
langsung, selain 

menerima uang 
penggantian hak sesuai 
ketentuan Pasal 156 
ayat (4) diberikan uang 
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pisah yang besarnya 

dan pelaksanaannya 
diatur dalam perjanjian 
kerja, peraturan 
perusahaan atau 
perjanjian kerja 
bersama. 

(3) Pekerja/buruh yang 
mengundurkan diri 

sebagaimana dimaksud 
dalam ayat (1) harus 
memenuhi syarat : 
a. mengajukan 

permohonan 
pengunduran diri 
secara tertulis 
selambat-
lambatnya 30 (tiga 

puluh) hari sebelum 
tanggal mulai 
pengunduran diri; 

b. tidak terikat dalam 
ikatan dinas; dan 

c.  tetap 
melaksanakan 
kewajibannya 

sampai tanggal 
mulai pengunduran 
diri. 

(4) Pemutusan hubungan 
kerja dengan alasan 
pengunduran diri atas 
kemauan sendiri 
dilakukan tanpa 

penetapan lembaga 
penyelesaian 
perselisihan hubungan 
industrial. 
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     v Pasal 163 

(1)  Pengusaha dapat 
melakukan pemutusan 
hubungan kerja 
terhadap 
pekerja/buruh dalam 
hal terjadi peru-bahan 
status,penggabungan, 
peleburan, atau 

perubahan kepemilikan 
perusahaan dan 
pekerja/buruh tidak 
bersedia melanjutkan 
hubungan kerja, maka 
pekerja/buruh berhak 
atas uang pesangon 
sebesar 1 (satu) kali 
sesuai ketentuan Pasal 

156 ayat (2), uang 
perhargaan masa kerja 
1 (satu) kali ketentuan 
Pasal 156 ayat (3) dan 
uang penggantian hak 
sesuai ketentuan 
dalam Pasal 156 ayat 
(4). 

(2)   Pengusaha dapat 
melakukan pemutusan 
hubungan kerja 
terhadap 
pekerja/buruh karena 
perubahan status, 
penggabungan, atau 
peleburan perusahaan, 

dan pengusaha tidak 
bersedia menerima 
pekerja/buruh di 
perusahaannya, maka 

Perbedaan penafsiran terkait Ketentuan 

tentang Uang penggantian hak 
(pesangon): 
Pasal 163 
PHK dalam rangka perubahan status, 
penggabungan, peleburan atau 
perubahan kepemilikan perusahaan 
dan pekerja/buruh tidak bersedia 
melanjutkan hubungan kerja, maka 

pekerja/ buruh berhak atas uang 
pesangon sebesar 1 (satu) kali sesuai 
ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang 
perhar-gaan masa kerja 1 (satu) kali 
ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan uang 
penggantian hak sesuai keten-tuan 
dalam Pasal 156 ayat (4).  
Perlu dikaji juga terkait ketentuan 
kompensasi penghargaan masa kerja 

yang tumpang tindih dengan jaminan 
hari tua (Jamsostek) dan Jaminan 
Pensiun (Program Dana Pensiun)  
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pekerja/buruh berhak 

atas uang pesangon 
sebesar 2 (dua) kali 
ketentuan Pasal 156 
ayat (2), uang 
penghargaan masa 
kerja 1 (satu) kali 
ketentuan dalam Pasal 
156 ayat (3), dan uang 

penggantian hak sesuai 
ketentuan dalam Pasal 
156 ayat (4). 

  v    Pasal 164 
(3) 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 ketentuan Pasal 
156 ayat (3) dan uang 
penggantian hak sesuai 

Ketentuan dalam Pasal 164 ayat (3) 
dinilai multitafsir: 
Ketentuan Pasal 164 ayat (3) yang 
menyatakan perusahaan dapat 
melakukan pemutusan hubungn kerja 
karena melakukan efisiensi dinilai tidak 

jelas dan multitafsir. Hal ini dikarenakan 
frasa “perusahaan tutup” dalam Pasal 
164 ayat (3) bisa saja ditafsirkan tutup 
secara permanen atau hanya tutup 
sementara. 
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ketentuan Pasal 156 

ayat (4). 

     v Pasal 119 
(1) Dalam hal di satu 

perusahaan hanya 
terdapat satu serikat 
pekerja/serikat 
buruh, maka serikat 
pekerja/seri-kat 

buruh tersebut 
berhak mewakili 
pekerja/buruh 
dalam perundingan 
pembuatan 
perjanjian kerja 
bersama dengan 
pengusaha apabila 
memiliki jumlah 

anggota lebih dari 
50% (lima puluh 
perseratus) dari 
jumlah seluruh 
pekerja/buruh di 
perusahaan yang 
bersangkutan. 

(2) Dalam hal di satu 

perusahaan hanya 
terdapat satu serikat 
pekerja/serikat 
buruh sebagaimana 
dimaksud pada ayat 

(1) tetapi tidak 
memiliki jumlah 
anggota lebih dari 

50% (lima puluh 
perseratus) dari 
jumlah seluruh 
pekerja/buruh di 

Ketentuan tentang Perjanjian Kerja 
Bersama mengurangi hak 
pekerja/buruh untuk memperjuangkan 
hak-haknya dan mereduksi kebebasan 
berserikat/berorganisasi bagi 
buruh/pekerja: 
Kebijakan yang tercantum dalam Pasal 

119, Pasal 120, Pasal 121, dan Pasal 
106 UU Ketenagakerjaan yang intinya 
memperberat persyaratan untuk 
merundingkan Perjanjian Kerja 
Bersama (PKB) bagi serikat 
buruh/serikat pekerja, merupakan 
kebijakan terselubung guna 
mengurangi hak buruh/pekerja untuk 
memperjuangkan hak-haknya dan 

mereduksi hakikat kebebasan 
berserikat/berorganisasi bagi 
buruh/pekerja seperti yang dijamin 
oleh Pasal 28 UUD 1945. 
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perusahaan maka 

serikat 
pekerja/serikat 
buruh dapat 
mewakili 
pekerja/buruh 
dalam perundingan 
dengan pengusaha 
apabila serikat 

pekerja/serikat 
buruh yang 
bersangkutan telah 
mendapat dukungan 
lebih 50% (lima 
puluh perseratus) 
dari jumlah seluruh 
pekerja/buruh di 
perusahaan melalui 

pemungutan suara. 
(3) Dalam hal dukungan 

sebagaimana 
dimaksud dalam 
ayat (2) tidak 
tercapai maka 
serikat 
pekerja/serikat 

buruh yang 
bersangkutan dapat 
mengajukan kembali 
permintaan untuk 
merundingkan 
perjanjian kerja 
bersama dengan 
pengusaha setelah 

melampaui jangka 
waktu 6 (enam) 
bulan terhitung 
sejak dilakukannya 
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pemungutan suara 

dengan mengikuti 
prosedur 
sebagaimana 
dimaksud dalam 
ayat (2). 

     v Pasal 155 
(2)  Selama putusan 

lembaga penyelesaian 

perselisihan hubungan 
industrial belum 
ditetapkan, baik 
pengusaha maupun 
pekerja/buruh harus 
tetap melaksanakan 
segala kewajibannya. 

 

Ketentuan terkait dengan penafsiran 
terhadap Frasa “belum ditetapkan”: 
 

Putusan MK No. 37/PUU-IX/2011 
terkait dengan penafsiran terhadap frasa 
“ belum ditetapkan” dalam pasal 155 
ayat (2) UU Ketenagaker-jaan 
memberikan kepastian hukum 
sepanjang frasa “belum ditetapkan” 
dimaknai belum berkekuatan hukum 
tetap 

 

 
 

b. Matrik Perlindungan Hukum 
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     v  Pasal 64  

Perusahaan dapat 
menyerahkan sebagian 
pelaksanaan pekerjaan 
kepada perusahaan lainnya 
melalui perjanjian 
pemborongan pekerjaan 
atau penyediaan jasa 
pekerja/buruh yang dibuat 

secara tertulis.   
 
  
 
Pasal 65 
 (1) Penyerahan sebagian 

pelaksanaan pekerjaan 
kepada perusahaan 
lain dilaksanakan 

melalui perjanjian pem 
borongan pekerjaan 
yang dibuat secara 
tertulis  

(2)  Pekerjaan yang dapat 
diserahkan kepada 
perusahaan lain 
sebagaimana dimaksud 

dalam ayat (1) harus 
memenuhi syarat-
syarat sebagai berikut : 
a.  dilakukan secara 

terpisah dari 
kegiatan utama;  

b.  dilakukan dengan 
perintah langsung 

atau tidak langsung 
dari pemberi 
pekerjaan;  

Ketentuan outsourcing yang multitafsir sehingga  

merugikan konflik antara pekerja dan pengusaha : 
Ketentuan tentang hubungan kerja dan penjelasan 
tentang pekerjaan pokok dan penunjang yang tidak 
jelas dalam pasal- pasal outsourcing (Pasal 64-
Pasal 66) menimbulkan multi tafsir sesuai dengan 
kepentingan nasing-masing. Hal ini berimplikasi 
terjadinya pelanggaran praktek outsourcing yang 
merugikan pekerja. 

 
Praktek outsourcing telah menimbulkan polemik 
dan konflik antara pengusaha dan serikat pekerja. 
Menurut pendapat Mahkamah Konstitusi dalam 
keputusan MK No. 27/PUU-IX/2011, kebijakan 
“outsourcing” yang tercantum dalam Pasal 64-66 
UU Ketenagakerjaan telah mengganggu ketenangan 
kerja bagi buruh/pekerja yang sewaktu-waktu 
dapat 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 
proteksi kemanusiaan yang tercantum dalam 
Pembu-kaan UUD 1945 dan bertentangan dengan 
Pasal 27 ayat (2) UUD 1945. 
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c.   merupakan 

kegiatan penunjang 
perusahaan secara 
keseluruhan; dan  

d.  tidak menghambat 
proses produksi 
secara langsung.  

 (3) Perusahaan lain 
sebagaimana dimaksud 

dalam ayat (1) harus 
berbentuk badan 
hukum.  

(4)  Perlindungan kerja dan 
syarat-syarat kerja bagi 
pekerja/buruh pada 
perusahaan lain 
sebagaimana dimak-
sud dalam ayat (2) 

sekurang-kurangnya 
sama dengan 
perlindungan kerja dan 
syarat-syarat kerja 
pada perusahaan 
pemberi pekerjaan atau 
sesuai dengan 
peraturan perundang-

undangan yang 
berlaku.   

(5)  Perubahan dan/atau 
penambahan syarat-
syarat sebagaimana 
dimaksud dalam ayat 
(2) diatur lebih lanjut 
dengan Keputusan 

Menteri.  
(6)  Hubungan kerja dalam 

pelaksanaan pekerjaan 
sebagaimana dimaksud 
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dalam ayat (1) diatur 

dalam perjanjian kerja 
secara tertulis antara 
perusahaan lain dan 
pekerja/buruh yang 
dipekerjakannya.   

(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.   

(8)  Dalam hal ketentuan 

sebagaimana dimaksud 
dalam ayat (2) dan ayat 
(3) tidak terpenuhi, 
maka demi hukum 
status hubungan kerja 
pekerja/buruh dengan 
perusahaan penerima 
pemborongan beralih 

menjadi hubungan 
kerja pekerja/buruh 
dengan perusahaan 
pemberi pekerjaan.  

 (9) Dalam hal hubungan 
kerja beralih ke 
perusahaan pemberi 
pekerjaan sebagaimana 

dimaksud dalam ayat 
(8), maka hubungan 
kerja pekerja/buruh 
dengan pemberi 
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pekerjaan sesuai 

dengan hubungan 
kerja sebagaimana 
dimaksud dalam ayat 
(7).   

  
Pasal 66   
(1)  Pekerja/buruh dari 

perusahaan penyedia 

jasa pekerja/buruh 
tidak boleh digunakan 
oleh pemberi kerja 
untuk melaksanakan 
kegiatan pokok atau 
kegiatan yang 
berhubungan langsung 
dengan proses 
produksi, kecuali 

untuk kegiatan jasa 
penunjang atau 
kegiatan yang tidak 
berhubungan langsung 
dengan proses 
produksi.  

 (2) Penyedia jasa 
pekerja/buruh untuk 

kegiatan jasa 
penunjang atau 
kegiatan yang tidak 
berhubungan langsung 
dengan proses 
produksi harus 
memenuhi syarat 
sebagai berikut :  

a.   adanya hubungan 
kerja antara 
pekerja/buruh dan 
perusahaan 



122 

 

LEMBAGA 
  KEWENANGAN 

PEME 
RINTAH 

KEM 
NAKER 

PERU 
SAHAAN 

BNNPTKI PPT
KIS 

ATASE 
KETENA 

GAKERJAAN 

URAIAN 
PASAL 

KETERANGAN 

penyedia jasa 

pekerja/buruh;   
b.  perjanjian kerja 

yang berlaku dalam 
hubungan kerja 
sebagaimana 
dimaksud pada 
huruf 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; 

c.   perlindungan upah 
dan kesejahteraan, 
syarat-syarat kerja, 

serta perselisihan 
yang timbul 
menjadi tanggung 
jawab perusahaan 
penyedia jasa 
pekerja/buruh; dan 

d.  perjanjian antara 
perusahaan 

pengguna jasa 
pekerja/buruh dan 
perusahaan lain 
yang bertindak 
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sebagai perusahaan 

penyedia jasa 
pekerja/buruh 
dibuat secara 
tertulis dan wajib 
memuat pasal-
pasal sebagaimana 
dimaksud dalam 
undangundang ini.  

(3)  Penyedia jasa 
pekerja/buruh 
merupakan bentuk 
usaha yang berbadan 
hukum dan memiliki 
izin dari instansi yang 
bertanggung jawab di 
bidang 
ketenagakerjaan. 

 (4) Dalam hal ketentuan 
sebagaimana dimaksud 
dalam ayat (1), ayat (2) 
huruf a, huruf b, dan 
huruf d serta ayat (3) 
tidak terpenuhi, maka 
demi hukum status 
hubungan kerja antara 

pekerja/buruh dan 
perusahaan penyedia 
jasa pekerja/buruh 
beralih menjadi 
hubungan kerja antara 
pekerja/buruh dan 
perusahaan pemberi 
pekerjaan. 
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       Pasal 97 

(4) Hak istirahat panjang 
sebagaimana dimaksud 
dalam ayat (2) huruf d 
hanya berlaku bagi 
pekerja/buruh yang 
bekerja pada 
perusahaan tertentu. 

Ketentuan tentang istirahat panjang tidak jelas 

sehingga tidak operasional : 
Pasal 79 ayat (4) tentang ketentuan istirahat 
panjang yang berlaku untuk perusahaan tertentu 
tidak jelas., demikian pula dalam Kepmenakertrans 
No. 51/MEN.IV/ 2004 tentang Istirahat panjang 
pada perusahaan tertentu terdapat defnisi tentang 
perusahaan tertentu juga tidak jelas 
Definisi “tertentu” ini seringkali menjadi masalah 

dalam implementasinya karena belum ada daftar 
resmi perusahaan yang telah melaksanakan 
istirahat panjang bagi pekerjanya sehingga bagi 
perusahaan perusahaan yang ingin melakukan 
efektifitas dan efisisensi kinerja seringkali tidak 
melaksanakan pasal tersebut. 

       Pasal 42 
(1) Setiap pemberi kerja 

yang mempekerjakan 

tenaga kerja asing wajib 
memiliki izin tertulis 
dari Menteri atau 
pejabat yang ditunjuk.  

(2) Pemberi kerja orang 
perseorangan dilarang 
mempekerjakan tenaga 
kerja asing.  

(3) Kewajiban memiliki izin 
sebagaimana dimaksud 
dalam ayat (1), tidak 
berlaku bagi perwakilan 
negara asing yang 
mempergunakan 
tenaga kerja asing 

sebagai pegawai 
diplomatik dan 
konsuler.  

(4) Tenaga kerja asing 
dapat dipekerjakan di 

Penggunaan tenaga kerja asing. 
 
Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang  

Ketenegakerjaan membolehkan  untuk 
mempekerjakan tenaga kerja asing sesuai dengan  
syarat syarat yang ditentukan dalam peraturan 
perundang-undangan. Namun dalam prakteknya 
ketentuan atau syarat-syarat tersebut lebih 
diperlonggar  sebagaimana tertuang dalam 
Permenaker No. 16 Tahun 2015 yang telah diubah 
dengan Permenaker No. 35 Tahun 2015: 
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Indonesia hanya dalam 

hubungan kerja untuk 
jabatan tertentu 
dimaksud dalam ayat 
(4) ditetapkan dengan 
Keputusan Menteri.  

(5)  Tenaga kerja asing 
sebagaimana dimaksud 
dalam ayat (4) yang 

masa kerjanya habis 
dan tidak dapat 
diperpanjang dapat 
digantikan oleh tenaga 
kerja asing lainnya. 

 

c. Matrik kewenangan dan kelembagaan 

LEMBAGA 

KEWENA 

NGAN 

PEME 

RINTAH 

KEM

NA 

KER 
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HAAN 

BU 
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 v       Pasal 7  
(1) Dalam rangka pembangunan ketenagakerjaan, pemerintah 

menetapkan kebijakan dan menyusun perencanaan 
tenaga kerja.  

(2) Perencanaan tenaga kerja meliputi :  
a. perencanaan tenaga kerja makro; dan  
b. perencanaan tenaga kerja mikro.  

(3) Dalam penyusunan kebijakan, strategi, dan pelaksanaan 

program pembangunan ketenagakerjaan yang 
berkesinambungan, pemerintah harus berpedoman pada 
perencanaan tenaga kerja sebagaimana dimaksud dalam 

ayat (1).   

 v       Pasal 8  
(1) Perencanaan tenaga kerja disusun atas dasar informasi 

ketenagakerjaan yang antara lain meliputi : 
a. penduduk dan tenaga kerja;   
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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.  

(2) Informasi ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam 
ayat (1), diperoleh dari semua pihak yang terkait, baik 

instansi pemerintah maupun swasta.   
(3) Ketentuan mengenai tata cara memperoleh informasi 

ketenagakerjaan dan penyusunan serta pelaksanaan 
perencanaan tenaga kerja sebagaimana dimaksud dalam 
ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.  

   v     Pasal 12  
(1) Pengusaha bertanggung jawab atas peningkatan dan/atau 

pengembangan kompetensi pekerjanya melalui pelatihan 

kerja.   
(2) Peningkatan dan/atau pengembangan kompetensi 

sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diwajibkan bagi 
pengusaha yang memenuhi persyaratan yang diatur 
dengan Keputusan Menteri.   

 v    v   Pasal 17  
(1) Instansi yang bertanggung jawab di bidang 

ketenagakerjaan di kabupaten/kota dapat menghentikan 

sementara pelaksanaan penyelenggaraan pelatihan kerja, 
apabila dalam pelaksanaannya ternyata :  
a. tidak sesuai dengan arah pelatihan kerja 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9; dan/atau  
b. tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 15.  
(2) Penghentian sementara pelaksanaan penyelenggaraan 

pelatihan kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), 

disertai alasan dan saran perbaikan dan berlaku paling 
lama 6 (enam) bulan.   

(3) Penghentian sementara pelaksanaan penyelenggaraan 
pelatihan kerja hanya dikenakan terhadap program 
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pelatihan yang tidak memenuhi syarat sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 9 dan Pasal 15.   

(4) Bagi penyelenggara pelatihan kerja dalam waktu 6 (enam) 
bulan tidak memenuhi dan melengkapi saran per baikan 
sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dikenakan sanksi 
penghentian program pelatihan.   

(5) Penyelenggara pelatihan kerja yang tidak menaati dan 
tetap melaksanakan program pelatihan kerja yang telah 
dihentikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) 

dikenakan sanksi pencabutan izin dan pembatalan 
pendaftaran penyelenggara pelatihan.   

(6) Ketentuan mengenai tata cara penghentian sementara, 
penghentian, pencabutan izin, dan pembatalan 
pendaftaran diatur dengan Keputusan Menteri.   

 v       Pasal 39  
(1) Pemerintah bertanggung jawab mengupayakan perluasan 

kesempatan kerja baik di dalam maupun di luar hubungan 

kerja.   
(2) Pemerintah dan masyarakat bersama-sama 

mengupayakan perluasan kesempatan kerja baik di dalam 
maupun di luar hubungan kerja. 

 v       Pasal 41  
(1) Pemerintah menetapkan kebijakan ketenagakerjaan dan 

perluasan kesempatan kerja.  (2)  
(2) Pemerintah dan masyarakat bersama-sama mengawasi 

pelaksanaan kebijakan sebagaimana dimaksud dalam 
ayat (1).  

 v       Pasal 88  
(2)    Untuk mewujudkan penghasilan yang memenuhi 

penghidupan yang layak bagi kemanusiaan sebagaimana 
dimaksud dalam ayat (1), pemerintah menetapkan 
kebijakan pengupahan yang melindungi pekerja/buruh.  

(3)     Kebijakan pengupahan yang melindungi pekerja/buruh 

sebagaimana  dimaksud dalam ayat (2) meliputi :  a. upah 
minimum; b. upah kerja lembur; c. upah tidak masuk 
kerja karena berhalangan; d. upah tidak masuk kerja 
karena melakukan kegiatan lain di luar pekerjaannya; e. 
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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.  

(4)     Pemerintah menetapkan upah minimum sebagaimana 
dimaksud dalam ayat (3) huruf a berdasarkan kebutuhan 
hidup layak dan dengan mem-perhatikan produktivitas 

dan pertumbuhan ekonomi.  

        Pasal 102  
(1)  Dalam melaksanakan hubungan industrial, pemerintah 

mempunyai fungsi menetapkan kebijakan, memberikan 

pelayanan, melaksanakan pengawasan, dan melakukan 
penindakan terhadap pelanggaran peraturan perundang-
undangan ketenagakerjaan 

 v  v v    Pasal 135  

Pelaksanaan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan 
dalam mewujudkan hubungan industrial merupakan tanggung 
jawab pekerja/buruh, pengusaha, dan pemerintah. 

 v  v v    Pasal 149 
(1) Pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh dan 

instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenaga-
kerjaan yang menerima secara langsung surat 
pemberitahuan penutupan perusahaan (lock out) 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 148 harus 
memberikan tanda bukti penerimaan dengan 
mencantumkan hari, tanggal, dan jam penerimaan.  

(2) Sebelum dan selama penutupan perusahaan (lock out) 
berlangsung, instansi yang bertanggung jawab di bidang 
ketenagakerjaan berwenang langsung menyelesaikan 
masalah yang menyebabkan timbulnya penutupan 
perusahaan (lock out) dengan mempertemukan dan 

merundingkannya dengan para pihak yang berselisih 
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 v       Pasal 173 
(1) Pemerintah melakukan pembinaan terhadap unsur-unsur 

dan kegiatan yang berhubungan dengan ketena-
gakerjaan.  

(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dapat 
mengikut-sertakan organisasi pengusaha, seri-kat 
pekerja/serikat buruh, dan organisasi profesi terkait.  

(3) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dan 
ayat (2), dilaksanakan secara terpadu dan terkoordinasi.  

 v v v v    Pasal 174  
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 perundang-undangan yang berlaku.   

        Pasal 175  
(1) Pemerintah dapat memberikan penghargaan kepada orang 

atau lembaga yang telah berjasa dalam pem-binaan 
ketenagakerjaan. 

(2) Penghargaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat 
diberikan dalam bentuk piagam, uang, dan/atau bentuk 
lainnya.   

        Pasal 176  
Pengawasan ketenagakerjaan dilakukan oleh pegawai pengawas 
ketenaga-kerjaan yang mempunyai kompetensi dan independen 

guna menjamin pelaksanaan peraturan perundang-undangan 
ketenagakerjaan.   

        Pasal 177  
Pegawai pengawas ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 176 ditetapkan oleh Menteri atau pejabat yang 
ditunjuk.  

        Pasal 178  
(1) 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.   
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(2) Pelaksanaan pengawasan ketenagakerjaan sebagaimana 
dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Keputusan 
Presiden. 

        Pasal 179  
(1) Unit kerja pengawasan ketenagakerjaan sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 178 pada pemerintah provinsi dan 
pemerintah kabupaten/kota wajib menyampaikan laporan 
pelaksanaan pengawasan ketenagakerjaan kepada 
Menteri. 

(2) Tata cara penyampaian laporan sebagaimana dimaksud 
dalam ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Menteri.  

        Pasal 182  
(1) 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.  

(2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud 
dalam ayat (1) berwenang : a. melakukan pemeriksaan 
atas kebenaran laporan serta keterangan tentang tindak 
pidana di bidang ketenaga-kerjaan;  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;  d. melakukan pemeriksaan atau 
penyitaan bahan atau barang bukti dalam perkara tindak 
pidana di bidang ketenagakerjaan; 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. 
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(3) Kewenangan penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana 
dimaksud dalam ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

        Pasal 190  
(1) Menteri atau pejabat yang ditunjuk mengenakan sanksi 

administratif atas pelanggaran ketentuan-ketentuan 
sebagaimana diatur dalam Pasal 5, Pasal 6, Pasal 15, Pasal 
25, Pasal 38 ayat (2), Pasal 45 ayat (1), Pasal 47 ayat (1), 
Pasal 48, Pasal 87, Pasal 106, Pasal 126 ayat (3), dan Pasal 

160 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang ini serta 
peraturan pelaksanaannya. 

 

3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar 

Negeri 

a. Matrik Hak dan Kewajiban 

L  LEMBAGA    
                SUBYEK           

PEME
RIN 
TAH 

KEM 
NAKER 

CTKI/ 
TKI 

BNPP 
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PPTK
IS 
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KETENA 
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 v       Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 5 dan Pasal 6  Pemerintah berkewajiban: 
a. menjamin terpenuhinya hak-hak calon TKI/TKI, baik yang berangkat 

melalui pelaksana penempatan TKI, maupun yang berangkat secara 
mandiri;  

b. mengawasi pelaksanaan penempatan calon TKI;  
c. membentuk dan mengembangkan sistem informasi penempatan calon 

TKI di luar negeri;  

d. melakukan upaya diplomatik untuk menjamin pemenuhan hak dan 

perlindungan TKI  secara optimal di negara tujuan; dan  
e. memberikan perlindungan kepada TKI selama masa sebelum 

pemberangkatan, masa penempatan, dan masa purna penempatan.   
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   v     Pasal 8  
Setiap calon TKI/TKI mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk : 

a. Bekerja di luar negeri; 
b. Memperoleh informasi yang benar mengenai pasar kerja luar negeri 

dan prosedur penempatan TKI di luar negeri; 
c. Memperoleh pelayanan dan perlakuan yang sama dalam penempatan 

di luar negeri;  
d. Memperoleh kebebasan menganut agama dan keyakinannya serta 

kesempatan untuk menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan 
keyakinan yang dianutnya; 

e. Memperoleh upah sesuai dengan standar upah yang berlaku di negara 
tujuan;  

f. Memperoleh hak, kesempatan, dan perlakuan yang sama yang 
diperoleh tenaga kerja asing lainnya sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan di negara tujuan; 

g. Memperoleh jaminan perlindungan hukum sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan atas tindakan yang dapat merendahkan harkat 

dan martabatnya serta pelanggaran atas hak-hak yang ditetapkan 
sesuai dengan peraturan perundang-undangan selama penempatan di 
luar negeri; 

h. Memperoleh jaminan perlindungan keselamatan dan keamanan 
kepulangan TKI ke tempat asal; 

i. Memperoleh naskah perjanjian kerja yang asli.  

   v     Pasal 9   
Setiap calon TKI/TKI mempunyai kewajiban untuk : 

a. menaati peraturan perundang-undangan baik di dalam negeri maupun 
di negara tujuan; 

b. Menaati dan melaksanakan pekerjaannya sesuai dengan perjanjian 
kerja;  

c. Membayar biaya pelayanan penempatan TKI di luar negeri sesuai 

dengan peraturan perundang-undangan; dan 
d. Memberitahukan atau melaporkan kedatangan, keberadaan dan 

kepulangan TKI kepada Perwakilan Republik Indonesia di negara 

tujuan 
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     v   Pasal 12  
Perusahaan yang akan menjadi pelaksana penempatan TKI swasta 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b wajib mendapat izin tertulis 
berupa SIPPTKI dari Menteri.  

     v   Pasal 13  
(1) Untuk dapat memperoleh SIPPTKI  sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

12, pelaksana penempatan TKI swasta harus memenuhi persyaratan : 
a. Berbentuk badan hukum perseroan terbatas (PT) yang didirikan 

berdasarkan peraturan perundang-undangan;  
b. Memiliki modal disetor yang tercantum dalam akta pendirian 

perusahaan, sekurang-kurangnya sebesar Rp 3.000.000.000,00 
(tiga miliar rupiah);  

c. Menyetor uang kepada bank sebagai jaminan dalam bentuk 
deposito sebesar Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) pada 
bank pemerintah; 

d. Memiliki rencana kerja penempatan dan perlindungan TKI di luar 
negeri sekurang-kurangnya untuk kurun waktu 3 (tiga) tahun 

berjalan; 
e. Memiliki unit pelatihan kerja; dan 
f. Memiliki sarana dan prasarana pelayanan penempatan TKI.   

(2) Sesuai dengan perkembangan keadaan, besarnya modal disetor 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan jaminan dalam bentuk 
deposito sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dapat ditinjau 
kembali dan diubah dengan Peraturan Menteri. 

(3) Ketentuan mengenai penyusunan rencana kerja sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) huruf d,  dan bentuk serta standar yang harus dipenuhi 
untuk sarana dan prasarana pelayanan penempatan TKI sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) huruf  f, diatur lebih lanjut dengan Peraturan 
Menteri.   

     v   Pasal 17  
(1) Pelaksana penempatan TKI swasta wajib menambah biaya keperluan 

penyelesaian perselisihan atau sengketa calon TKI/TKI apabila deposito 
yang digunakan tidak mencukupi.           

(2) Pemerintah mengembalikan deposito kepada pelaksana penempatan TKI 
swasta apabila  masa berlaku SIPPTKI telah berakhir dan tidak 
diperpanjang lagi atau SIPPTKI dicabut.                               
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(3) Ketentuan mengenai penyetoran, penggunaan, pencairan, dan 
pengembalian deposito sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat 
(2), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri.   

  v      Pasal 18 
(1) Menteri dapat mencabut SIPPTKI apabila pelaksana penempatan TKI 

swasta:  
a. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 13; atau  

b. Tidak melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya dan/atau 
melanggar larangan dalam penempatan dan perlindungan TKI di luar 
negeri yang diatur dalam Undang-undang ini.  

(2) Pencabutan SIPPTKI oleh Menteri sebagaimana dimaksud pada  ayat (1), 
tidak mengurangi tanggung jawab pelaksana penempatan TKI swasta 
terhadap TKI yang telah ditempatkan dan masih berada di luar negeri. 

(3) Tata cara pencabutan SIPPTKI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri. 

     v   Pasal 20 

(1) Untuk mewakili kepentingannya, pelaksana penempatan TKI swasta 
wajib mempunyai perwakilan  di negara TKI ditempatkan.  

(2) Perwakilan pelaksana penempatan TKI swasta sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1), harus berbadan hukum yang dibentuk berdasarkan 
peraturan perundang-undangan di negara tujuan. 

     v   Pasal 39   
Segala biaya yang diperlukan dalam kegiatan perekrutan calon TKI, 
dibebankan dan menjadi tanggung jawab pelaksana penempatan TKI swasta. 

   v     Pasal 41  

(1) Calon TKI wajib memiliki sertifikat kompetensi kerja sesuai dengan 
persyaratan jabatan.  

(2) Dalam hal TKI belum memiliki sertifikat kompetensi kerja sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1), pelaksana penempatan TKI swasta wajib 
melakukan pendidikan dan pelatihan sesuai dengan pekerjaan yang 
akan dilakukan.   

   v     Pasal 42  

(1) Calon TKI berhak mendapat pendidikan dan pelatihan kerja sesuai 
dengan pekerjaan yang akan dilakukan.   
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   v     Pasal 49 
(1) Setiap calon TKI harus mengikuti pemeriksaan kesehatan dan psikologi 

yang diselenggarakan oleh sarana kesehatan dan lembaga yang 
menyelenggarakan pemeriksaan psikologi, yang ditunjuk oleh 
Pemerintah. 

     v   Pasal 54    
(1) Pelaksana penempatan TKI swasta wajib melaporkan setiap perjanjian 

penempatan TKI kepada instansi Pemerintah Kabupaten/Kota yang 

bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan. 

        Pasal 55  
(1) Setiap TKI wajib menandatangani perjanjian kerja sebelum TKI yang 

bersangkutan diberangkatkan ke luar negeri. 

 v       Pasal 66     
Pemerintah wajib menyediakan pos-pos pelayanan di pelabuhan 
pemberangkatan dan pemulangan TKI yang dilengkapi dengan fasilitas yang 
memenuhi syarat.  

     v   Pasal 67     
(1) Pelaksana penempatan TKI swasta wajib memberangkatkan TKI ke luar 

negeri yang telah memenuhi persyaratan kelengkapan dokumen 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 sesuai dengan perjanjian 
penempatan sebagaimana dimaksud dalam  Pasal 52 ayat (2).  

(2) Pelaksana penempatan TKI swasta wajib melaporkan setiap 
keberangkatan calon TKI kepada Perwakilan Republik Indonesia di 
negara tujuan. 

   v     Pasal  71  

(1) Setiap TKI wajib melaporkan kedatangannya kepada Perwakilan 
Republik Indonesia di negara tujuan.  

(2) Kewajiban untuk melaporkan kedatangan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) bagi TKI yang bekerja pada Pengguna perseorangan dilakukan 
oleh pelaksana penempatan TKI swasta. 

         Pasal 59  
TKI yang bekerja pada Pengguna perseorangan yang telah berakhir perjanjian 

kerjanya dan akan memperpanjang perjanjian kerja, TKI yang bersangkutan 

harus pulang terlebih dahulu ke Indonesia.          

        Pasal 61  
Bagi TKI yang bekerja pada Pengguna perseorangan, apabila selama masa 
berlakunya perjanjian kerja terjadi perubahan jabatan atau jenis pekerjaan, 
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atau pindah Pengguna, maka perwakilan pelaksana penempatan TKI swasta 
wajib mengurus perubahan perjanjian kerja dengan membuat perjanjian 
kerja baru dan melaporkannya kepada Perwakilan Republik Indonesia.       

 
 

b. Matrik Perlindungan Hukum 
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     v  Pasal 82    
Pelaksana penempatan TKI swasta 
bertanggung jawab untuk 
memberikan perlindungan kepada 
calon TKI/TKI sesuai dengan 
perjanjian penempatan. 

  
   
  
 

Pasal 82 ini menunjukkan adanya inkonsistensi dengan 
pasal yang lain antara lain Pasal 82 yang memberikan 
wewenang agar PPTKIS 'bertanggung jawab untuk 
memberikan perlindungan kepada CTKI/TKI sesuai dengan 
perjanjian kerja.' Sementara dalam Pasal 6 dan Pasal 7 
menegaskan kewajiban pemerintah untuk memberikan dan 

meningkatkan upaya perlindungan TKI selama masa 
sebelum pemberangkatan, masa penempatan, dan masa 
purna penempatan. Penyerahan kewajiban pemerintah 
dalam hal perlindungan TKI pada pihak lain yang jelas 
orientasinya adalah bisnis dan bukan perlindungan, 
merupakan suatu inkonsistensi. Inkonsistensi ini akan 
mempengaruhi bentuk sistem pengawasan dan penegakan 
hukum dalam pelaksanaannya di lapangan.   
       Dalam UU Nomor 39 Tahun 2004, seolah-olah 

Pemerintah bertanggung jawab dalam keseluruhan proses 
penempatan dan perlindungan TKI. Namun bila dicermati, 
banyak tanggung jawab pemerintah yang diserahkan pada 
PPTKIS. Di satu sisi, beban pemerintah tidaklah ringan, 

namun tugas perlindungan bukanlah kepentingan dari 
kalangan bisnis ekspor tenaga kerja. Kepentingan mereka 
terutama adalah mendapatkan keuntungan sebesar-

besarnya. Karenanya tetap beresiko untuk menyerahkan 

begitu saja tugas-tugas penting konstitusional dalam 
penempatan kerja luar negeri kepada kalangan bisnis. 
Terlebih bila pengawasan dan penegakan hukum masih 
sangat lemah, seperti yang selama ini terjadi.  Pada Bab VI 
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tentang perlindungan, terutama Pasal 82, pasal ini 

memindahkan terlampau banyak pembebanan tanggung 
jawab perlindungan yang sesungguhnya menjadi tanggung 
jawab eksklusif negara (dalam hal ini pemerintah) kepada 
pihak lain yaitu PPTKIS. Kalangan PPTKIS sendiri berkeluh 
kesah tentang pembebanan ini terutama sehubungan 
dengan inkoordinasi kerja di antara lembagalembaga 
pemerintah sendiri. Sementara itu, Undang-Undang 
menetapkan bahwa tugas utama pemerintah adalah 

'mengatur, membina, melaksanakan dan mengawasi' 
penyelenggaraan penempatan dan perlindungan, seperti 
tersurat dalam Pasal 5.    

 

c. Matrik kewenangan dan kelembagaan 
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 v       Pasal 5  
(1) Pemerintah bertugas 

mengatur, membina, 
melaksanakan, dan 
mengawasi 
penyelenggaraan 

penempatan dan 
perlindungan TKI di luar 

negeri. 
(2) Dalammelaksanakan 

tugas sebagaimana 

dimaksud            pada 
ayat (1), Pemerintah 
dapat melimpahkan 
sebagian wewenangnya 

dan/atau tugas 
perbantuan kepada 

Dalam Pasal tidak disebutkan secara eksplisit tanggung 
jawab pemerintah sendiri, terutama dalam pengertian 
secara langsung dan komprehensif, dalam hal penempatan 
dan perlindungan TKI.  Secara prinsip pemerintah 
mengemban seluruh tugas dan kewajiban dalam 
mengatur, membina, melaksanakan dan mengawasi 

penyelenggaraan penempatan dan perlindungan TKI di 
luar negeri, namun dalam pasal-pasal berikutnya 

pemerintah justru menyerahkan persoalan-persoalan 
krusial terkait perlindungan TKI, seperti pemberian 
informasi dan pendidikan bagi TKI pada PPTKIS. Bahkan 

PPTKIS juga bertanggung jawab untuk mencari sebab 
kematian TKI, apabila ditemukan TKI yang meninggal 
dunia.  Mengembalikan tanggung jawab perlindungan TKI 
pada pemerintah merupakan hal mendesak, terutama 

mengingat kerentanan TKI ketika bekerja di luar negeri. 
Sudah sepatutnya tanggung jawab utama berada di tangan 
pemerintah. Apa jadinya dalam kenyataan jika tanggung 
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Pemerintah Daerah 

sesuai  
(3) dengan peraturan 

perundang-undangan. 

jawab itu diserahkan kepada pihak pelaku bisnis 

penempatan tenaga kerja yang kepentingan utamanya 
bukanlah keamanan dan kesejahteraan para TKI tetapi 
keuntungan sebesar-besarnya dari bisnis penempatan TKI.  
Inkonsistensi lain tampak jelas dalam Pasal 5, Bab II 
tentang tugas, tanggung jawab dan kewajiban pemerintah, 
yang menyebutkan bahwa pemerintah bertugas mengatur, 
membina, melaksanakan dan mengawasi penyelenggaraan   
penempatan dan perlindungan TKI di luar  

negeri. Pasal ini menyebutkan dua jenis peran yaitu 
implementasi (mengatur, membina, melaksanakan) dan 
pengawasan. Tugas pelaksanaan dan pengawasan ini tak 
mungkin dilakukan oleh satu pihak saja, yang dalam hal 
ini adalah pihak pemerintah sendiri. Sangat sulit bagi 
seorang pelaksana, yang selain melaksanakan tugasnya, 
dia sekaligus juga berperan mengawasi kegiatan 
pelaksanaannya sendiri secara objektif. Jika kedua jenis 
amanat ini diemban oleh satu pihak saja. Pelaksanaan tak 

mungkin dicampuradukkan dengan pengawasan. Dalam 
ruang lingkup internal suatu bentuk evaluasi masih 
mungkin dilakukan oleh pelaksana tersebut, tetapi dalam 
ruang lingkup publik, kedua tugas itu semestinya diemban 
oleh dua pihak yang berbeda satu dari yang lain. Pasal 
mengenai kewajiban pemerintah seharusnya memerinci 
tugas dan tanggung jawab supaya terhindar dari tumpang 
tindih yaitu:                                                      (1) Menteri 

(Membuat kebijakan, pembinaan dan pengawasan) (2) 
BNP2TKI (Pelaksana kebijakan operasional). 

  v      Pasal 15  
Tata cara pemberian dan 
perpanjangan SIPPTKI 

sebagaimana  dimaksud 
dalam  Pasal  12,  Pasal  13, 
dan Pasal 14 diatur dengan 

Peraturan Menteri. 
 
  

Pasal yang mengamanatkan suatu penetapan lebih lanjut. 
Karena mengandung ketidakjelasan atau kekaburan, 
maka pasal-pasal ini pada umumnya mengandung 

pernyataan atau keterangan yang menjelaskan bahwa 
masalah yang terungkap dalam pasal tersebut akan diatur 
atau ditetapkan lebih lanjut dengan peraturan yang lain 

atau keputusan pejabat tinggi tertentu seperti Direktur 
Jenderal atau Menteri. 
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     v   Pasal 32 

(1) Pelaksana penempatan 
TKI swasta yang akan 
melakukan perekrutan 
wajib memiliki SIP dari 
Menteri.  

(2) Untuk mendapatkan 
SIP, pelaksana 
penempatan TKI swasta 

harus memiliki : 
a.perjanjian 
   kerjasama  

penempatan;  
b.surat permintaan TKI 

dari Pengguna; 
c.rancangan perjanjian 

penempatan; dan  
d.rancangan perjanjian 

kerja.  
(3) Surat permintaan TKI 

dari Pengguna, 
perjanjian kerja sama 
penempatan, dan 
rancangan perjanjian 
kerja sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) 

huruf a, huruf b, dan 
huruf d harus 
memperoleh 
persetujuan dari 
pejabat yang berwenang 
pada Perwakilan 
Republik Indonesia di 
negara tujuan.  

(4) Tata cara penerbitan 
SIP diatur lebih lanjut 
dengan Peraturan 
Menteri. 

Tata cara penerbitan Surat Izin Pengerahan (SIP) sebaiknya 

secara tegas disebutkan apakah BNP2TKI atau 
Kementerian Tenaga Kerja yang berwenang menerbitkan 
SIP. Hal ini untuk menghindari terjadinya dualisme 
pelayanan seperti yang terjadi selama ini, dimana BNP2TKI 
dan Kemenakertrans sama-sama menerbitkan SIP 
sehingga membingungkan PPTKIS. Memang pada bulan 
Oktober 2014 Kemenakertrans telah menerbitkan 
Peraturan Menteri yang menyatakan bahwa SIP 

dikeluarkan oleh BNP2TKI, namun untuk menjaga agar 
dualisme penerbitan SIP tidak terjadi lagi sebaiknya 
disebutkan secara tegas instansi mana yang berhak 
menerbitkan SIP. Informan dari sektor swasta mengatakan 
bahwa surat izin pengarahan (SIP) serta rekomendasi 
perekrutan dikeluarkan atau diterbitkan oleh BNP2TKI 
sebagai lembaga teknis pelaksana penempatan 
perlindungan tenaga kerja ke luar negeri.  
 

Di provinsi Bali mengenai Tata Cara Penempatan bahwa 
PPTKIS yang akan melakukan perekrutan wajib memiliki 
SIP dari Menteri. Seharusnya SIP bukan dari Menteri, 
melainkan dari BN2PTKI. Hal ini dilakukan berdasarkan 
Surat Keputusan Menarkertrans RI Nomor 378 Tahun 
2014 tentang Penunjukan Pejabat Penerbit Surat Izin 
Pengerahan, bahwa Kepala BNP2TKI mempunyai tugas 
menerbitkan SIP. (tercantum dalam diktum kedua huruf 

b). Menurut informan di Bali mengenai aturan yang 
dikeluarkan BNP2TKI dengan Depnaker yang 
membingungkan PPTKIS untuk pengurusan Surat Izin 
Pengerahan (SIP). Awal tahun 2014, pengurusan SIP di 
Depnaker Jakarta. Hal ini menyusahkan PPTKIS harus 
bolak-balik Bali-Jakarta-Bali. Aturan yang berbeda-beda 
antara Depnaker dengan BNP2TKI kejelasannya harus 
mengikuti aturan yang mana yang diberlakukan sebagai 

PPTKIS. Lebih lanjut informan menyebutkan, PPTKIS atau 
manning agent harus mengurus Surat Izin Usaha 
Perekrutan dan Penempatan Awak Kapal (SIUPPAK) sesuai 
dengan Permenhub Nomor 84 Tahun 2013. 
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     v   Pasal 34  

(1) Proses perekrutan 
didahului dengan 
memberikan informasi 
kepada calon TKI 
sekurang-kurangnya 
tentang : 
a. tata cara 

perekrutan;  

b. dokumen yang 
diperlukan;   

c. hak dan kewajiban 
calon TKI/TKI;  

d. situasi, kondisi, 
dan resiko di 
negara tujuan; dan  

e. tata cara 
perlindungan bagi 

TKI.  
(2) Informasi sebagaimana 

dimaksud pada ayat 
(1), disampaikan secara 
lengkap dan benar.       

(3) Informasi sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) 
dan ayat (2), wajib 

mendapatkan 
persetujuan dari 
instansi yang 
bertanggung jawab di 
bidang 
ketenagakerjaan dan 
disampaikan oleh 
pelaksana penempatan 

TKI swasta.    

Revisi Pasal 34, 35, 37, 38 dan 39 mengenai Perekrutan 

TKI Swasta: 
 
Sebaiknya: sistem perekrutan satu atap oleh pemerintah 
daerah. Dengan sistem tersebut, peran perekrutan yang 
selama dipegang ini oleh PPTKIS dialihkan ke ke 
pemerintah daerah. Dengan pengalihan peran tersebut, 
informan mengemukakan peran PPTKIS akan berkurang 
sehingga sistem terbuat akan mempersempit ruang PPTKIS 

untuk berulah. Selain itu, dalam revisi, perlu 
dipertimbangkan mengenai shelter/penampungan 
sementara untuk TKI yang mengalami kasus/sedang 
dalam penaganan kasus. Di shelter tersebut juga harus 
tersedia tenaga pendamping.  Namunterdapat informan 
yang mengatakan Surat izin pengarahan serta 
rekomendasi perekrutan dikeluarkan atau diterbitkan oleh 
BNP2TKI sebagai lembaga teknis pelaksana penempatan 
perlindungan tenaga kerja ke luar negeri. Perlu diadakan 

sistem pelayanan satu atap untuk mempercepat, 
mempermudah, dan murah proses penempatan Tenaga 
Kerja ke luar negeri.  Berdasarkan fakta di lapangan, maka 
hendaknya perekrutan CTKI dilakukan oleh Pemerintah 
saja. Jika perekrutan CTKI tetap melibatkan PPTKIS, 
dilakukan pelayanan satu atap. Dalam satu atap tersebut 
terdapat berbagai unsur dari pemerintah yaitu dinas 
tenaga kerja, BP3TKI, imigrasi, dinas kependudukan dan 

catatan sipil, kepolisian dan PPTKIS. Dalam pelayanan 
satu atap tersebut semua biaya dokumen tidak dikenai 
biaya dengan slogan gratis, cepat dan aman. Kelebihan 
pelayanan satu atap selain bisa menghindari tindak 
kejahatan yang dialami CTKI dapat juga menghindari 
CTKI/TKI illegal dan pengawasan lebih mudah dilakukan. 
Sehingga dokumendokumen yang dimiliki oleh CTKI benar 
apa adanya. Tidak dipungkiri bahwa pemalsuan dokumen-

dokumen sering dilakukan oleh CTKI sendiri maupun oleh 
calo-calo ataupun oleh PPTKIS. Terkait dengan 
kelengkapan dokumen, saat ini aturan tidak 
mengharuskan surat keterangan kelakuan baik CTKI. 

     v   Pasal 35  
Perekrutan calon TKI oleh 
pelaksana penempatan TKI 
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swasta wajib dilakukan 

terhadap calon TKI yang telah 
memenuhi persyaratan : 
a. berusia sekurang-

kurangnya 18 (delapan 
belas) tahun  kecuali bagi    
calon TKI yang akan 
dipekerjakan pada 
Pengguna perseorangan 

sekurangkurangnya 
berusia 21 (dua puluh 
satu) tahun; 

b. sehat jasmani dan rohani; 
c. tidak dalam keadaan hamil 

bagi  calon tenaga kerja 
perempuan; dan  

d.  berpendidikan sekurang-
kurangnya lulus Sekolah 

Lanjutan Tingkat 
Pertama (SLTP) atau yang 
sederajat. 

 

Seharusnya ke depan, surat keterangan kelakuan baik 

harus dimasukan sebagai salah satu persyaratan CTKI.  
Perekrutan CTKI selama ini dilakukan petugas 
rekrut/petugas lapangan dari PPTKIS masing-masing 
tanpa mengikutsertakan petugas dari Dinas Tenaga Kerja 
dan Transmigrasi Kota Kupang. Merekrut CTKI yang 
terdaftar di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota 
Kupang, sampai dengan saat ini belum berjalan sesuai 
dengan harapan karena perekrutan dilakukan sendiri oleh 

PPTKIS dan masyarakat langsung mendatangi PPTKIS 
untuk mengajukan diri sebagai CTKI.  
Khusus untuk perekrutan calon TKI pelaut terdapat 
permasalahan karena tidak adanya sinkronisasi peraturan 
perundang-undangan yang mengaturnya. Pasal 10 
UndangUndang Nomor 39 Tahun 2004 mengatur bahwa 
selain oleh Pemerintah, pelaksana penempatan TKI keluar 
negeri adalah melalui PPTKIS. Namun, dengan adanya 
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran 

yang ditindaklanjuti dengan adanya Peraturan Pemerintah 
Nomor 20 Tahun 2008 tentang Angkutan di Perairan, 
diatur bahwa pelaksana penempatan pelaut untuk bekerja 
pada kapal milik perusahaan asing di luar negeri bukan 
dilakukan oleh PPTKIS, melainkan oleh perusahaan 
keagenan awak kapal (manning agency). Bahkan sesuai 
dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor: PM84 
tahun 2013 tentang Perekrutan dan Penempatan Awak 

Kapal, manning agency tersebut telah memiliki izin (lisensi) 
dari Kementerian Perhubungan untuk melaksanakan 
perekrutan dan penempatan awak kapal. Dalam 
prakteknya pengaturan mengenai keberadaan PPTKIS dan 
manning agency menimbulkan dualisme hukum. Di satu 
sisi  memang terdapat dua aturan yang berbeda yang 
mengatur mengenai PPTKIS dan manning agency, namun 
di sisi lain keberadaan manning agency kerap 

menimbulkan persoalan, karena walaupun izinnya dari 
Kementerian Perhubungan, manning agency seringkali 
mengabaikan koordinasi dengan pihak Disnakertrans. 
Akibatnya, jika terjadi permasalahan terkait pelaut (mulai 

     v   Pasal 39 
Segala biaya yang diperlukan 
dalam kegiatan perekrutan 
calon TKI, dibebankan dan 

menjadi tanggung jawab 
pelaksana penempatan TKI 
swasta. 
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saat perekrutan sampai pemulangan), manning agency 

tidak ikut bertanggung jawab, bahkan melimpahkan 
tanggung jawabnya kepada Disnakertrans. Mengenai 
perekrutan, ada norma-norma atau ketentuan dalam UU 
tersebut yang perlu diperbaiki seperti mekanisme 
perekrutan sampai tahap penempatan yang dilakukan oleh 
PPTKI, seharusnya hal ini diambil alih oleh pemerintah 
karena selama ini sudah banyak permasalahan yang 
dilakukan oleh PPTKIS dalam menempatkan TKI di luar 

negeri. Pemerintah terlalu luas memberikan kewenangan 
kepada PPTKIS dalam UU ini, padahal yang terjadi di 
lapangan, PPTKIS sering juga menggunakan jasa calo 
untuk mencari TKI. Kedepan, peran PPTKIS sebaiknya 
hanya di tahap akhir seperti hanya tinggal 
memberangkatkan saja. Sedangkan kelengkapan dokumen 
dan sebagainya harus dilakukan Pemerintah. Hal ini perlu 
dilakukan karena PPTKIS pasti berfikir secara ekonomis 
sehingga akan mencoba mengurangi biaya-biaya seperti 

mengurangi jam pelatihan dan sebagainya.  
 
Revisi Pasal 35    
a. Batas usia TKI sektor formal sekurang-kurangnya 18 

(delapan belas) tahun dan TKI yang akan bekerja pada 
pengguna perseorangan sekurang-kurangnya 21 (dua 
puluh satu) tahun.  Ketentuan mengenai usia 
sebaiknya disamakan saja untuk TKI sektor formal 

maupun TKI yang akan bekerja pada pengguna 
perseorangan menjadi 18 (delapan belas) tahun, 
karena kestabilan emosional atau tingkat kematangan 
emosional seseorang tidak hanya ditentukan oleh usia 
seseorang melainkan banyak faktor yang turut 
mempengaruhi kestabilan emosional seseorang. Batas 
usia yang diperbolehkan menjadi Tenaga Kerja 
Indonesia untuk ke luar negeri adalah 18 tahun, 

sedangkan pada pelaksanaannya sulit menerapkan 
karena adanya putusan MK yang membuat batasan 
umur TKI menjadi tidak jelas. 
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Dan 

d. Ketentuan yang mengatur pendidikan sekurang-
kurangnya lulusan SLTP atau sederajat diganti dengan 
SD. Fakta menunjukkan bahwa sebagian besar 
pencari kerja di NTT dan bahkan mungkin di Indonesia 
berpendidikan SD. Dalam putusan Mahkamah 
Konstitusi Nomor 019-020/PUU-III/2005 telah 
menganulir syarat pendidikan SLTP menjadi SD tetapi 
tidak semua Dinas Nakertrans kabupaten/kota NTT 

mengetahui hal itu, sehingga sampai dengan saat ini 
masih ada Dinas Nakertrans kabupaten/kota yang 
tetap berpedoman pada apa yang tertulis dalam UU 
Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan 
Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri 
yaitu pendidikan minimal lulusan SLTP karena mereka 
takut dijadikan tersangka oleh aparat kepolisian. 
Selain itu, mengganggap perlu disesuaikan dengan 
batasan jenjang pendidikan formal dengan materi 

revisi TKI menyertakan pendidikan terakhir minimal 
SD berijazah.   

    v    Pasal 96  
(1) Keanggotaan Badan 

Nasional Penempatan 
dan Perlindungan TKI 
terdiri dari wakil-wakil 
instansi Pemerintah 

terkait.  
(2) Dalam melaksanakan 

tugasnya, Badan 
Nasional Penempatan 
dan Perlindungan TKI 

sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 95 ayat (2) 
dapat melibatkan tenaga-

tenaga profesional.     

Revisi Pasal 96, 97, 98, dan 99 
Pelaksanaan undang-undang merupakan faktor sangat 
penting, sehingga dalam melakukan tugas untuk 
kepentingan publik diperlukan dan karenanya diwajibkan 
adanya suatu koordinasi terpadu di antara para pihak 
yang terlibat dalam pengelolaan migrasi kerja. Namun, UU 

Nomor 39 Tahun 2004 justru mengandung suatu 
ketidakterpaduan di antara lembaga-lembaga yang 
diamanatkan menjalankan tugas pengelolaan migrasi 
kerja. Di satu sisi, yaitu dari sisi (percepatan) pelaksanaan, 
seperti Pasal 94 dan seterusnya. UU ini mengamanatkan 

pembentukan suatu badan pelaksana yang disebut dengan 
Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan TKI 
(BNP2TKI). Sementara itu, di sisi lain, seluruh undang-

undang ini adalah produk kebijakan pemerintah yang 
merupakan inisiatif dari dan berada di bawah wewenang 
dari seorang Menteri yang mengepalai Departemen Tenaga 
Kerja dan Transmigrasi (Depnakertrans), dan diangkat 

    v    Pasal 97  
Ketentuan lebih lanjut 
mengenai pembentukan, 
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fungsi, tugas, struktur 

organisasi, dan tata kerja 
Badan Nasional Penempatan 
dan Perlindungan TKI diatur 
dengan Peraturan Presiden.                                                                                

untuk membantu tugas Presiden RI sebagai kepala 

pemerintah(an) dalam menyelenggarakan pengelolaan 
migrasi kerja.   Sebagai suatu bentuk penekanan tugas, 
suatu pembagian wewenang selayaknya perlu ditegaskan 
dan ditetapkan, misalnya bahwa Depnakertrans 
berwewenang dalam menyelenggarakan kebijakan, 
sementara BNP2TKI bertugas melaksanakannya. Tetapi, 
keduanya tentu diandaikan wajib bekerjasama dalam 
menjalankan amanat undang-undang ini. Pasal-pasal yang 

mengamanatkan pembentukan BNP2TKI ternyata tak 
menetapkan secara jelas jenis hubungan kerjasama yang 
terpadu di antara pemerintah (dalam hal ini 
Depnakertrans) dan BNP2TKI itu sendiri. Dampaknya 
adalah bahwa seluruh penetapan pengelolaan migrasi 
kerja yang telah dijelaskan dalam pasal-pasal sebelumnya 
menjadi bertumpang tindih tanpa keterpaduan dengan 
pasal-pasal pembentukan dan fungsi/peran BNP2TKI, juga 
tanpa spesifikasi pola relasi kerjasama yang wajib 

ditetapkan dan dijalankan dalam praktik pelaksanaannya. 
Akibatnya tampak jelas dalam praktik selama ini bahwa 
koordinasi kerja antara kedua kantor penting dalam 
melindungi para TKI ini tak mampu diwujudkan dan 
karenanya memacetkan pengelolaan migrasi kerja serta 
sangat merugikan para TKI. Pada dasarnya, UU Nomor 39 
Tahun 2004 memiliki dua semangat yang tidak 
sepenuhnya dapat disinergiskan.  Pertama, UU ini 

menghendaki adanya pemenuhan hak setiap orang untuk 
bisa bekerja dan mendapatkan perlindungan yang pasti 
dari negara. Kedua, pada banyak pasal, UU ini justru 
mengedepankan tata niaga (bisnis), dibandingkan pasal-
pasal mengenai pelayanan dan perlindungan, termasuk 
penanganan spesifik terhadap pekerja perempuan. Dalam 
implementasinya, UU ini memunculkan konflik 
kepentingan antara pengusaha dengan CTKI/TKI, dan 

antara instansi Pemerintah, sebagaimana yang dihadapi 
BNP2TKI dengan Kemenakertrans RI. Dualisme tugas dan 
wewenang antar instansi mempengaruhi proses 
penempatan TKI di luar negeri.   Secara keseluruhan UU 

    v    Pasal  98  
(1) Untuk kelancaran 

pelaksanaan pelayanan 
penempatan TKI, Badan 

Nasional Penempatan 
dan Perlindungan TKI 
membentuk Balai 
Pelayanan Penempatan 
dan Perlindungan TKI di 
Ibukota Provinsi 
dan/atau tempat 
pemberangkatan TKI 
yang dianggap perlu.  

(2) Balai Pelayanan 
Penempatan dan 
Perlindungan TKI 
sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) bertugas 
memberikan kemudahan 
pelayanan pemrosesan 
seluruh dokumen 

penempatan TKI. 
(3) Pemberian pelayanan 

pemrosesan dokumen 
sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) dilakukan 

bersama-sama dengan 
instansi yang terkait.   

    v    Pasal 99 

(1) Balai Pelayanan 
Penempatan dan 
Perlindungan TKI 
sebagaimana dimaksud 
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dalam Pasal 98 berada di 

bawah dan bertanggung 
jawab kepada Kepala 
Badan. 

(2) Tatacara pembentukan 
dan susunan organisasi 
Balai Pelayanan 
Penempatan dan 
Perlindungan TKI 

sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) diatur lebih 
lanjut dengan Keputusan 
Kepala Badan. 

yang seharusnya bisa dijadikan pedoman hukum, 

terutama dalam memberikan perlindungan kepada 
CTKI/TKI, pada akhirnya menjadi bias kepentingan. Oleh 
karena itu, guna menegaskan posisi keberpihakan 
pemerintah kepada para calon pekerja/pekerja Indonesia 
di luar negeri, maka harus segera dilakukan perubahan 
yang mendasar (penggantian) terhadap UU Nomor 39 
Tahun 2004. 

 

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian 

a. Matriks Hak dan Kewajiban 
 

SUBYEK HUKUM 
HAK KEWAJIBAN 

PEME 
RINTAH 

ORANG  
ASING 

MENTERI 
HUKUM DAN 

HAM  

PEJABAT  
IMIGRASI 

PENANGGUNG 
JAWAB ALAT 

ANGKUT 
URAIAN PASAL 

    v  Pasal 17  
(1) Penanggung Jawab Alat Angkut yang masuk atau keluar Wilayah 

Indonesia dengan alat angkutnya wajib melalui Tempat  

Pemeriksaan Imigrasi.  
(2) Penanggung Jawab Alat Angkut yang membawa penumpang yang 

akan masuk atau keluar Wilayah Indonesia hanya dapat 
menurunkan atau menaikkan penumpang di Tempat Pemeriksaan 
Imigrasi.  

(3) Nakhoda kapal laut wajib melarang Orang Asing yang tidak 
memenuhi persyaratan untuk meninggalkan alat angkutnya selama 
alat angkut tersebut berada di Wilayah Indonesia. 
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   v v  Pasal 32  

(1) Menteri atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk bertanggung jawab 
atas perencanaan, pengadaan, penyimpanan, pendistribusian, dan 
pengamanan blanko dan formulir: 
 a. Paspor biasa; b. Surat Perjalanan Laksana Paspor; dan c. surat 
perjalanan lintas batas atau pas lintas batas. 

(2) Menteri atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk menetapkan spesifikasi 
teknis pengamanan dengan standar bentuk, ukuran, desain, fitur 
pengamanan, dan isi blanko sesuai dengan standar internasional 

serta formulir: a. Paspor biasa;  b. Surat Perjalanan Laksana 
Paspor; dan c. surat perjalanan lintas batas atau pas lintas batas. 

(3) Pejabat Imigrasi atau pejabat yang ditunjuk berwenang melakukan 
pengisian dan pencatatan, baik secara manual maupun elektronik, 
dalam blanko dan formulir: a. Paspor biasa; b. Surat Perjalanan 
Laksana Paspor; dan c.surat perjalanan lintas batas atau pas lintas 
batas.  

  v    Pasal 48  
(1) Setiap Orang Asing yang berada di Wilayah Indonesia wajib 

memiliki Izin Tinggal. 

  v    Pasal 63 
(1) Orang Asing tertentu yang berada di Wilayah Indonesia wajib 

memiliki Penjamin yang menjamin keberadaannya. 
(2) Penjamin bertanggung jawab atas keberadaan dan kegiatan Orang 

Asing yang dijamin selama tinggal di Wilayah Indonesia serta 
berkewajiban melaporkan setiap perubahan status sipil, status 
Keimigrasian, dan perubahan alamat.  

(3) Penjamin wajib membayar biaya yang timbul untuk memulangkan 
atau mengeluarkan Orang Asing yang dijaminnya dari Wilayah 
Indonesia apabila Orang Asing yang bersangkutan:  a. telah habis 
masa berlaku Izin Tinggalnya; dan/atau b. dikenai Tindakan 
Administratif Keimigrasian berupa Deportasi. 
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Pelarangan orang asing 
 

v v    Pasal 12  
Menteri berwenang melarang Orang Asing berada di daerah 
tertentu di Wilayah Indonesia.  
 

  v   Pasal 13  
(1) Pejabat Imigrasi menolak Orang Asing masuk Wilayah 

Indonesia dalam hal orang asing tersebut: a. namanya 
tercantum dalam daftar Penangkalan; b. tidak memiliki 
Dokumen Perjalanan yang sah dan berlaku;  c. memiliki 
dokumen Keimigrasian yang palsu;  d. tidak memiliki Visa, 

kecuali yang dibebaskan dari kewajiban memiliki Visa; e. telah 
memberi keterangan yang tidak benar dalam memperoleh 
Visa; f. menderita penyakit menular yang membahayakan 
kesehatan umum; g. terlibat kejahatan internasional dan 

tindak pidana transnasional yang terorganisasi; h. termasuk 
dalam daftar pencarian orang untuk ditangkap dari suatu 
negara asing; i. terlibat dalam kegiatan makar terhadap 
Pemerintah Republik Indonesia; atau  j. termasuk dalam 
jaringan praktik atau kegiatan prostitusi, perdagangan orang, 
dan penyelundupan manusia. 

 

  v   Pasal 16  

(1) Pejabat Imigrasi menolak orang untuk keluar Wilayah 
Indonesia dalam hal orang tersebut: a. tidak memiliki 
Dokumen Perjalanan yang sah dan masih berlaku; b. 
diperlukan untuk kepentingan penyelidikan dan penyidikan 
atas permintaan pejabat yang berwenang; atau c. namanya 
tercantum dalam daftar Pencegahan. 

(2) Pejabat Imigrasi juga berwenang menolak Orang Asing untuk 
keluar Wilayah Indonesia dalam hal Orang Asing tersebut 
masih mempunyai kewajiban di Indonesia yang harus 

diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan. 
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Kewajiban Penanggung 
Jawab Alat Angkut 

    v Pasal 19 
(1) Penanggung Jawab Alat Angkut wajib memeriksa Dokumen 

Perjalanan dan/atau Visa setiap penumpang yang akan 
melakukan perjalanan masuk Wilayah Indonesia.  

(2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 
sebelum penumpang naik ke alat angkutnya yang akan 
menuju Wilayah Indonesia.  

(3) Penanggung Jawab Alat Angkut sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) wajib menolak untuk mengangkut setiap penumpang 

yang tidak memiliki Dokumen Perjalanan, Visa, dan/atau 
Dokumen Keimigrasian yang sah dan masih berlaku.  

(4) Jika  dalam pemeriksaan Keimigrasian oleh Pejabat Imigrasi 
ditemukan ada penumpang sebagaimana dimaksud pada 
ayat (3), Penanggung Jawab Alat Angkut dikenai sanksi 
berupa biaya beban dan wajib membawa kembali penumpang 
tersebut keluar Wilayah Indonesia.  

  v   Pasal 20  

Pejabat Imigrasi yang bertugas berwenang naik ke alat angkut 
yang berlabuh di pelabuhan, mendarat di bandar udara, atau 
berada di pos lintas batas untuk kepentingan pemeriksaan 
Keimigrasian.  

  v   Pasal 21  
Dalam hal terdapat dugaan adanya pelanggaran terhadap 
ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 atau Pasal 18, 
Pejabat Imigrasi berwenang memerintahkan Penanggung Jawab 

Alat Angkut untuk menghentikan atau membawa alat angkutnya 
ke suatu tempat guna kepentingan pemeriksaan Keimigrasian. 
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Penarikan Paspor      Pasal 31  
(1) Menteri atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk berwenang 

melakukan penarikan atau pencabutan Paspor biasa, Surat 
Perjalanan Laksana Paspor, dan surat perjalanan lintas batas 
atau pas lintas batas yang telah dikeluarkan.  

(2) Menteri Luar Negeri atau pejabat yang ditunjuk berwenang 
melakukan penarikan atau pencabutan Paspor diplomatik 
dan Paspor dinas.  

(3) Penarikan Paspor biasa dilakukan dalam hal: a. 

pemegangnya melakukan tindak pidana atau melanggar 
peraturan perundang-undangan di Indonesia; atau b. 
pemegangnya termasuk dalam daftar Pencegahan.  

     Pasal 58  

Dalam hal Pejabat Imigrasi meragukan status Izin Tinggal Orang 
Asing dan kewarganegaraan seseorang, Pejabat Imigrasi 
berwenang menelaah serta memeriksa status Izin Tinggal dan 
kewarganegaraannya. 

Pengawasan Keimigrasian      Pasal 66  
(1) Menteri melakukan pengawasan Keimigrasian. 
(2) Pengawasan Keimigrasian meliputi: a. pengawasan terhadap 

warga negara Indonesia yang memohon dokumen 
perjalanan, keluar atau masuk Wilayah Indonesia, dan yang 
berada di luar Wilayah Indonesia; dan  b. pengawasan 
terhadap lalu lintas Orang Asing yang masuk atau keluar 
Wilayah Indonesia serta pengawasan terhadap keberadaan 

dan kegiatan Orang Asing di Wilayah Indonesia. 

     Pasal 75  
(1) Pejabat Imigrasi berwenang melakukan Tindakan 

Administratif Keimigrasian terhadap Orang Asing yang 
berada di Wilayah Indonesia yang melakukan kegiatan 
berbahaya dan patut diduga membahayakan keamanan dan 
ketertiban umum atau tidak menghormati atau tidak 
menaati peraturan perundang-undangan. 

(2) Tindakan Administratif Keimigrasian sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:  a. pencantuman 
dalam daftar Pencegahan atau Penangkalan; b. pembatasan, 
perubahan, atau pembatalan Izin Tinggal; c. larangan untuk 
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berada di satu atau beberapa tempat tertentu di Wilayah 
Indonesia; d. keharusan untuk bertempat tinggal di suatu 
tempat tertentu di Wilayah Indonesia;  e. pengenaan biaya 
beban; dan/atau f. Deportasi dari Wilayah Indonesia. 

(3) Tindakan Administratif Keimigrasian berupa Deportasi 
dapat juga dilakukan terhadap Orang Asing yang berada di 
Wilayah Indonesia karena berusaha menghindarkan diri 
dari ancaman dan pelaksanaan hukuman di negara asalnya.   

     Pasal 83  

(1) Pejabat Imigrasi berwenang menempatkan Orang Asing 
dalam Rumah Detensi Imigrasi atau Ruang Detensi Imigrasi 
jika Orang Asing tersebut: a. berada di Wilayah Indonesia 
tanpa memiliki Izin Tinggal yang sah atau memiliki Izin 

Tinggal yang tidak berlaku lagi;  b. berada di Wilayah 
Indonesia tanpa memiliki Dokumen Perjalanan yang sah;  c. 
dikenai Tindakan Administratif Keimigrasian berupa 
pembatalan Izin Tinggal karena melakukan perbuatan yang 

bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau 
mengganggu keamanan dan ketertiban umum;  d. 
menunggu pelaksanaan Deportasi; atau e. menunggu 
keberangkatan keluar Wilayah Indonesia karena ditolak 
pemberian Tanda Masuk.  

      Pasal 91  
(1) Menteri berwenang dan bertanggung jawab melakukan 

Pencegahan yang menyangkut bidang Keimigrasian.  

(2) Menteri melaksanakan Pencegahan berdasarkan: a. hasil 
pengawasan Keimigrasian dan keputusan Tindakan 
Administratif Keimigrasian; b. Keputusan Menteri Keuangan 
dan Jaksa Agung sesuai dengan bidang  tugasnya masing-
masing dan ketentuan peraturan perundang-undangan; c. 
permintaan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 
d. perintah Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundangundangan;  e. 

permintaan Kepala Badan Narkotika Nasional sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangundangan; dan/atau f. 
keputusan, perintah, atau permintaan  pimpinan 
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LEMBAGA 

                    
KEWENANGAN 

PEME 

RINTAH 

MENTERI 

HUKUM DAN 
HAM 

PEJABAT 

IMIGRASI 
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KEIMIG 

RASIAN 

PENANGGUNG 

JAWAB ALAT 
ANGKUT 

URAIAN PASAL 

kementerian/lembaga  lain yang berdasarkan undang-
undang memiliki kewenangan Pencegahan.   

(3) Menteri Keuangan, Jaksa Agung, Kepala Kepolisian Negara 
Republik Indonesia, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, 
Kepala Badan Narkotika Nasional, atau pimpinan 
kementerian/lembaga yang memiliki kewenangan 
Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f 
bertanggung jawab atas keputusan, permintaan, dan 
perintah Pencegahan yang dibuatnya.  

Pencegahan dan 
Penangkalan 

     Pasal 98  
(1) Menteri berwenang melakukan Penangkalan. 
(2) Pejabat yang berwenang dapat meminta kepada Menteri 

untuk melakukan Penangkalan. 

     Pasal 106  
PPNS Keimigrasian berwenang: a. menerima laporan tentang 
adanya tindak pidana Keimigrasian; b. mencari keterangan dan 
alat bukti; c. melakukan tindakan pertama di tempat kejadian; d. 

melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat 
kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan; e. memanggil, 
memeriksa, menggeledah, menangkap, atau menahan seseorang 
yang disangka melakukan tindak pidana Keimigrasian; f. 
menahan, memeriksa, dan menyita Dokumen Perjalanan; g. 
menyuruh berhenti orang yang dicurigai atau tersangka dan 
memeriksa identitas dirinya; h. memeriksa atau menyita surat, 
dokumen, atau benda yang ada hubungannya dengan tindak 

pidana Keimigrasian; i. memanggil seseorang untuk diperiksa dan 
didengar keterangannya sebagai tersangka atau saksi; j. 
mendatangkan ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan 
pemeriksaan perkara; k. melakukan pemeriksaan di tempat 
tertentu yang diduga terdapat surat, dokumen, atau benda lain 
yang ada hubungannya dengan tindak pidana Keimigrasian; l. 
mengambil foto dan sidik jari tersangka; m. meminta keterangan 
dari masyarakat atau sumber yang berkompeten;  n. melakukan 
penghentian penyidikan; dan/atau o. mengadakan tindakan lain 

menurut hukum. 
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5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah 

c. Matriks Hak dan Kewajiban 
 

SUBYEK HUKUM 
HAK KEWAJIBAN 

PEMERINTAH DPRD PEMPROV PEMKAB URAIAN PASAL 

Mengatur urusan terkait 
otonomi daerah 

  v  Pasal 1 
(6) Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajibandaerah otonom untuk 

mengatur dan mengurus sendiri Urusan  Pemerintahan dan kepentingan 
masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

 

Hak kepala daerah     Pasal 75  

(7) Dalam melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan 
Daerah, kepala daerah dan wakil kepala daerah mempunyai hak protokoler dan 
hak keuangan.  

(8) Hak keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi gaji pokok, 
tunjangan jabatan, dan tunjangan lain.  

(9) Kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah yang dikenai sanksi 

pemberhentian sementara tidak mendapatkan hak protokoler serta hanya 
diberikan hak keuangan berupa gaji pokok, tunjangan anak, dan tunjangan 
istri/suami. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai hak protokoler dan hak 
keuangan kepala daerah dan wakil kepala daerah sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) diatur dengan peraturan pemerintah. 
 

Memilih kepala daerah  v   Pasal 101 
(1) DPRD provinsi mempunyai tugas dan wewenang: 

d. memilih gubernur; 

 

Mengurus hal terkait regulasi 
dan keuangan daerah 

 v   Pasal 107 
Anggota DPRD provinsi mempunyai hak: 

a. mengajukan rancangan Perda Provinsi; 
b. mengajukan pertanyaan; 
c. menyampaikan usul dan pendapat; 

d. memilih dan dipilih; 
e. membela diri; 

f. imunitas; 
g. mengikuti orientasi dan pendalaman tugas; 
h. protokoler; dan 
i. keuangan dan administratif. 
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SUBYEK HUKUM 

HAK KEWAJIBAN 
PEMERINTAH DPRD PEMPROV PEMKAB URAIAN PASAL 

Mengatur urusan 

penyelenggaraan pemerintahan 

  v  Pasal 279 

(2) Pemerintah Pusat memiliki hubungan keuangan denganDaerah untuk 
membiayai penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang diserahkan dan/atau 
ditugaskan kepada Daerah. 

(3) Hubungan keuangan dalam penyelenggaraan UrusanPemerintahan yang 
diserahkan kepada Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: 
a. pemberian sumber penerimaan Daerah berupa pajak daerah dan retribusi 

daerah; 
b. pemberian dana bersumber dari perimbangan keuangan antara 

Pemerintah Pusat dan Daerah; 
c. pemberian dana penyelenggaraan otonomi khusus untuk Pemerintahan 

Daerah tertentu yang ditetapkan dalam undang-undang; dan 
d. pemberian pinjaman dan/atau hibah, dana darurat, dan insentif (fiskal). 

(4) Hubungan keuangan dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang 
ditugaskan kepada Daerah sebagaimanadimaksud pada ayat (1) disertai 
dengan pendanaan sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang ditugaskan 
sebagai pelaksanaan dari Tugas Pembantuan. 

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai hubungan keuangan antara Pemerintah Pusat 

dan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan 
undang-undang. 

 v    Pasal 12  
(1) Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat  (2) meliputi:  
a. pendidikan; 
b. kesehatan;  
c. pekerjaan umum dan penataan ruang;  

d. perumahan rakyat dan kawasan permukiman; 
e. ketenteraman, ketertiban umum, dan pelindungan masyarakat; dan  
f. sosial.  

(2) Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) meliputi:  
a. tenaga kerja; 
b. pemberdayaan perempuan dan pelindungan anak;  
c. pangan; 

d. pertanahan;  
e. lingkungan hidup;  
f. administrasi kependudukan dan pencatatan sipil; 
g. pemberdayaan masyarakat dan Desa; 
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SUBYEK HUKUM 

HAK KEWAJIBAN 
PEMERINTAH DPRD PEMPROV PEMKAB URAIAN PASAL 

h. pengendalian penduduk dan keluarga berencana; 

i. perhubungan; 
j. komunikasi dan informatika; 
k. koperasi, usaha kecil, dan menengah; 
l. penanaman modal; 
m. kepemudaan dan olah raga;  
n. statistik; 
o. persandian;  
p. kebudayaan;  

q. perpustakaan; dan 
r. kearsipan.  

(3) Urusan Pemerintahan Pilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) 
meliputi: 

a. kelautan dan perikanan; 
b. pariwisata; 
c. pertanian;  
d. kehutanan; 
e. energi dan sumber daya mineral;  

f. perdagangan;  
g. perindustrian; dan  
h. transmigrasi. 

   v v Pasal 41 
(1) Kewajiban Daerah induk terhadap Daerah Persiapan meliputi: 

e. membantu penyiapan sarana dan prasarana pemerintahan; 
f. melakukan pendataan personel, pembiayaan, peralatan, dan 

dokumentasi; 

g. membuat pernyataan kesediaan untuk menyerahkan personel, 
pembiayaan, peralatan, dan dokumentasi apabila Daerah Persiapan 
ditetapkan menjadi Daerah baru; dan 

h. menyiapkan dukungan dana. 

(2) Kewajiban Daerah Persiapan meliputi: 
a. menyiapkan sarana dan prasarana pemerintahan; 
b. mengelola personel, peralatan, dan dokumentasi; 
c. membentuk perangkat Daerah Persiapan; 

d. melaksanakan pengisian jabatan aparatur sipil negara pada 
perangkat Daerah Persiapan; 

e. mengelola anggaran belanja Daerah Persiapan; dan 
f. menangani pengaduan masyarakat. 
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SUBYEK HUKUM 

HAK KEWAJIBAN 
PEMERINTAH DPRD PEMPROV PEMKAB URAIAN PASAL 

(3) Masyarakat di Daerah Persiapan melakukan partisipasi danpengawasan 

terhadap penyelenggaraan pemerintahan,pembangunan, dan kemasyarakatan 
yang dilakukan oleh Daerah Persiapan. 

   v v Pasal 43 
(7) Daerah baru harus menyelenggarakan pemilihan kepala daerah sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundangundangan. 

Menyiapkan sarana dan 
prasarana serta penataan 
personel untuk penyelenggaraan 

pemerintahan 

v    Pasal 51 
(1) Pemerintah Pusat menyiapkan sarana dan prasarana sertapenataan personel 

untuk penyelenggaraan pemerintahan Daerah Persiapan sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 49ayat (2). 
(2) Kewajiban Daerah Persiapan sebagaimana dimaksud dalamPasal 49 ayat (2): 

a. mengelola sarana dan prasarana pemerintahan; 
b. mengelola personel, peralatan, dan dokumentasi; 
c. membentuk perangkat Daerah Persiapan; 
d. melaksanakan pengisian jabatan aparatur sipil negara pada perangkat 

Daerah Persiapan; 
e. mengelola anggaran belanja Daerah Persiapan; dan 
f. menangani pengaduan masyarakat. 

(3) Pendanaan untuk penyelenggaraan pemerintahan DaerahPersiapan dan 
kewajiban Daerah Persiapan sebagaimanadimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) 
dibebankan pada APBN, pajak daerah, dan retribusi daerah yang dipungut di 
Daerah Persiapan. 

Menyampaikan perkembangan 
pembinaan, pengawasan, dan 
evaluasi terhadap Daerah 
Persiapan 

v    Pasal 52 
(4) Pemerintah Pusat menyampaikan perkembangan pembinaan, pengawasan, 

dan evaluasi terhadap Daerah Persiapan kepada Dewan Perwakilan Rakyat 
Republik Indonesia dan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia 

Memimpin Daerah    v v Pasal 59  
(1) Setiap Daerah dipimpin oleh kepala Pemerintahan Daerah yang disebut kepala 

daerah. 
(2) Kepala daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Daerah provinsi 

disebut gubernur, untuk Daerah kabupaten disebut bupati, dan untuk Daerah 

kota disebut wali kota 

   v v Pasal 72  

Kepala daerah menyampaikan ringkasan laporan penyelenggaraan Pemerintahan 

Daerah kepada masyarakat bersamaan dengan penyampaian laporan 
penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. 
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SUBYEK HUKUM 

HAK KEWAJIBAN 
PEMERINTAH DPRD PEMPROV PEMKAB URAIAN PASAL 

Mengevaluasi rancangan Perda v    Pasal 245 

(1) Rancangan Perda Provinsi yang mengatur tentang RPJPD,RPJMD, APBD, 
perubahan APBD, pertanggungjawabanvpelaksanaan APBD, pajak daerah, 
retribusi daerah dan tataruang daerah harus mendapat evaluasi Menteri 
sebelum ditetapkan oleh gubernur. 

(2) Menteri dalam melakukan evaluasi Rancangan Perda Provinsi tentang pajak 
daerah dan retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan 
bidang keuangan dan untuk evaluasi Rancangan Perda Provinsi tentang tata 

ruang daerah berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan 
pemerintahan bidang tata ruang. 

(3) Rancangan Perda kabupaten/kota yang mengatur tentangRPJPD, RPJMD, 
APBD, perubahan APBD,pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, pajak 
daerah,retribusi daerah, dan tata ruang daerah harus mendapatevaluasi 
gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat sebelumditetapkan oleh bupati/wali 
kota. 

(4) Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat dalam melakukan evaluasi 
rancangan Perda Kabupaten/Kota tentang pajak daerah dan retribusi daerah 

berkonsultasi dengan Menteri dan selanjutnya Menteri berkoordinasi dengan 
menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang keuangan, dan 
untuk evaluasi rancangan Perda Kabupaten/Kota tentang tata ruang daerah 
berkonsultasi dengan Menteri dan selanjutnya Menteri berkoordinasi dengan 
menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang tata ruang. 

(5) Hasil evaluasi rancangan Perda Provinsi dan rancanganPerda Kabupaten/Kota 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) jika disetujui diikuti dengan 
pemberian nomor register. 

Menyediakan dan mengelola    v v Pasal 395 
Selain informasi pembangunan Daerah dan informasi keuangan Daerah 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 391 ayat (1), Pemerintah Daerah dapat 
menyediakan dan mengelola informasi Pemerintahan Daerah lainnya. 
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d. Matrik kewenangan 
 

LEMBAGA 
KEWENANGAN 

PEMERINTAH DPRD PEMPROV PEMKAB URAIAN PASAL 

Penyelenggaraan urusan 
pemerintahan 

v    Pasal 5  
(1) Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan sesuai 

dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.  
(2) Kekuasaan Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diuraikan 

dalam berbagai Urusan Pemerintahan.  
(3) Dalam menyelenggarakan Urusan Pemerintahan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (2), Presiden dibantu oleh menteri yang menyelenggarakan Urusan 
Pemerintahan tertentu.  

(4) Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
di Daerah dilaksanakan berdasarkan asas Desentralisasi, Dekonsentrasi, dan 
Tugas Pembantuan. 

Menetapkan kebijakan     Pasal 6  
Pemerintah Pusat menetapkan kebijakan sebagai dasar dalam menyelenggarakan 
Urusan Pemerintahan. 

Melakukan pembinaan dan 
pengawasan urusan pemerintah 
daerah 

v    Pasal 7  
(1) Pemerintah Pusat melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap 

penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Daerah. 
(2) Presiden memegang tanggung jawab akhir atas penyelenggaraan Urusan 

Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat dan Daerah. 

Pembinaan dan pengawasan 
terhadap penyelenggaraan urusan 
pemerintahan di daerah 

v   v  Pasal 8  
(1) Pembinaan dan pengawasan oleh Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 7 ayat (1) terhadap penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh 

Daerah provinsi dilaksanakan oleh menteri/kepala lembaga pemerintah non 
kementerian.  

(2) Pembinaan dan pengawasan oleh Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 7 ayat (1) terhadap penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh 
Daerah kabupaten/kota dilaksanakan oleh gubernur sebagai wakil 
Pemerintah Pusat.  

(3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat 
(2) secara nasional dikoordinasikan oleh Menteri. 

Mengelola Sumber daya alam 
yang ada di wilayahnya 

  v  Pasal 27 
(1) Daerah provinsi diberi kewenangan untuk mengelola sumber daya alam di 

laut yang ada di wilayahnya 
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LEMBAGA 
KEWENANGAN 

PEMERINTAH DPRD PEMPROV PEMKAB URAIAN PASAL 

(2) Kewenangan Daerah provinsi untuk mengelola sumber daya alam di laut 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: 

a. eksplorasi, eksploitasi, konservasi, dan pengelolaankekayaan laut di 
luar minyak dan gas bumi; 

b. pengaturan administratif; 
c. pengaturan tata ruang; 
d. ikut serta dalam memelihara keamanan di laut; dan 
e. ikut serta dalam mempertahankan kedaulatan negara. 

(3) Kewenangan Daerah provinsi untuk mengelola sumber daya alam di laut 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling jauh 12 (dua belas) mil laut 
diukur dari garis pantai ke arah laut lepas dan/atau ke arah perairan 
kepulauan. 

(4) Apabila wilayah laut antar dua Daerah provinsi kurang dari 24 (dua puluh 
empat) mil, kewenangan untuk mengelola sumber daya alam di laut dibagi 
sama jarak atau diukur sesuai dengan prinsip garis tengah dari wilayah antar 
dua Daerah provinsi tersebut. 

(5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4)tidak berlaku 

terhadap penangkapan ikan oleh nelayan kecil. 

Pengelolaan provinsi yang berciri 
kepulauan 

  v  Pasal 28 
(1) Daerah Provinsi yang Berciri Kepulauan mempunyai kewenangan mengelola 

sumber daya alam di laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27. 
(2) Selain mempunyai kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 

Daerah Provinsi yang Berciri Kepulauan mendapat penugasan dari 
Pemerintah Pusat untuk melaksanakan kewenangan Pemerintah Pusat di 
bidang kelautan berdasarkan asas Tugas Pembantuan. 

(3) Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan setelah 
Pemerintah Daerah Provinsi yang Berciri Kepulauan memenuhi norma, 
standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. 

Penataan daerah    v v Pasal 31  
(1) Dalam pelaksanaan Desentralisasi dilakukan penataan Daerah. 
(2) Penataan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk:  

a. mewujudkan efektivitas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;  
b. mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat;  
c. mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik;  

d. meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan; 
e. meningkatkan daya saing nasional dan daya saing Daerah; dan  
f. memelihara keunikan adat istiadat, tradisi, dan budaya Daerah. 
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LEMBAGA 
KEWENANGAN 

PEMERINTAH DPRD PEMPROV PEMKAB URAIAN PASAL 

(3) Penataan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 
Pembentukan Daerah dan penyesuaian Daerah. (4) Pembentukan Daerah dan 
penyesuaian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan 
berdasarkan pertimbangan kepentingan strategis nasional. Bagian Kedua 
Pembentukan Daerah Pasal 32 (1) Pembentukan Daerah sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 31 ayat (3) berupa:  

a. pemekaran Daerah; dan  
b. penggabungan Daerah. (2) Pembentukan Daerah sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) mencakup pembentukan Daerah provinsi 

dan pembentukan Daerah kabupaten/kota. 

Melakukan evaluasi  v    Pasal 43  
(1) Pemerintah Pusat melakukan evaluasi akhir masa Daerah Persiapan. 
 

Melakukan Pengawasan dan 
pembinaan 

v    Pasal 52 
(1) Pemerintah Pusat melakukan pembinaan, pengawasan, dan evaluasi 

terhadap Daerah Persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) 
selama masa Daerah Persiapan. 

Memberhentikan anggota DPRD v    Pasal 81  
(1) Dalam hal DPRD tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 80 ayat (1), Pemerintah Pusat memberhentikan kepala daerah 
dan/atau wakil kepala daerah yang:  

a. melanggar sumpah/janji jabatan kepala daerah/wakil kepala 
daerah; 

b. tidak melaksanakan kewajiban kepala daerah dan wakil kepala 
daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf b; 

c. melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 kecuali 
huruf c, huruf i, dan huruf j; dan/atau 

d. melakukan perbuatan tercela.  
(2) Untuk melaksanakan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 

Pemerintah Pusat melakukan pemeriksaan terhadap kepala daerah dan/atau 
wakil kepala daerah untuk menemukan bukti-bukti terhadap pelanggaran 
yang dilakukan oleh kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah.  

(3) Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh 

Pemerintah Pusat kepada Mahkamah Agung untuk mendapat keputusan 
tentang pelanggaran yang dilakukan oleh kepala daerah dan/atau wakil 
kepala daerah.  
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LEMBAGA 
KEWENANGAN 

PEMERINTAH DPRD PEMPROV PEMKAB URAIAN PASAL 

(4) Apabila Mahkamah Agung memutuskan bahwa kepala daerah dan/atau 
wakil kepala daerah terbukti melakukan pelanggaran, Pemerintah Pusat 
memberhentikan kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah.  

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberhentian kepala daerah dan/atau 
wakil kepala daerah oleh Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) sampai dengan ayat (4) diatur dalam peraturan pemerintah. 

Tugas dan wewenang DPRD  v   Pasal 154 
(1) DPRD kabupaten/kota mempunyai tugas dan wewenang: 

a. membentuk Perda Kabupaten/Kota bersama bupati/wali kota; 

b. membahas dan memberikan persetujuan rancangan Perda 
mengenai APBD kabupaten/kota yang diajukan oleh bupati/wali 
kota; 

c. melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Perda dan APBD 

kabupaten/kota; 
d. memilih bupati/wali kota; 
e. mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian bupati/wali kota 

kepada Menteri melalui gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat 

untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan dan 
pemberhentian. 

f. memberikan pendapat dan pertimbangan kepada Pemerintah 
Daerah kabupaten/kota terhadap rencana perjanjian international 
di Daerah; 

g. memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama 
internasional yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/ 
kota; 

h. meminta laporan keterangan pertanggungjawaban bupati/wali kota 
dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kabupaten/kota; 

i. memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama dengan 
Daerah lain atau dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat 

dan Daerah; 
j. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diatur dalam 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 
(2) Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan tugas dan wewenang 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diaturdalam peraturan DPRD 

kabupaten/kota tentang tata tertib. 



161 
 

 

BAB IV 

 

ANALISIS DAN EVALUASI 

 

A. Analisis terhadap kesesuaian norma dengan prinsip dan 

indikator 

1. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 Tentang Hubungan Luar 

Negeri. 

Undang-undang ini terdiri dari 8 Bab dan 40 Pasal. Setelah 

dianalisis menggunakan prinsip-prinsip dalam Bab III (prinsip 

NKRI, berkelanjutan, keadilan, demokrasi, kepastian hukum, 

pencegahan korupsi) dengan indikator masing-masing maka 

dapat dilihat pasal-pasal yang memenuhi prinsip dan indikator 

yaitu: 

a. Pasal-pasal yang memenuhi prinsip NKRI dengan indikator 

adanya aturan yang jelas tentang pembatasan keikutsertaan 

asing dalam pengelolaan ekonomi, keuangan, industri, 

perdagangan dan infrastruktur antara lain:  

1) Pasal 6 ayat (3) Menteri dapat mengambil langkah-

langkah yang dipandang perlu demi dipatuhinya 

ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5. 

Terpenuhinya Prinsip NKRI dengan Indikator adanya 

aturan yang jelas tentang pembatasan keikut sertaan 

asing dalam pengelolaan ekonomi, keuangan, industri, 

perdagangan dan infrastruktur karena dalam 

melaksanakan hubungan dengan luar negeri atau 

dengan bangsa lain Indonesia menerapkan politik luar 

negeri bebas aktif. Politik luar negeri adalah wawasan 

internasional. Sehingga, politik luar negeri cenderung  
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bersifat tetap, politik luar negeri juga dapat diartikan 

sebagai pola perilaku, dan kebijakan suatu negara 

berhubungan dengan negara lain ataupun dunia 

internasional. Politik luar negeri diabdikan bagi 

kepentingan nasional terutama untuk kepentingan 

pembangunan di segala bidang serta ikut 

melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan 

kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. 

Apabila ada dalam hubungan dengan luar negeri ada 

tindakan-tindakan yang bertentangan dengan 

kebijakan dalam negeri atau Pemerintah Indonesia, 

bertentangan dengan perundang-undangan nasional 

atau hukum dan kebiasaan internasional, maka 

Menteri Luar Negeri diberi kewenangan untuk 

mengambil tindakan preventif atau refresif. Artinya 

disini ada pembatasan terhadap campur tangan/ 

keikutsertaan asing dalam melaksanakan politik luar 

negeri kita. 

2) Pasal 12 ayat (1) Dalam usaha mengembangkan 

Hubungan Luar Negeri dapat juga didirikan lembaga 

persahabatan, lembaga kebudayaan, dan lembaga atau 

badan kerja sama asing lain di Indonesia. Penjelasan 

Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Syarat dan 

Tata Cara Pendirian Lembaga atau Badan Kerja Sama 

Asing disebutkan tentang hal-hal yang mau diatur 

antara lain: 

a) Pengertian ormas asing; 

b) Bentuk ormas asing; 
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c) Perijinan bagi ormas asing, yang terdiri ijin 

prinsip dan ijin operasional; 

d) Persyaratan pengajuan perijinan ormas asing 

yang akan melakukan kegiatan di Indonesia; 

e) Pembentukan Tim Perijinan ormas asing; 

f) Persyaratan mengenai personalia ormas asing; 

g) Ormas pelaksana kerja sama; 

h) Pengawasan ormas asing; 

i) Kewajiban dan larangan ormas asing; 

j) Sanksi-sanksi 

3) Pasal 26 

Pemberian suaka kepada orang asing dilaksanakan 

sesuai dengan peraturan perundang-undangan 

nasional serta dengan memperhatikan hukum, 

kebiasaan, dan praktek internasional. Pasal 26 bisa 

diartikan memberi batasan terkait suaka kepada 

orang asing, harus berdasarkan PUU Nasional. 

4) Pasal 35 ayat (1), ayat (2), Pasal 37 ayat (1) dan ayat 

(2), Pasal 38 ayat (1) dan ayat (2) Pasal-pasal tersebut 

mengatur norma tentang pemberian Surat 

Kepercayaan   yang diberikan dalam rangka kepastian 

hukum. 

b. Pasal-pasal yang memenuhi prinsip NKRI dengan indikator 

Adanya pembagian kewenangan dan pedoman hubungan 

tata kerja antar sektor pembangunan pusat dan daerah 

serta antar daerah dalam pelaksanaan pembangunan 

ekonomi, keuangan, industri dan perdagangan dan infra-

struktur agar sejalan dengan kebijakan dan kepentingan 

nasional antara lain:  
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1) Penjelasan Pasal 2 Pelaksanaan politik luar negeri 

Republik Indonesia haruslah merupakan 

pencerminan ideologi bangsa. Pancasila sebagai 

ideologi bangsa Indonesia merupakan landasan idiil 

yang mempengaruhi dan menjiwai politik luar negeri 

Republik Indonesia. Pelaksanaan politik luar negeri 

yang bebas aktif berdasar atas hukum dasar, yaitu 

Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan 

konstitusional yang tidak lepas dari tujuan nasional 

bangsa Indonesia sebagaimana termaktub di dalam 

Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea 

keempat. Garis-garis Besar Haluan Negara adalah 

landasan operasional politik luar negeri Republik 

Indonesia, yakni suatu landasan pelaksanaan yang 

menegaskan dasar, sifat, dan pedoman perjuangan 

untuk mencapai tujuan nasional bangsa Indonesia. 

Pelaksanaan politik luar negeri Republik Indonesia 

tidak dapat dipisahkan dari konsepsi Ketahanan 

Nasional. Ketahanan Nasional adalah kondisi 

kehidupan bangsa Indonesia berdasarkan Wawasan 

Nusantara dalam rangka mewujudkan daya tangkal 

dan daya tahan untuk dapat mengadakan interaksi 

dengan lingkungan pada suatu waktu sedemikian 

rupa, sehingga dapat menjamin kelangsungan hidup 

dan perkembangan kehidupan bangsa Indonesia 

untuk mencapai tujuan nasional, yakni suatu 

masyarakat adil dan makmur dalam Negara Kesatuan 

Republik Indonesia berdasarkan Pancasila. Dikatakan 

di Penjelasan bahwa politik luar negeri bangsa 
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Indoneia tidakdapat dipisahkan dari konsepsi 

Ketahanan Nasional. 

c. Pasal-pasal yang memenuhi prinsip NKRI dengan indikator 

adanya aturan yang jelas tentang akses informasi publik 

dalam pembangunan dan pengelolaan ekonomi, keuangan, 

industri, perdagangan dan infrastruktur, a.l. dalam proses 

penerbitan izin. antara lain:  

1) Penjelasan Pasal 21  

Yang dimaksud dengan "bahaya nyata" dapat berupa 

antara lain bencana alam, invasi, perang saudara, 

terorisme maupun bencana yang sedemikian rupa 

sehingga dapat dikategorikan sebagai ancaman 

terhadap keselamatan umum. Usaha pemulangan 

warga negara Indonesia di negara yang dilanda 

bahaya nyata tersebut dilakukan secara 

terkoordinasi. Upaya-upaya sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal ini akan dilakukan oleh Perwakilan 

Republik Indonesia yang bersangkutan sepanjang 

kondisi-kondisi untuk dapat melaksanakannya 

memungkinkan, seperti keamanan, keselamatan 

akses ke tempat terjadinya bahaya nyata, terbukanya 

wilayah yang aman, tersedianya sarana yang 

diperlukan termasuk dana, dan sebagainya. 

d. Pasal-pasal yang memenuhi prinsip NKRI dengan indikator 

adanya aturan yang jelas tentang partisipasi substantif 

masyarakat, termasuk masyarakat marginal dan pelaku 

usaha kecil dan menengah, dalam dalam pembangunan dan 

pengelolaan ekonomi, keuangan, industri, perdagangan dan 

infrastruktur antara lain:  

1) Penjelasan Pasal 3  
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Yang dimaksud dengan "bebas aktif" adalah politik 

luar negeri yang pada hakikatnya bukan merupakan 

politik netral, malainkan politik luar negeri yang bebas 

menentukan sikap dan kebijaksanaan terhadap 

permasahalan internasional dan tidak mengikatkan 

diri secara a priori pada satu kekuatan dunia serta 

secara aktif memberikan sumbangan, baik dalam 

bentuk pemikiran maupun partisipasi aktif dalam 

menyelesaikan konflik, sengketa dan permasalahan 

dunia lainnya, demi terwujudnya ketertiban 

kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. 

Yang dimaksud dengan diabdikan untuk 

"kepentingan Nasional" adalah politik luar negeri yang 

dilakukan guna mendukung terwujudnya tujuan 

nasional sebagaimana tersebut di dalam Pembukaan 

Undang-Undang Dasar 1945. 

e. Pasal-pasal yang memenuhi prinsip demokrasi dengan 

Indikator adanya aturan yang menjadikan semangat 

perlindungan sebagai dasar dan sentral dari pembangunan 

dan pengelolaan ekonomi, keuangan, industri, perdagangan 

dan infrastruktur antara lain:  

1) Pasal 8 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 

tentang Hubungan Luar Negeri, menyebutkan bahwa 

Menteri, atas usul pimpinan departemen atau 

lembaga pemerintah non-departemen, dapat 

mengangkat pejabat dari departemen atau lembaga 

yang bersangkutan untuk ditempatkan pada 

Perwakilan Republik Indonesia guna melaksanakan 

tugas-tugas yang menjadi bidang wewenang 

departemen atau lembaga tersebut. Pejabat dimaksud 
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secara operasional dan administratif merupakan 

bagian yang tidak terpisahkan dari Perwakilan 

Republik Indonesia serta tunduk pada peraturan-

peraturan tentang tata kerja Perwakilan Republik 

Indonesia di luar negeri. Ketentuan ini berkaitan 

dengan peran Perwakilan Republik Indonesia dalam 

proses penempatan dan perlindungan Pekerja 

Indonesia di negara tujuan penempatan. 

Adapun mengenai perlindungan Pekerja Indonesia di 

luar negeri, Pasal 18 mengatur bahwa Pemerintah 

Republik Indonesia melindungi kepentingan   warga   

negara   atau   badan   hukum   Indonesia   yang 

menghadapi permasalahan hukum dengan 

perwakilan negara asing di Indonesia. Pemberian 

perlindungan tersebut dilakukan sesuai dengan 

ketentuan hukum dan kebiasaan internasional. 

Sebagai bentuk kewajiban terhadap warga negaranya 

di luar negeri, Pasal 19 menyebutkan bahwa 

perwakilan Republik Indonesia berkewajiban 

memupuk persatuan dan kerukunan antara sesama 

warga negara Indonesia di luar negeri dan 

memberikan pengayoman, perlindungan, dan 

bantuan hukum bagi warga negara dan badan hukum 

Indonesia di luar negeri, sesuai dengan peraturan 

perundang- undangan nasional serta hukum dan 

kebiasaan internasional. Dalam hal terjadi sengketa 

antara sesama warga negara atau badan hukum 

Indonesia di luar negeri, Perwakilan Republik 

Indonesia berkewajiban membantu menyelesaikannya 
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berdasarkan asas musyawarah atau sesuai dengan 

hukum yang berlaku (Pasal 20). 

 

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan 

Undang-undang ini terdiri dari 18 Bab dan 193 Pasal. 

Norma-norma dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 

tentang Ketenagakerjaan pada dasarnya sebagian besar telah 

memenuhi prinsip dan indikator. Namun dalam tataran 

peraturan pelaksanaan indikator tersebut menjadi tidak 

terpenuhi sebagaimana dalam Pasal 42 s/d Pasal 49 yang pada 

intinya memperbolehkan penggunaan tenaga kerja asing tetapi 

harus memenuhi persyaratan tertentu. Ini sebeanrnya 

memenuhi prinsip NKRI dengan indikator adanya aturan terkait 

pembatasan keikutsertaan asing dalam pengelolaan 

ketengakerjaan, artinya penggunanaan temaga kerja asing 

dibolehkan tapi dibatasi dengan beberapa syarat yang harus 

dipenhui oleh pemberi kerja diantaranya wajib  memiliki ijin 

tertulis dari Menteri atau pejabat yang ditunjuk, larangan 

mepekerjakan tenaga kerja asing bagi pemberi kerja 

perseorangan, diperbolehkan mempekerjakan tenaga kerja asing 

tetapi dibatasi pada jabatan dan waktu tertentu.Ketentuan 

Penggunaan tenaga kerja asing ini telah ditindaklanjuti dengan 

Permenaker Nomor 16 Tahun 2015 tentang Tata Cara 

Penggunaan Tenaga Kerja Asing sebagaimana telah diubah 

dengan Permenaker Nomor 35 Tahun 2015, dimana awalnya 

dalam Permenaker Nomor 16 Tahun 2015 pemerintah 

memperketat penggunanaan tenaga kerja asing, namun dalam 

Permenaker Nomor 35 Tahun 2015 sebaliknya pemerintah 

memperlonggar penggunaan tenga kerja asing. Oleh karena itu 

dalam tataran paraktis hal ini tidak memenuhi prinsip NKRI.  
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Dalam Permenaker 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 PTSP di BKPM. Dalam Permenaker ini 

juga diterbitkan bebagai peraturan yang membatasi jabatan-

jabatan yang dapat diduduki oleh TKA di berbagai sektor 

industry yang dituangkan dlm berbagai Kepmenaker. 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 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 komisaris." Di aturan sebelumnya, tidak 

ada ketentuan ini. Sebenarnya selama ini pun, jarang ada 

perusahaan lokal yang menempatkan tenaga 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 per dollar AS jabatan setiap bulan dalam bentuk mata 
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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. Selain itu dalam ketentuan UU Ketenagakerjaan ini tidak 

ditemukan ketentuan yang memenuhi prinsip keadilan 

dengan indikator adanya aturan yang jelas tentang 

keterlibatan masyarakat hukum adat, masyarakat lokal, 

perempuan dan masyarakat marginal lainnya. UU ini 

hanya mengatur perlindungan bagi penyandang cacat, 

anak, dan perempuan yang dapat diartikan sebagai 

keterlibatan penyandang cacat, anak, dan perempuan 

dalam bidang ketenagakerjaan yang keberadaannya diakui 

sebagai tenaga kerja (Pasal 67 s/d Pasal 76, Pasal 81s.d 

Pasal 83). Sementara untuk masyarakat hukum adat, 

masyarakat lokal, dan masyarakat marginal lainnya tidak 

diatur keterlibatannya dalam bidang ketengakerjaan; 

f. 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. Dalam 

Pasal 27 ayat (2) disebutkan bahwa dalam menetapkan 

persyaratan program pemegangan, Menteri harus 

memperhatikan kepentingan perusahaan, masyarakat, 

dan negara. Disini tidak ada partisipasi substantif 

masyarakat secara langsung dalam rangka penetapan 

persyaratan program pemagangan; 
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g. 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 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. 

 

3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan 

dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri 

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang 

Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar 

Negeri merupakan rangkaian dari arah politik  pemerintah  yang  

mencoba  menjalankan konsepsi besar mengenai pemenuhan 

hak warga negara untuk bekerja. Hal tersebut tercermin dalam 

konsiderans Menimbang, yang secara tegas menguraikan 

tentang Hak Asasi Manusia, termasuk hak setiap orang untuk 

bekerja dan dilindungi. Dengan demikian, Undang-Undang 

Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan 

Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri menjadi salah satu dasar 

yuridis bagi segenap warga negara, terutama para calon TKI 

(CTKI) dan/atau TKI untuk mendapatkan hak dasarnya sebagai 

manusia. UU Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan 

Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri telah  

berlaku selama kurang lebih 13 tahun, namun  masalah  dan  

kasus  yang  terjadi  masih  banyak,  baik  secara kuantitas 

maupun variasinya, di samping jumlah pekerja Indonesia yang 

bekerja di luar negeri makin bertambah dari tahun ke tahun. 
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Dari kondisi yang demikian itu, muncul pendapat yang 

menyatakan bahwa sebagian besar masalah terjadi karena 

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan 

dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri tidak 

dapat mengatasi masalah dalam menyelesaikan kasus-kasus. 

Secara garis besar masalah yang dimaksud bila ditinjau dari 

prinsip-prinsip dalam menganalis dan evaluasi suatu peraturan 

perundang-undangan adalah sebagai berikut: 

a. Prinsip Demokrasi 

Indikator adanya aturan yang menjadikan semangat 

perlindungan sebagai dasar dan sentral dari pembangunan 

dan pengelolaan ekonomi, keuangan, industri, 

perdagangan dan infrastruktur.  

1) Perlu memperjelas dan mempertegas fungsi 

perlindungan bagi Tenaga Kerja Indonesia yang 

bekerja di Luar Negeri. Sesuai dengan penamaan 

undang-undangnya maka Undang-Undang Nomor 

39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan 

Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri 

lebih banyak mengatur penempatan dari pada 

mengatur tentang perlindungannya (jumlah pasal 

yang mengatur perlindungan hanya 8 pasal (7%) 

dari 109 pasal; sedangkan pasal yang mengatur 

penempatan ada 66 pasal (38%) dari 109 pasal, jadi 

konsentrasi dari Undang-Undang Nomor 39 Tahun 

2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga 

Kerja Indonesia di Luar Negeri adalah pengaturan 

penempatan bukan perlindungan. Penataan pasal-

pasal yang kurang dalam hal perlindungan dan 

berlebihan yang mengatur dalam masalah 
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penempatan menyebabkan banyak kalangan yang 

berpendapat bahwa paradigma peraturan tersebut 

adalah komoditisasi TKI. 

b. Prinsip Kepastian Hukum 

Indikator adanya aturan yang jelas mengenai asas, norma, 

dan kaidah penyelenggaraan pembangunan dan 

pengelolaan ekonomi, keuangan, industri, perdagangan 

dan infrastruktur yang adil, serta dilakukan dengan cara 

terkoordinasi, terpadu, menampung dinamika, aspirasi 

dan peran serta masyarakat, serta menyelesaikan konflik. 

1) Perlu mempertegas dan memperjelas pengaturan 

norma dalam pasal-pasal untuk menghindari adanya 

multi interpretasi terhadap pasal-pasal dalam 

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang 

Penempatan dan Perlindungan Tenaga kerja Indonesia 

di Luar Negeri ini. Banyaknya amanat pasal untuk 

diatur lebih lanjut, tetapi tidak satupun   yang 

mengamanatkan   pengaturan   lebih   lanjut   kepada 

peraturan daerah; padahal pemerintah daerah juga 

memiliki tanggung jawab untuk menanggulangi 

perlindungan. Dalam hal materi muatan dan 

ketentuan yang termuat dalam Undang-Undang 

Nomor 39 Tahun 2004, pasal-pasal dan/atau ayat-

ayat terkait “perlindungan” hanya memberikan 

penjelasan secara umum sehingga pada tingkat 

praktiknya para pelaksana mendapati pasal-pasal dan 

ayat-ayat ini sangat sulit dilaksanakan. Undang-

Undang ini hanya menyatakan bahwa perlindungan 

dilaksanakan mulai dari pra-penempatan, masa 

penempatan sampai dengan purna-penempatan 
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(pasal 77 ayat 2). Bagaimana perlindungan itu 

dijalankan lebih lanjut tidak dijabarkan. Dari kedua 

sisi kedudukan dan isinya, bab ini sesungguhnya 

“terisolasi” di dalam Undang-Undang ini sendiri. 

Karenanya, menengarai makna isolasi dari bab VI 

tentang perlindungan ini, sulit dibantah bahwa bab 

ini tak lain berupa suatu performa dari kewajiban 

menerapkan prinsip perlindungan namun konsep 

perlindungan itu sendiri tidak atau belum diuraikan 

secara menyeluruh dalam seluruh kaitannya dengan 

bab-bab lain yang membentuk Undang-Undang ini. 

2) Perlu memperjelas pengaturan pasal-pasal dalam 

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang 

Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia 

di Luar Negeri ini agar sesuai dengan judul Undang-

Undangnya dan mengurangi pasal-pasal yang 

menyatakan “akan diatur lebih lanjut” 

Ketentuan atau muatan yang tidak jelas, kabur arti 

dan implikasinya. Pasal-pasal yang tidak jelas ini, 

terbagi dalam beberapa kriteria antara lain yaitu 

Pasal-pasal yang mengamanatkan suatu penetapan 

lebih lanjut. Karena mengandung ketidakjelasan atau 

kekaburan, maka pasal- pasal ini pada umumnya 

mengandung pernyataan atau keterangan yang 

menjelaskan bahwa masalah yang terungkap dalam 

pasal tersebut akan diatur atau ditetapkan lebih 

lanjut dengan peraturan yang lain atau keputusan 

pejabat tinggi tertentu seperti direktur jenderal atau 

menteri. Contohnya: pasal 6 ayat 3, pasal 15 ayat 5, 

pasal 24 ayat 5, pasal 25 ayat 4, pasal 26 ayat 3, 
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pasal 42 ayat 6, pasal 49 ayat 4, pasal 62 ayat 3, pasal 

63. 

3) Perlu mengharmoniskan ketentuan-ketentuan materi 

yang akan diatur dengan kondisi perkembangan 

dalam masyarakat seperti misalnya materi-materi 

yang disharmonis dibawah ini: 

a) Batas usia calon TKI 

Dalam Pasal 35 menyatakan bahwa “Perekrutan 

calon TKI oleh pelaksana penempatan TKI swasta 

wajib dilakukan terhadap calon TKI yang telah 

memenuhi persyaratan: 

a. berusia sekurang-kurangnya 18 (delapan 

belas) tahun kecuali bagi calon TKI yang akan 

dipekerjakan pada Pengguna perseorangan 

sekurang-kurangnya berusia 21( dua puluh 

satu) tahun; 

b. sehat jasmani dan rohani; 

c. tidak dalam keadaan hamil bagi calon tenaga 

kerja perempuan; dan 

d. berpendidikan sekurang-kurangnya lulus 

Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) atau 

yang sederajat. 

Ketentuan yang mensyaratkan calon TKI 

harus berumur sekurang kurangnya 21 tahun 

bagi calon TKI yang akan dipekerjakan pada 

Pengguna perseorangan merupakan ketentuan 

yang kontraproduktif bagi calon TKI itu sendiri.  

Hal ini karena mayoritas usia potensial untuk 

calon TKI adalah pada usia 18 tahun ke atas. 

Disamping itu pula, penentuan usia minimum 21 
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tahun tidak didasari oleh konsep yang matang 

baik dari segi ilmu psikologi maupun dari konsep 

ilmu hukum. Dalam pada itu, dalam kelaziman 

norma yang terdapat dalam berbagai peraturan 

perundang-undangan ditentukan bahwa usia 

anak-anak adalah usia di bawah 18 tahun. 

Argumentum a contrario nya adalah bahwa usia 

dewasa adalah usia yang bukan usia anak-anak, 

yakni usia 18 tahun dan keatas. Dalam UU No. 

13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, 

dinyatakan bahwa ”Anak adalah setiap orang 

yang berumur dibawah 18 (delapan belas) tahun” 

(vide: pasal 1 angka 26). Oleh karena itu, 

penentuan usia 21 tahun dalam Pasal 37 

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang 

Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja 

Indonesia di Luar Negeri tersebut bertentangan 

dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 

tentang Ketenagakerjaan. Padahal Undang-

Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang 

Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja 

Indonesia di Luar Negeri adalah Undang-Undang 

pelaksanaan lebih lanjut dari norma yang ada 

dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 

tentang Ketenagakerjaan.  Dalam Pasal 34 

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang 

Ketenagakerjaan menyatakan bahwa  ”Ketentuan 

mengenai penempatan tenaga kerja di luar negeri 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf b 

diatur dengan undang-undang”. Amanat pasal 34 



177 
 

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang 

Ketenagakerjaan tersebut diwujudkan dengan 

lahirnya Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 

tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga 

Kerja Indonesia di Luar Negeri. Sehingga menjadi 

tidak logis jika ada ketentuan yang ada dalam 

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang 

Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja 

Indonesia di Luar Negeri itu bertentangan dengan 

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang 

Ketenagakerjaan. Dalam pada itu, jika secara 

sistematis dilakukan pemahaman yang secara 

komprehensif dalam Undang-Undang Nomor 39 

Tahun 2004 tentang Penempatan dan 

Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar 

Negeri, bahwa terdapat ketentuan yang 

mengharuskan adanya sertifikat kompetensi 

terhadap calon TKI. Sertifikat kompetensi ini 

sudah menunjukkan pada kemampuan dan 

kesiapan dari calon TKI yang bersangkutan dari 

pada penentuan batas umur 21 tahun. Oleh 

karena sudah menunjukkan kemampuan dan 

kesiapan dari calon TKI ini maka menjadi tidak 

relevan jika kemudian calon TKI diharuskan 

minimal berusia 21 tahun. 

Demikian pula secara sosiologis, bahwa 

adanya banyak potensi calon TKI yang berumur 

18 tahun keatas yang berkehendak untuk 

memperoleh penghidupan dan penghasilan yang 

layak dengan bekerja sebagai TKI di luar negeri. 



178 
 

Dan kehendak tersebut jelas dilindungi dan 

dijamin baik dalam konstitusi maupun dalam 

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang 

Ketenagakerjaan. Dalam Pasal 27 Ayat 2 UUD NRI 

1945 dinyatakan bahwa ”Tiap-tiap warga negara 

berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang 

layak bagi kemanusiaan”. Sementara Pasal 31 

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang 

Ketenagakerjaan menyatakan bahwa”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”. Sehingga 

jika para calon TKI yang telah berusia 18 tahun 

akan tetapi belum berusia 21 tahun dihalangi 

untuk bekerja sebagai TKI di luar negeri, maka 

hal ini merupakan bentuk peniadaan hak dasar 

para pekerja tersebut. 

Dalam catatan statistika yang ada bahwa 

tingkat pengangguran yang banyak adalah pada 

usia 18 tahun ke atas. Mereka telah siap bekerja 

akan tetapi lapangan pekerjaan yang terbatas. 

Sehingga cukup disayangkan jika tersedia 

banyak potensi kesempatan untuk bekerja di luar 

negeri tapi terhalang karena batasan usia yang 

harus 21 tahun. Dengan demikian, ditinjau baik 

dari segi normatif, segi psikologis, segi sosiologis, 

pembatasan minimal usia 21 tahun bagi calon 

TKI yang akan dipekerjakan pada Pengguna 

perseorangan tidak memiliki dasar yang kuat, 
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sehigga ketentuan ini harus dilakukan 

perubahan. Perubahannya adalah mengubah 

usia minimal 21 tahun menjadi usia minimal 18 

tahun. Di beberapa daerah ada yang menetapkan 

kebijakan sendiri seperti Pemerintah Provinsi Bali 

terkait dengan penempatan dan perlindungan TKI 

hanya mengisi kesempatan kerja formal dengan 

surat keterampilan menengah ke atas sesuai 

dengan Surat Edaran Gubernur Bali Nomor 

562/4729/III.2/Disnaker tanggal 25 Juli 2005 

Perihal Penempatan TKI ke luar negeri. Khusus di 

Provinsi Bali, TKI yang dikirim ke luar negeri rata-

rata berusia 21 sampai dengan 35 tahun. 

Sedangkan di Kota Batam Usia rata-rata TKI yang 

dikirim ke luar negeri adalah 20-30 tahun, perlu 

adanya pembatasan usia TKI yang akan dikirim 

ke luar negeri.  

b) Pendidikan TKI 

Ketentuan yang mengatur pendidikan 

sekurang-kurangnya lulusan SLTP atau sederajat 

diganti dengan SD. Fakta menunjukkan bahwa 

sebagian besar pencari kerja di Nusa Tenggara 

Timur (NTT) misalnya dan bahkan mungkin di 

Indonesia berpendidikan SD. Dalam putusan 

Mahkamah Konstitusi Nomor 019-020/PUU-

III/2005 telah menganulir syarat pendidikan 

SLTP menjadi SD tetapi tidak semua Dinas 

Ketenagakerjaan  kabupaten/kota NTT 

mengetahui hal itu, sehingga sampai dengan saat 

ini masih Dinas Ketenagakerjaan  
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kabupaten/kota yang tetap berpedoman pada 

apa yang tertulis dalam Undang-Undang Nomor 

39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan 

Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar 

Negeri yaitu pendidikan minimal lulusan SLTP 

karena mereka takut dijadikan tersangka oleh 

aparat kepolisian.  Selain itu, mengganggap perlu 

disesuaikan dengan batasan jenjang pendidikan 

formal dengan materi revisi TKI menyertakan 

pendidikan terakhir minimal SD berijazah. Di 

provinsi Bali, TKI yang dikirim ke luar negeri rata-

rata berusia 21 sampai dengan 35 tahun, dengan 

latar belakang pendidikan minimal SMU/SMK, 

dan diperlukan batasan usia dan latar belakang 

pendidikan. 

c) Kelengkapan Dokumen 

Dalam Pasal 51 Undang-Undang Nomor 39 

Tahun 2004 tentang Penempatan dan  

Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar 

Negeri dinyatakan bahwa “Untuk dapat 

ditempatkan di luar negeri, calon TKI harus 

memiliki dokumen yang meliputi”: 

a. Kartu Tanda Penduduk, Ijazah pendidikan 

terakhir, akte kelahiran atau surat 

keterangan kenal lahir; 

b. Surat keterangan status perkawinan bagi 

yang telah menikah melampirkan copy buku 

nikah; 

c. Surat keterangan izin suami atau istri, izin 

orang tua, atau izin wali; 
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d. Sertifikat kompetensi kerja; 

e. Surat keterangan sehat berdasarkan hasil-

hasil pemeriksaan kesehatan dan psikologi;  

f. Paspor yang diterbitkan oleh Kantor Imigrasi 

setempat; 

g. Visa kerja; 

h. Perjanjian penempatan kerja; 

i. Perjanjian kerja, dan 

j. KTKLN. 

Persyaratan yang sedemikian banyak 

tersebut cenderung menghalangi bagi para calon 

TKI untuk bekerja di luar negeri sehingga akan 

menjadi kontraproduktif bagi para calon TKI itu 

sendiri dan hal ini berarti tidak melindungi 

kepentingan hukum bagi mereka. Persyaratan-

persyaratan ini lebih tidak memberikan nilai 

tambah bagi para calon TKI daripada 

memberikan perlindungan terhadapnya. Dalam 

pada itu, terdapatnya overlapping (tumpang 

tindih) dari adanya persyaratan tersebut, seperti 

disyaratkannya memiliki paspor, sementara pada 

sisi lain juga disyaratkan adanya KTP. Bukankah 

orang yang memiliki paspor sudah dianggap telah 

memiliki identitas kependudukan seperti KTP. 

Demikian pula disyaratkannya adanya akta 

kelahiran. Adanya akta kelahiran ini dianggap 

berat bagi para calon TKI terutama para calon TKI 

yang berdomisili di daerah-daerah terpencil yang 

tidak familier dengan adanya akta kelahiran. 

Bukankah didalam paspor sudah menunjukan 
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kapan dan dimana seseorang dilahirkan? 

Sehingga persyaratan adanya KTP dan akta 

kelahiran tidak diperlkukan lagi sepanjang calon 

TKI yang bersangkutan telah memiliki paspor. 

Demikian pula adanya syarat ijazah terakhir. 

Syarat ini juga tidak diperlukan karena tidak ada 

ketentuan syarat minimal pendidikan bagi para 

calon TKI. Memang dalam pasal 35 huruf d bahwa 

calon TKI harus berpendidikan sekurang-

kurangnya lulus Sekolah Lanjutan Tingkat 

Pertama (SLTP) atau yang sederajat. Tapi 

ketentuan ini telah dibatalkan oleh Mahkamah 

Konstitusi dalam putusannya Nomor: PUU 019-

020/PUU-III/2005.  

Syarat adanya surat keterangan izin orang 

tua atau wali juga tidak logis. Hal ini calon TKI 

adalah mereka yang telah dewasa (telah berumur 

18 tahun atau lebih). Orang yang telah dewasa 

maka jika hendak melakukan perbuatan hukum 

tidak memerlukan persetujuan pihak lain. 

Demikian pula calon TKI yang telah dewasa maka 

dia tidak memerlukan persetujuan pihak lain 

seperti persetujuan orang tua. Bisa dibayangkan 

calon TKI yang telah berumur 50 tahun tetap 

harus memerlukan persetujuan orang tuanya. 

Demikian pula calon TKI yang telah kawin, 

diharuskan mendapat surat persetujuan dari 

orang tua. 

Syarat surat keterangan sehat berdasarkan 

hasil-hasil pemeriksaan kesehatan dan psikologi 
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tidak relevan bagi para TKI yang akan bekerja ke 

luar negeri. Pemeriksaan psikologi tidak memiliki 

manfaat bagi para CTKI karena ukuran dan 

standar hasil pemeriksaan psikologi sangat 

kabur. Bukankah sudah ada uji kompetensi 

terhadap calon TKI. 

d) Surat  Izin  Pelaksana  Penempatan  Tenaga  Kerja  

Indonesia (SIPPTKI) 

Sesuai   Peraturan   Menteri   Tenaga   Kerja   

dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 

PER.10/MEN/V/2009 tentang Tata Cara 

Pemberian, Perpanjangan, dan Pencabutan Surat 

Izin Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja 

Indonesia bahwa PPTKIS adalah badan hukum 

yang telah memperoleh izin tertulis dari 

Pemerintah untuk menyelenggarakan pelayanan 

penempatan TKI di luar negeri. Mekanismenya 

adalah perusahaan mengajukan tertulis   kepada   

Menakertrans   Republik   Indonesia   melalui 

Direktur Jenderal Binapenta yang  

ditandatangani  bermaterai cukup dengan 

melampirkan: 

1) Surat  permohonan  secara  tertulis  kepada  

Menteri  melalui Direktur Jenderal  yang   

ditandatangani   di   atas   kertas 

bermaterai; 

2) Fotokopi akta pendirian dan/atau akta 

perubahan Perseroan Terbatas (PT) dan 

tanda bukti pengesahan dari instansi yang 

berwenang; 



184 
 

3) Tanda bukti modal disetor  yang tercantum  

dalam  akta pendirian perusahaan 

sekurang-kurangnya Rp3.000.000.000,- 

(tiga milyar rupiah); 

a) Fotokopi sertifikat/bilyet deposito a.n. 

Menteri c.q.  PPTKIS yang bersangkutan 

sebesar Rp500.000,- (lima ratus juta 

rupiah); 

b) Rencana kerja penempatan dan 

perlindungan tenaga kerja di luar negeri 

sekurang-kurangnya dalam kurun waktu 3 

tahun berjalan; 

c) Struktur organisasi perusahaan yang 

mencantumkan adanya unit yang 

bertanggung jawab terhadap pelatihan 

kerja; 

d) Fotokopi bukti penguasaan  sarana  dan  

prasarana  berupa kantor, peralatan 

kantor, tempat penampungan, dan tempat 

pelatihan berupa    surat    kepemilikan    

atau    perjanjian sewa/kontrak/kerja sama 

dalam jangka waktu sekurang- kurangnya 

5 tahun; 

e) Neraca perusahaan yang dibuat oleh 

akuntan publik; 

f) Fotokopi Nomor Pokok Wajib Perusahaan 

(NPWP) Perseroan Terbatas; 

g) Surat   pernyataan   yang   ditandatangani   

di   atas   kertas bermaterai cukup dari 

pimpinan perusahaan (Direktur Utama 
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atau Presiden   Direktur) yang   

menyatakan   bahwa   yang bersangkutan   

tidak   pernah   dijatuhi   hukuman   pidana 

berkaitan dengan penempatan TKI ke luar 

negeri; 

h) Pas foto (berwarna dengan latar belakang 

merah) pimpinan perusahaan (Direktur 

Utama atau Presiden Direktur) dengan 

ukuran 4 x 6 cm sebanyak 3 lembar; 

Mengenai izin untuk yang memperoleh 

SIPPTKI  harus memiliki modal yang disetor yang 

tercantum dalam akta pendirian perusahaan, 

yang awalnya 3 (tiga) miliar rupiah menjadi 5 

(lima) miliar rupiah, penyetoran uang kepada 

bank dalam bentuk deposito ditingkatkan 

menjadi 1 (satu) miliar rupiah. 

Dalam hal dokumen telah lengkap, Direktur 

Jenderal melakukan   penelitian   dalam   waktu   

5   hari   kerja, apabila dokumen telah lengkap 

Direktur Jenderal melakukan penelitian rencana 

kerja perusahaan dan uji kepatutan dan 

kelayakan terhadap penanggung jawab 

perusahaan dalam jangka waktu 3 hari kerja. 

Dalam hal penilaian rencana kerja perusahaan 

dan uji kepatuhan dan kelayakan terhadap 

penanggung jawab perusahaan telah memenuhi 

persyaratan, kemudian dilanjutkan dengan 

melakukan pemeriksaan sarana dan prasarana 

sesuai dengan dokumen yang dipersayaratkan 

dalam jangka waktu 7 hari kerja. Dalam hal 
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pemeriksaan sarana dan prasarana sesuai 

dengan dokumen telah memenuhi syarat, maka 

dalam waktu 5 hari kerja, Menteri mengeluarkan 

Surat Izin PPTKIS. Dalam hal ini pemeriksaan 

dibentuk Tim yang terdiri dari Ditjen Binapenta, 

Sekretriat Jenderal, Inspektorat Jenderal, dan 

Ditjen Pembinaan dan Pengawasan 

Ketenagakerjaan. 

Setiap PPTKIS harus memiliki Surat Izin 

Pelaksana Penempatan TKI (SIPPTKI) yang   

diberikan   oleh   Menteri.   Untuk   dapat 

memperoleh SIPPTKI pelaksana penempatan TKI 

swasta harus memenuhi persyaratan: 

1) berbentuk   badan   hukum   perseroan   

terbatas (PT) yang didirikan berdasarkan 

peraturan perundang-undangan; 

2) memiliki modal disetor yang tercantum 

dalam akta pendirian perusahaan, 

sekurang-kurangnya sebesar 

Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah); 

3) menyetor uang kepada bank sebagai 

jaminan dalam bentuk deposito sebesar  Rp 

500.000.000,00  (lima ratus juta rupiah) 

pada bank pemerintah; 

4) memiliki rencana kerja penempatan dan 

perlindungan TKI di luar negeri sekurang-

kurangnya untuk kurun waktu 3 (tiga) tahun 

berjalan; 

5) memiliki unit pelatihan kerja; dan 

6) memiliki sarana dan prasarana pelayanan 
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penempatan TKI. 

e) Kartu Tanda Kerja Luar Negeri (KTLN) 

BP3TKI Pelayanan penerbitan KTKLN (Kartu 

Tanda Kerja Luar Negeri). Penerbitan KTKLN 

dikeluarkan setelah semua persyaratan telah 

dilengkapi oleh Calon TKI.  Banyak juga TKI yang 

berangkat tidak sesuai prosedur yang berasal dari 

berbagai daerah, TKI yang tidak memiliki 

dokumen resmi dan menggunakan paspor 

pelancong, sehingga menjadi TKI illegal   dan   

terancam   di   deportasi   dari   Negara   yang   di 

kunjunginya dan salah satu dokumen yang tidak 

di miliki oleh TKI tersebut adalah Kartu Tenaga 

Kerja Luar Negeri atau KTKLN. Bahwa setiap TKI 

yang di tempatkan di Luar Negeri wajib memiliki 

KTKLN yang di verifikasi serta memenuhi 

persyaratan dan telah mengikuti pembekalan 

akhir pemberangkatan (PAP) dan diikutsertakan 

dalam program perlindungan asuransi TKI. Di 

Provinsi Bali misalnya setiap TKI yang 

ditempatkan ke luar negeri wajib memiliki 

dokumen KTKLN yang dikeluarkan oleh 

Pemerintah. Dalam implementasinya, penerapan 

Pasal tersebut di atas bagi TKI yang pekerjaannya 

sebagai pelaut, (bila pelaut merupakan bagian 

dari TKI) wajib memiliki KTKLN, tetapi sesuai 

dengan Surat dari Dirjen Perhubungan Laut 

Nomor.PK.302/1/3/DTPL.13 tanggal 27 

Desember 2013 perihal Tidak Mempersyaratkan 

Kepemilikan KTKLN bagi  Pelaut/Awak  Kapal,  
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dimana  dinyatakan  bahwa Pelaut tidak 

memerlukan KTKLN dan cukup dengan Buku 

Pelaut atau SID. Hal ini jelas menimbulkan 

kebingungan dalam pelaksanaannya, karena ada 

pelaut yang diharuskan memiliki KTKLN,   namun  

ada  juga  yang  tidak  harus  memiliki  KTKLN, 

cukup dengan memiliki buku pelaut (seaman 

book) atau Seafarer Identity  Document  (SID),  

bahkan  ada  juga  yang  mewajibkan pelaut 

memiliki KTKLN, Buku Pelaut, dan SID. Hal ini 

tentu saja memberatkan para pelaut tersebut. 

Disnakertrans Provinsi Bali misalnya 

beranggapan keberadaan KTKLN masih sangat 

diperlukan karea salah satu fungsinya adalah 

sebagai database yang tercatat di Dinas mengenai 

TKI yang akan bekerja ke luar negeri. 

f) TKI Perseorangan/Mandiri 

Pelaksana penempatan TKI di luar negeri 

dilakukan oleh Pemerintah dan PPTKIS dan tidak 

mengatur mengenai TKI perseorangan/mandiri, 

tetapi dalam Pasal 83 mengamanatkan supaya 

memberikan perlindungan terhadap TKI 

perseorangan/mandiri. Sebaiknya dalam 

perubahan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 

2004 tentang Penempatan dan Perlindungan 

Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri juga 

mengatur mengenai TKI perseorangan/mandiri 

sehingga ada keterkaitan antara Pasal 10 dan 

Pasal 83. 

g) Ketentuan Pidana 
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Ketentuan pidana dalam Undang-Undang 

Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan 

Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar 

Negeri ini diatur dalam Bab 13 Pasal 102, 103, 

dan 104. Pengenaan denda menunjukkan bahwa 

sanksi pidana yang ada dalam Undang-Undang 

ini tidak memiliki landasan filosofi dan landasan 

yuridis yang jelas. Hal ini dapat disalahgunakan 

oleh aparat penegak hukum untuk melakukan 

hal-hal yang berada diluar koridor hukum. 

Dalam pasal 103 huruf f dinyatakan bahwa 

“Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 

1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun 

dan/atau denda paling sedikit Rp. 

l.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling 

banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar 

rupiah), setiap orang yang “menempatkan calon 

TKI/TKI yang tidak memiliki dokumen 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51. 

Sedangkan Pasal 51 menyatakan bahwa:” Untuk 

dapat ditempatkan di luar negeri, calon TKI harus 

memiliki dokumen yang meliputi: 

1) Kartu Tanda Penduduk, Ijazah pendidikan 

terakhir, akte kelahiran atau surat 

keterangan kenal lahir; 

2) Surat keterangan status perkawinan bagi 

yang telah menikah melampirkan copy buku 

nikah; 

3) Surat keterangan izin suami atau istri, izin 

orang tua, atau izin wali; 
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4) Sertifikat kompetensi kerja; 

5) Surat keterangan sehat berdasarkan hasil-

hasil pemeriksaan kesehatan dan psikologi; 

6) Paspor yang diterbitkan oleh Kantor Imigrasi 

setempat; 

7) Visa kerja; 

8) Perjanjian penempatan kerja; 

9) Perjanjian kerja, dan 

10) KTKLN. 

Ketentuan pidana Pasal 103 huruf f adalah 

berlebihan karena tidak dibedakan mana 

dokumen yang prinsip dan mana dokumen yang 

hanya pendukung saja. Padahal dokumen yang 

dipersyaratkan dalam pasal 51 tidak sepenuhnya 

relevan dengan perlindungan hukum bagi TKI/ 

CTKI. Sebaiknya hanya dokumen tertentu saja 

yang jika tidak dipenuhi maka dapat dipidana, 

seperti dokumen paspor, visa kerja, dan sertifikat 

kompetensi kerja.  

Demikian pula dalam Pasal 103 Ayat (1) 

hurug g yang menyatakan bahwa: “Dipidana 

dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) 

tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan/atau 

denda paling sedikit Rp.l.000.000.000, 00 (satu 

miliar rupiah) dan paling banyak 

Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah), setiap 

orang yang menempatkan TKI di luar negeri tanpa 

perlindungan program asuransi sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 68. Ketentuan pidana 

dalam Pasal 103 Ayat (1) huruf g menjadi tidak 
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relevan karena keharusan untuk 

mengasuransikan CTKI/TKI akan berbenturan 

dengan kewajiban asuransi bagi pengguna jasa 

TKI terhadap TKI yang dipekerjakan. 

 

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian  

Undang-undang ini terdiri dari 15 Bab dan 145 Pasal. 

Setelah dianalisis menggunakan prinsip-prinsip dalam Bab III 

(prinsip NKRI, berkelanjutan, keadilan, demokrasi, kepastian 

hukum, pencegahan korupsi) dengan indikator masing-masing 

maka dapat dilihat pasal-pasal yang memenuhi prinsip dan 

indikator yaitu: 

a. Pasal-pasal yang memenuhi Prinsip NKRI dengan indikator 

adanya aturan yang jelas tentang pembatasan keikutsertaan 

asing dalam pengelolaan ekonomi, keuangan, industri, 

perdagangan dan infrastruktur yaitu : 

1) Pasal 6  

Dalam pasal ini terdapat ketentuan bahwa kerjasama 

internasional di bidang keimigrasian dengan negara 

lain dan/atau dengan badan atau organisasi 

internasional dilaksanakan berdasarkan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. Kalimat “berdasarkan 

ketentuan peraturan perundang-undangan” 

merupakan bentuk pembatasan terhadap pengaruh 

asing karena kerjasama tersebut tidak bisa dilakukan 

dengan pertimbangan pragmatis untung rugi sesaat 

saja melainkan harus mengacu pada peraturan 

perundang-undangan yang ada. 

2) Pasal 9 ayat (1) Kewajiban melalui pemeriksaan” dalam 

pasal ini merupakan bagian dari bentuk pembatasan 
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pengaruh asing di wilayah Indonesia. 

3) Pasal 63 

Keberadaan “Penjamin” merupakan salah satu bentuk 

pembatasan keberadaan orang asing di wilayah 

Indonesia yang dapat mempengaruhi situasi politik, 

hukum, keamanan dan pemerintahan di Indonesia. 

4) Pasal 68 

“Pengawasan keimigrasian” merupakan salah satu 

bentuk pembatasan keberadaan orang asing di wilayah 

Indonesia yang dapat mempengaruhi situasi politik, 

hukum, keamanan dan pemerintahan di Indonesia. 

b. Pasal-pasal yang memenuhi Prinsip NKRI dengan indikator 

adanya aturan yang jelas tentang pembatasan kepemilikan 

dan pengelolaan individu dan korporasi di bidang ekonomi, 

Keuangan, industri, perdagangan dan infrastruktur yaitu : 

1) Pasal 8 

Kewajiban yang dibebankan dalam pasal ini merupakan 

salah satu bentuk pembatasan hak dan kewajiban 

individu di wilayah Indonesia. Tidak ada kewajiban 

yang dibebabkan kepada korporasi di dalam pasal ini 

atau UU ini secara umum, hal ini dapat dipahami 

mengingat UU Keimigrasian ini hanya mengatur 

mengenai dokumen perjalanan manusia (naturalijk 

person) bukan badan hukum atau korporasi (rechts 

person). 

2) Pasal 10  

Persayaratan yang harus dipenuhi dalam pasal 10 

merupakan salah satu bentuk pembebanan kewajiban 

yang diberikan kepada individu. 
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3) Pasal 29 ayat (1) 

Surat perjalanan lintas batas atau pas lintas batas 

merupakan salah satu bentuk pembatasan hak untuk 

melintasi wilayah perbatasan negara Indonesia. Dengan 

demikian pasal ini telah memenuhi indikator adanya 

aturan yang jelas tentang pembatasan kepemilikan dan 

pengelolaan individu dan korporasi di bidang ekonomi, 

Keuangan, industri, perdagangan dan infrastruktur 

dari prinsip NKRI terkait dengan pembatasan hak dan 

kewajiban individu dan korporasi dalam bidang politik, 

hukum, keamanan dan pemerintahan. Meski demikian 

“perjanjian lintas batas” yang disebutkan dalam pasal 

29 ayat (1) UU Keimigrasian ini perlu ditelusuri isinya 

agar dapat lebih meyakinkan bahwa isi perjanjian 

tersebut tidak mengganggu upaya menjaga kedaulatan 

NKRI.   

4) Pasal 49  

Izin Tinggal diplomatik dan Izin Tinggal dinas 

merupakan salah satu bentuk pembatasan hak 

individu. Dengan demikian pasal ini telah memenuhi 

indikator adanya aturan yang jelas tentang pembatasan 

kepemilikan dan pengelolaan individu dan korporasi di 

bidang ekonomi, Keuangan, industri, perdagangan dan 

infrastruktur dari prinsip NKRI. 

5) Pasal 50 

Izin tinggal kunjungan merupakan salah satu bentuk 

pembatasan hak individu.  

6) Pasal 52 

Izin Tinggal terbatas merupakan salah satu bentuk 

pembatasan hak individu.  
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7) Pasal 78 

“biaya beban”, “deportasi” dan “penangkalan” 

merupakan salah satu bentuk pembatasan hak 

individu.  

c. Pasal-pasal yang memenuhi Prinsip NKRI dengan indikator 

adanya pembagian kewenangan dan pedoman hubungan 

tata kerja antar sektor pembangunan pusat dan daerah 

dalam pelaksanaan pembangunan ekonomi, Keuangan, 

industri, perdagangan dan infrastruktur agar sejalan dengan 

kebijakan dan kepentingan nasional yaitu : 

1) Pasal 3 

Fungsi Keimigrasian di sepanjang garis perbatasan 

Wilayah Indonesia yang dilaksanakan oleh Pejabat 

Imigrasi yang meliputi Tempat Pemeriksaan Imigrasi dan 

pos lintas batas merupakan bagian dari bentuk 

pembagian kewenangan antara pusat dan daerah. Meski 

pelaksanaan fngsi di daerah tersebut dilaksanakan oleh 

Instansi vertikal. 

2) Pasal 4 

Fungsi Keimigrasian di sepanjang garis perbatasan 

Wilayah Indonesia yang dilaksanakan oleh Pejabat 

Imigrasi yang meliputi Tempat Pemeriksaan Imigrasi dan 

pos lintas batas merupakan bagian dari bentuk 

pembagian kewenangan antara pusat dan daerah. Meski 

pelaksanaan fngsi di daerah tersebut dilaksanakan oleh 

Instansi vertikal. 

3) Pasal 25 ayat (3) 

Penerbitan Paspor diplomatik dan paspor dinas oleh 

Menteri Luar Negeri sebagimana disebutkan dalam pasal 

25 ayat (3) merupakan bagian dari bentuk pembagian 
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kewenangan antar instansi.  

4) Pasal 26 ayat (2) 

Oleh Menteri (Menteri Hukum dan HAM) atau Pejabat 

Imigrasi sebagimana disebutkan dalam pasal 26 ayat (2) 

merupakan bagian dari bentuk pembagian kewenangan 

antar instansi. Dengan demikian pasal ini telah 

memenuhi indikator adanya pembagian kewenangan 

dan pedoman hubungan tata kerja antar sektor 

pembangunan pusat dan daerah dalam pelaksanaan 

pembangunan ekonomi, Keuangan, industri, 

perdagangan dan infrastruktur agar sejalan dengan 

kebijakan dan kepentingan nasional dari prinsip NKRI. 

Dengan catatan bahwa konsep “pusat dan 

daerah“dimaknai sebagai “antar instansi yang berbeda”. 

5) Pasal 27 ayat (4) 

Surat perjalanan laksana paspor yang diterbitkan oleh 

Menteri(Menteri Hukum dan HAM)atau Pejabat Imigrasi 

yang ditunjuk sebagimana disebutkan dalam pasal 27 

ayat (4) merupakan bagian dari bentuk pembagian 

kewenangan antar instansi.  

6) Pasal 29 ayat (2) 

Penerbitan surat perjalanan lintas batas oleh Menteri 

(Menteri Hukum dan HAM) atau Pejabat Imigrasi yang 

ditunjuk sebagimana disebutkan dalam pasal 29 ayat (2) 

merupakan bagian dari bentuk pembagian kewenangan 

antar instansi.  

7) Pasal 31 ayat (1) dan (2) 

Penarikan atau pencabutan paspor biasa, Surat 

Perjalanan Laksana Paspor, dan surat perjalanan lintas 

batas atau pas lintas batas oleh Menteri (Menteri Hukum 
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dan HAM) atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk 

sebagimana disebutkan dalam pasal 31 ayat (1) dan 

penarikan atau pencabutan Paspor diplomatik dan 

Paspor dinas oleh Menteri Luar Negeri ssebagimana 

disebutkan dalam pasal 31 ayat (2) merupakan bagian 

dari bentuk pembagian kewenangan antar instansi.  

8) Pasal 37 

Pemberian Visa diplomatik dan Visa dinas oleh Menteri 

Luar Negeri sebagimana disebutkan dalam pasal 37 

merupakan bagian dari bentuk pembagian kewenangan 

antar instansi.  

9) Pasal 40 

Pemberian Visa kunjungan dan Visa tinggal terbatas oleh 

Menteri(Menteri Hukum dan HAM) sebagimana 

disebutkan dalam pasal 40 ayat (1)  dan pemberian Visa 

kunjungan dan Visa tinggal terbatas oleh pejabat dinas 

luar negeri (Kementerian Luar Negeri) sebagaimana 

disebutkan dalam pasal 40 ayat (3) merupakan bagian 

dari bentuk pembagian kewenangan antar instansi.  

d. Pasal-pasal yang memenuhi Prinsip Demokrasi dengan 

indikator Adanya aturan yang menjadikan semangat 

perlindungan sebagai dasar dan Sentral dari pembangunan 

dan pengelolaan ekonomi, Keuangan, industri, perdagangan 

dan infrastruktur yaitu : 

1)   Pasal 16 

Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 

40/PUU-IX/2011 dinyatakan bahwa Pasal 16 ayat (1) 

huruf b Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang 

Keimigrasian bertentangan dan melanggar hak 

konstitusional yang terdapat dalam Pasal 28 huruf A 
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dan Pasal 28 huruf D ayat (1) UUD 1945. Pasal 4 

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak 

Asasi Manusia menyebutkan sejumlah hak asasi yang 

bersifat mutlak, tidak dapat dikurangi dalam keadaan 

apapun dan oleh siapapun. Hak-hak tersebut antara 

lain: 

a. Hak untuk hidup; 

b. Hak untuk tidak disiksa; 

c. Hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani; 

d. Hak beragama; 

e. Hak untuk tidak diperbudak; 

f. Hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan 

di hadapan hukum; 

g. Hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang 

berlaku surut. 

Rumusan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 

tentang Hak Asasi Manusia sama dengan rumusan Pasal 

28 huruf I ayat (1) Amandemen Undang-Undang Dasar 

(UUD) 1945 yaitu: “Hak untuk hidup, hak untuk tidak 

disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak 

beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui 

sebagai pribadi di hadapan hukum dan hak untuk tidak 

dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah 

hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam 

keadaan apapun”. Kalimat “…tidak dapat dikurangi dalam 

keadaan apapun” menunjukkan bahwa hak-hak tersebut 

merupakan hak yang bersifat mutlak, tidak dapat 

dibatasi, sekalipun dalam Pasal 28 huruf J ayat (2) UUD 

1945 terdapat pengakuan terhadap kewajiban untuk 

menghormati hak dan kebebasan orang lain dalam 
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batasan-batasan yang ditetapkan oleh undang-undang. 

e. Pasal-pasal yang memenuhi Prinsip Demokrasi dengan 

indikator Adanya aturan yang menjamin sistem kerja yang 

kooperatif dan kolaboratif yaitu : 

1) Pasal 22 ayat (1)   

Penetapan area imigrasi oleh Kepala  kantor imigrasi 

bersama-sama dengan penyelenggara bandar udara, 

pelabuhan laut, dan pos lintas batas  sebagimana 

disebutkan dalam pasal 22 ayat (3)   menunjukan  ssitem 

kerja yang kooperatif dan kolaboratif dari beberapa 

instansi pemerintah.  

2) Pasal 22 ayat (4)  

Penerbitan tanda untuk memasuki area imigrasi oleh 

Penyelenggara bandar udara, pelabuhan laut, dan pos 

lintas batas dengan persetujuan Kepala  kantor imigrasi 

sebagaimana disebutkan dalam pasal 22 ayat (4)  

menunjukan  ssitem kerja yang kooperatif dan 

kolaboratif dari beberapa instansi pemerintah.  

3) Pasal 69  

Pengawasan Keimigrasian terhadap kegiatan orang asing 

di wilayah Indonesia oleh tim pengawasan rang Asing 

yang anggotanya terdiri atas badan atau instansi 

pemerintah terkait, baik di pusat maupun di daerah 

sebagimana disebutkan dalam pasal 69 ayat (1)  

menunjukan  sistem kerja yang kooperatif dan 

kolaboratif dari beberapa instansi pemerintah.  

4) Pasal 107 (1)  

Penyidikan oleh PPNS Keimigrasian berkoordinasi 

dengan penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia 

sebagimana disebutkan dalam pasal 107 ayat (1) dan 
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penyerahan berkas perkara kepeda penuntut umum 

sebagaimana disebutkan dalam pasal 107 ayat (2)  

menunjukan  sistem kerja yang kooperatif dan 

kolaboratif dari beberapa instansi pemerintah.  

5) Pasal 111  

Kerja sama dalam penyelidikan dan penyidikan tindak 

pidana Keimigrasian dengan lembaga penegak hukum 

dalam negeri dan negara lain sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan atau berdasarkan 

perjanjian internasional yang telah diakui oleh 

Pemerintah Republik Indonesia yang dilaksanakan oleh 

PPNS Keimigrasian sebagimana disebutkan dalam pasal 

111 menunjukkan sisitem kerja yang kooperatif dan 

kolaboratif dari beberapa instansi pemerintah.  

f. Pasal-pasal yang tidak atau kurang memenuhi Prinsip NKRI 

dengan indikator adanya aturan yang jelas tentang 

pembatasan keikutsertaan asing dalam pengelolaan 

ekonomi, keuangan, industri, perdagangan dan infrastruktur 

yaitu:  

1) Pasal 11 ayat (1)  

Keadaaan darurat” sebagaimana disebutkan dalam Pasal 

11 ayat (1) berpotensi menimbulkan pemaknaaan 

adanya pengaruh asing, misalnya tekanan asing yang 

menghendaki  dikeluarkannya tanda masuk terhadap 

orang asing tertentu untuk kepentingan mereka. Namun, 

dalam penjelasan Pasal 11 ayat (1) telah ada pembatasan 

dimana dikatakan bahwa yang dimaksud dengan 

“keadaan darurat” meliputi adanya alat angkut yang 

mendarat di Wilayah Indonesia dalam rangka bantuan 

kemanusiaan (humanitarian assistance) pada daerah 
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bencana alam di Wilayah Indonesia (national disaster) 

atau dalam hal terdapat alat angkut yang membawa 

Orang Asing berlabuh atau mendarat di suatu tempat di 

Indonesia karena kerusakan mesin atau cuaca buruk, 

sedangkan alat angkut tersebut tidak bermaksud untuk 

berlabuh atau mendarat di Wilayah Indonesia. 

Penjelasan ini telah mengeliminir potensi pengaruh asing 

sebagaimana dikhawatirkan diatas. Namun, sayangnya 

pembatasan tersebut hanya dituangkan dalam 

pembatasan yang memiliki daya ikat kurang kuat jika 

dibandingkan dengan pengaturan dalam batang tubuh. 

Dengan demikian akan lebih baik jika isi penjelasan 

pasal 11 ayat (1) tersebut dijadikan sebagai salah satu 

pasal dalam batang tubuh, bukan sebagai penjelasan. 

g. Pasal-pasal yang tidak atau kurang memenuhi Prinsip 

Demokrasi dengan indikator Adanya aturan yang 

menjadikan semangat perlindungan sebagai dasar dan 

Sentral dari pembangunan dan pengelolaan ekonomi, 

Keuangan, industri, perdagangan dan infrastruktur yaitu : 

1) Pasal 3 ayat (1)  

Meskipun didalam penjelasan pasal 3 ayat (1) disebutkan 

bahwa “Fungsi Keimigrasian dalam ketentuan ini adalah 

sebagian dari tugas penyelenggaraan negara di bidang 

pelayanan dan perlindungan masyarakat, penegakan 

hukum Keimigrasian, serta fasilitator penunjang 

pembangunan ekonomi nasional”, tetapi akan lebih baik 

jika rumusan penjelasan ini diletakan menjadi bagian 

dari batang tubuh agar memiliki daya ikat yang lebih 

kuat. 
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5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah  

Undang-undang ini terdiri dari 27 Bab dan 411 Pasal. 

Setelah dianalisis menggunakan prinsip-prinsip dalam Bab III 

(prinsip NKRI, berkelanjutan, keadilan, demokrasi, kepastian 

hukum, pencegahan korupsi) dengan indikator masing-masing 

maka dapat dilihat pasal-pasal yang memenuhi prinsip dan 

indikator yaitu: 

a. Pasal yang memenuhi Prinsip NKRI dengan indikator 

adanya aturan yang jelas tentang peningkatan kesempatan 

dan kemampuan daya olah dalam pengelolaan ekonomi, 

keuangan, industri, perdagangan dan infrastruktur di 

dalam negeri demi peningkatan kesejahteraan dan 

kemandirian bangsa yaitu:  

Pasal 31 ayat (1, 2) 

b. Pasal-pasal yang memenuhi Prinsip NKRI dengan indikator 

adanya aturan yang jelas tentang pembatasan kepemilikan 

dan pengelolaan individu dan korporasi ekonomi, 

keuangan, industri, perdagangan dan infrastruktur yaitu: 

1) Pasal 284 ayat (1) 

2) Pasal 283 ayat (1,2) 

c. Pasal-pasal yang memenuhi Prinsip NKRI dengan indikator 

adanya aturan yang jelas yang mewajibkan perencanaan 

pengelolaan pembangunan ekonomi, keuangan, industri, 

perdagangan dan  infrastruktur didasarkan pada prinsip 

kehati-hatian yaitu: 

1) Pasal  91 ayat 4 (a) 

3) Pasal 247 

4) Pasal 345 ayat 1, 2, 3 

5) Pasal 387 
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6) Pasal 344 ayat (1, 2) 

d. Pasal yang memenuhi Prinsip Pencegahan Korupsi dengan 

indikator adanya pernyataan yang jelas terkait mekanisme 

pencegahan korupsi (seperti transparansi dan 

akuntabilitas) yaitu: 

Pasal 13 ayat (1) 

 

B. Analisis terhadap Potensi Tumpang Tindih Dan Perbedaan 

dengan menggunakan 4 aspek, yaitu: 1. Kewenangan 

pemerintah; 2. Hak dan kewajiban; 3. Perlindungan hukum; 4. 

Penegakan hukum. 

 

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 Tentang Hubungan 

Luar Negeri 

Pada umumnya tidak tergambar adanya tumpang tindih 

kewenangan, hak dan kewajiban, perlindungan hukum 

maupun penegakan hukum pada Undang-Undang ini karena 

kewenangan masing-masing instansi sudah diatur secara jelas 

dalam pasal-pasalnya.  

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 Tentang 

Ketenagakerjaan 

a.   Aspek Hak dan Kewajiban 

1) Pemahaman definisi mogok kerja dalam Undang-Undang 

Nomor 13 Tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan 

Pasal 1 ayat (23) berbunyi “Mogok kerja adalah 

tindakan pekerja/buruh yang direncanakan dan 

dilaksanakan secara bersama-sama dan/atau oleh 

serikat pekerja/serikat buruh untuk menghentikan atau 

memperlambat pekerjaan.” Ini menimbulkan multitafsir 

sehingga mogok kerja diartikan sebagai upaya 
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menghentikan proses produksi bukan sebagai proses 

penuntutan hak pekerja akibat gagalnya kesepakatan 

dalam perundingan. 

Indonesia telah meratifikasi Konvensi ILO Nomor 87 

Tahun 1948 dan Nomor 98 Tahun 1949 yang menjamin 

hak buruh untuk mogok kerja. Dalam pelaksanannya 

mogok kerja merupakan usaha akhir setelah usaha yang 

bersifat kooperatif tidak terjadi kesepakatan. Dalam 

hubungan kerja, mogok kerja adalah alat penyeimbang 

antara pengusaha, antara pengusaha dan pekerja/buruh. 

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);  

2) Ketentuan tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu   

menimbulkan multi tafsir 

Pasal 56 UU Ketenagakerjaan: 

(1) Perjanjian kerja dibuat untuk waktu tertentu atau 

untuk waktu tidak tertentu.  

(2) Perjanjian kerja untuk waktu tertentu sebagaimana 

dimaksud dalam ayat (1) didasarkan atas: a. jangka 

waktu; atau b. selesainya suatu pekerjaan tertentu.  
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Menimbulkan multi tafsir; pekerjaan yang menjadi objek 

PKWT hanya didasarkan jangka waktu dan selesainya 

pekerjaan dan tidak mempertimbangkan jenis pekerjaan 

tetap atau tidak tetap sebagaimana dalam Pasal 59 ayat 

(1) dan (2). 

3) Istilah perpanjangan dan pembaruan yang berpotensi 

multitafsir. 

Pasal 59 ayat (5) dan (6) UU Ketenagakerjaan : 

(5) Pengusaha yang bermaksud memperpanjang 

perjanjian kerja waktu tertentu tersebut, paling 

lama 7 (tujuh) hari sebelum perjanjian kerja waktu 

tertentu berakhir telah memberitahukan 

maksudnya secara tertulis kepada pekerja/buruh 

yang bersangkutan.  

(6)    Pembaruan perjanjian kerja waktu tertentu hanya 

dapat diadakan setelah melebihi masa tenggang 

waktu 30 (tiga puluh) hari berakhirnya perjanjian 

kerja waktu tertentu yang lama, pembaruan 

perjanjian kerja waktu tertentu ini hanya boleh 

dilakukan 1 (satu) kali dan paling lama 2 (dua) 

tahun.  

Jangka waktu lamanya kontrak. Istilah “perpanjangan” 

dan “pembaruan” kurang jelas berpotensi multi tafsir dan 

merugikan kedua belah pihak. 

4) Mekanisme PHK yang membutuhkan proses dan waktu 

panjang yang berpotensi merugikan kedua belah pihak 

Dalam Pasal 152 sampai dengan Pasal 172 yang 

mengatur mengenai mekanisme Pemutusan Hubungan 

Kerja dimana sejak proses perundingan di perusahaan 

hingga ditingkat LPPHI (Lembaga Penyelesaian Hubungan 
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Industrial) membutuhkan proses dan waktu panjang, 

sehingga berpotensi merugikan kedua belah pihak karena 

beban finansial bagi pengusaha dan ketidakpastian 

status kerja bagi pekerja. 

Diperlukan mekanisme dan proses PHK yang lebih 

sederhana (misalnya mengedepankan perundingan di 

tingkat bipartit) agar terjadi kemudahan serta efisiensi 

waktu, dana maupun biaya sosial lainnya. Hal terpenting 

adalah pertimbangan prinsip keadilan dalam pemberian 

upah dan tunjangan selama dalam proses PHK maupun 

dalam menentukan besarnya kompensasi pesangon. 

Kemudian juga perlu dipertimbangkan hak dan kewajiban 

pengusaha dan pekerja dalam masalah pemberlakuan 

skorsing yang memberikan keadilan bagi kedua belah 

pihak. 

5) Jumlah pesangon yang diberikan  

Pasal 156 UU No. 13 Tahun 2003 tentang 

Ketenagakerjaan memberi peluang pekerja menuntut 

pesangon di luar kewajaran dan pengusaha cenderung 

mengurangi kewajibannya. Penggunaan kata paling 

sedikit menimbulkan ketidakpastian kompensasi. 

6) Adanya ketidakadilan dalam pemberian kompensasi 

terhadap PHK yang disebabkan pelanggaran dan PHK 

karena pengunduran diri. 

Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang disebabkan 

pelanggaran memperoleh komponen kompensasi penuh. 

Sementara Pasal 162 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 

2003 tentang Ketenagakerjaan menyatakan bahwa PHK 

akibat pengunduran diri hanya memperoleh uang 

penggantian dan uang pisah. Ini tidak adil dan 
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menimbulkan disinsentif bagi penegakan disiplin pekerja. 

Besaran kompensasi PHK sebaiknya dinegosiasikan 

secara bipartit. 

7) Ketentuan dalam Pasal 164 ayat (3) dinilai multitafsir. 

Dalam hubungan kerja, pemutusan hubungan kerja 

merupakan pilihan terakhir sebagai upaya untuk 

melakukan efisiensi perusahaan setelah 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 

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 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 164 ayat (3) dinilai tidak jelas 

dan dapat menimbulkan multitafsir. Hal ini dikarenakan 

frasa “perusahaan tutup” dalam Pasal 164 ayat (3) bisa 

saja ditafsirkan tutup secara permanen atau hanya tutup 

sementara.  
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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 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”. 

8) Perbedaan penafsiran terkait ketentuan tentang uang 

penggantian hak (pesangon) 

PHK dalam rangka perubahan status, 

penggabungan, peleburan atau perubahan kepemilikan 
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perusahaan dan pekerja/buruh tidak bersedia 

melanjutkan hubungan kerja, maka pekerja/buruh 

berhak atas uang pesangon sebesar 1 (satu) kali sesuai 

ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang perhargaan masa kerja 

1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan uang 

penggantian hak sesuai ketentuan dalam Pasal 156 ayat 

(4). Ketentuan ini menimbulkan multitafsir karena 

pekerja cenderung menuntut kompensasi yang lebih, 

sementara pengusaha akan memilih kompensasi paling 

sedikit.  

Adanya perbedaan persepsi besarnya uang pesangon 

antara pekerja dan pengusaha ini karena tidak adanya 

penjelasan yang cukup tentang fungsi pesangon (dalam 

UU atau peraturan terkait). Pembayaran kompensasi 

sebagaimana diatur dalam Pasal 156 dan Pasal 163 

selama ini dianggap memberatkan pengusaha sehingga 

banyak pengusaha tidak melaksanakannya. Perlu dikaji 

pula terkait ketentuan kompensasi penghargaan masa 

kerja yang tumpang tindih dengan jaminan hari tua 

(Jamsostek) dan Jaminan Pensiun (Program Dana 

Pensiun). 

9) Perjanjian Kerja Bersama Bagi Serikat Buruh Mengurangi 

Hak Buruh/Pekerja dan Mereduksi Hakikat Kebebasan 

Berserikat/Berorganisasi 

Putusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara 

Nomor 115/PUU-VII/2009 merupakan perkara 

permohonan pengujian undang-undang terhadap Pasal 

120 ayat (1) dan Pasal 121 Undang-Undang Nomor 13 

Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Ketentuan Pasal 

120 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 
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tentang 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 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) 

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang 

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 
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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. 

Pasal ini jelas melanggar standar perburuhan 

internasional tersebut, karena secara jelas membatasi 

alasan mogok hanya sebagai akibat "gagalnya suatu 

perundingan". Dalam praktek relasi perburuhan, ILO juga 

mengakui kebebasan buruh/pekerja dan serikat 

buruh/serikat pekerja menggunakan hak mogok untuk 

mempertahankan dan melindungi hak-hak 

buruh/pekerja dan hakhak serikat buruh/serikat 

pekerja, misalnya dalam hal menyatakan rasa solidaritas 

terhadap pelanggaran hak buruh/pekerja dan/atau 

serikat buruh/serikat pekerja di tempat lain bahkan 

negara lain. 

Pembatasan hak mogok seperti tersebut dalam Pasal 

137 UU Ketenagakerjaan ini tidak saja membatasi 

kebebasan dari buruh/ pekerja dan/atau serikat 

buruh/serikat pekerja untuk menggunakan hak mogok 

sebagai bagian dari hak kebebasan berserikat dan 24 

berorganisasi serta menjalankan aktivitas serikat dan 

organisasinya tersebut, tetapi juga merupakan sebuah 

bentuk kontrol terhadap peran dan fungsi serikat 

buruh/serikat pekerja sebagai instrumen resmi 

buruh/pekerja untuk memperjuangkan peningkatan 

kesejahteraannya.  

Ketentuan Pasal 137 di atas adalah untuk 

menggantikan ketentuan mengenai mogok sebelumnya 
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yang terdapat dalam Pasal 1 ayat (1) huruf d nomor 2 

Undang-undang Nomor 22 Tahun 1957 tentang 

Penyelesaian Perselisihan Perburuhan yang berbunyi : 

dari pihak buruh : secara kolektif menghentikan atau 

memperlambat jalannya pekerjaan, sebagai akibat 

perselisihan perburuhan, dilakukan dengan maksud 

untuk menekan atau membantu golongan buruh lain 

menekan supaya majikan menerima hubungan kerja, 

syarat kerja, dan/atau keadaan perburuhan.  

Dengan demikian, Undang-Undang Nomor 13 tahun 

2003 tentang Ketenagakerjaan ini juga telah mencampur-

adukkan pengertian hak mogok sebagai hak fundamental 

dengan syarat prosedural administratif yang tidak ada 

sebelumnya. Pada saat Undang-Undang Nomor 13 tahun 

2003 tentang Ketenagakerjaan mengakui bahwa mogok 

adalah "hak dasar pekerja/buruh dan serikat 

pekerja/serikat buruh", pada saat sama sekaligus juga 

membatasinya secara ketat dengan memasukkan syarat 

prosedural administratif "dilakukan secara sah dan tertib" 

sebagai bagian dari definisi mogok itu sendiri. Ini 

langsung dan tidak langsung ini akan berakibat pada 

pembatasan terhadap hak mogok itu sendiri yang 

merupakan hak fundamental buruh/pekerja dan serikat 

buruh/serikat pekerja.  

Hal ini jelas bertentangan dengan prinsip-prinsip 

dalam Konvensi International Labour Organization (ILO) 

No. 87 yang juga merupakan hukum positif di Indonesia 

dengan ratifikasi melalui Keputusan Presiden RI Nomor 

83 Tahun 1998 tanggal 5 Juni 1998.  

10) Penetapan Sanksi Pidana 
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Pasal 186 Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 

tentang Ketenagakerjaan yang mengatur soal sanksi 

menetapkan sanksi pidana kejahatan terhadap 

pelanggaran Pasal 138 ayat (1) ini dengan ancaman 

hukuman pidana penjara maksimum 4 tahun penjara 

dan/atau denda maksimum Rp 400 juta. Ketentuan 

seperti ini tentu saja amatlah memberatkan buruh/ 

pekerja dan merupakan sebuah upaya untuk 

menghalangi dilaksanakannya hak asasi mogok kerja.  

11) Pasal 140-141 Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 

tentang Ketenagakerjaan juga melanggar standar 

perburuhan internasional ILO karena pasal-pasal 

tersebut secara rigid menetapkan tahapan prosedur 

administratif dan birokratis yang harus dilalui oleh 

buruh/pekerja dan serikat buruh/serikat pekerja yang 

justru amat tidak memungkinkan bagi buruh/pekerja 

dan serikat buruh/serikat pekerja untuk melaksanakan 

hak mogok. Disebutkan bahwa sebelum melaksanakan 

mogok, buruh/pekerja dan serikat buruh/serikat pekerja 

harus menyampaikan surat pemberitahuan selambat-

lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum mogok dilaksanakan. 

Surat pemberitahuan harus memuat waktu mulai dan 

diakhiri mogok, tempat, alasan dan sebagai melakukan 

mogok, dan tanda tangan penanggung jawab mogok. 

Setelah itu, para pihak yang berselisih (buruh/pekerja 

dan pengusaha/majikan) diwajibkan untuk 

melaksanakan perundingan yang diperantarai oleh 

pegawai instansi ketenagakerjaan. Jika tercapai 

kesepakatan, maka mogok tidak akan dilaksanakan. Jika 

kesepakatan tidak tercapai, maka dapat ditentukan 
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apakah mogok akan diteruskan atau dihentikan untuk 

sementara atau dihentikan sama sekali.  

Ketentuan melakukan pemberitahuan 7 (tujuh) hari 

sebelum mogok kerja dan keharusan untuk dilakukannya 

perundingan sebelum mogok justru semakin 

memperbesar kemungkinan terjadinya pelanggaran 

standar perburuhan internasional ILO. Komite Ahli ILO 

26 menyatakan bahwa "jangka waktu surat 

pemberitahuan seharusnya tidak boleh diadakan untuk 

menghalangi, mengingat buruh praktis hanya akan 

menunggu saja untuk melaksanakan hak mereka untuk 

melakukan mogok kerja. Jangka waktu pemberitahuan 

juga seharusnya dibuat sependek (mungkin) jika proses 

perundingan akan memakan waktu." (terjemahan dari : 

"[...] the period of advance notice should not be an 

additional obstacle to bargaining, with workers in practice 

simply waiting for its expiry in order to exercise their right 

to strike, and it should be shorter if the mediation process 

is lengthy."  

12) Pengaturan tentang jam kerja bagi buruh perempuan 

dalam Pasal 76 Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 

tentang Ketenagakerjaan bertentangan dengan Konvensi 

Internasional ILO No. 111 tentang Larangan Diskriminasi 

di Tempat Kerja. Pasal 76 UU Ketenagakerjaan 

menetapkan bahwa buruh perempuan yang bekerja 

malam (antara pukul 23.00 - 05.00) tidak boleh sedang 

dalam keadaan hamil dan berusia di bawah 18 tahun.  

Selanjutnya juga disyaratkan agar bagi mereka 

disediakan transportasi dari dan ke rumah, adanya 

makanan tambahan, dan pengusaha wajib menjaga 
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kesusilaan dan keamanan selama di tempat kerja.  Bahwa 

Pasal 76 UU Ketenagakerjaan tersebut bertentangan 

dengan Konvensi ILO No. 111 karena pasal ini 

menyebabkan buruh perempuan tidak dapat memiliki 

kesempatan kerja yang sama seperti halnya buruh laki-

laki, serta cenderung telah bisa gender karena 

mengaitkan perempuan sebagai faktor utama pencetus 

tindakan asusila yang mana harus dijaga oleh pengusaha 

agar tidak terjadi.  

13) Ketentuan terkait dengan penafsiran terhadap Frasa 

“belum ditetapkan” dalam Pasal 155 ayat (2) Undang-

Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. 

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 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-
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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) Undang-Undang Nomor 

13 Tahun 2003 tentang 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 

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) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang 

Ketenagakerjaan dikaitkan dengan mekanisme 

penyelesaian perselisihan hubungan industrial, maka 
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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) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 

tentang 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. 

Dengan demikian, frasa ”belum ditetapkan” dalam 

Pasal 155 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 

tentang Ketenagakerjaan tidak mempunyai kekuatan 

hukum tetap dan bertentangan dengan UUD 1945 
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sepanjang tidak dimaknai belum berkekuatan hukum 

tetap. Putusan MK terkait Pasal 155 ayat (2) ini telah 

memberikan kepastian hukum bagi pekerja/buruh dan 

pengusaha untuk menjalankan hak dan kewajibannya 

selama menyelesaikan proses perselisihan hubungan 

industrial. Dengan adanya putusan Mahkamah 

Konstitusi ini, pengusaha berkewajiban untuk membayar 

upah proses kepada pekerja/buruh sampai adanya 

putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. 

b. Aspek Kewenangan 

1) Ketentuan outsourcing dalam Undang-Undang Nomor 13 

Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan multitafsir 

sehingga menimbulkan konflik antara pekerja dan 

pengusaha. 

Pasal 64 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 

tentang Ketenagakerjaan menyebutkan ketentuan 

tentang hubungan kerja dan penjelasan tentang 

pekerjaan pokok dan penunjang yang tidak jelas dalam 

pasal-pasal outsourcing (Pasal 64-Pasal 66) menimbulkan 

multi tafsir sesuai dengan kepentingan masing-masing. 

Hal ini berimplikasi terjadinya pelanggaran praktek 

outsourcing yang merugikan pekerja. 

Praktek outsourcing telah menimbulkan polemik dan 

konflik antara pengusaha dan serikat pekerja; 

pengusaha; outsorcing merupakan tuntutan efisiensi 

dalam persaingan global, sementara bagi serikat pekerja 

praktek outsourcing sebagai insecurity dan kurang 

memberikan perlindungan terhadap pekerja. Outsourcing 

tetap diperlukan namun pelaksanaannya harus tetap 

melindungi pekerja. 
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Mahkamah Konstitusi dalam putusannya Nomor 

27/PUU-IX/2011 menguji ketentuan Pasal 59 dan Pasal 

64 sampai dengan Pasal 66 menyatakan bahwa, norma 

Pasal 59 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang 

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 

tertentu hanya dapat diterapkan untuk 4 (empat) jenis 

pekerjaan saja. 

Adapun terhadap norma dalam Pasal 64 sampai 

dengan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 

tentang 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 Undang-Undang Nomor 

13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan bertentangan 

secara bersyarat dengan UUD 1945 (conditionally 

unconstitutional) sepanjang dalam perjanjian kerja 

tersebut tidak disyaratkan adanya pengalihan 
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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 

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 
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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 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. 

2) Ketentuan tentang istirahat panjang tidak jelas sehingga 

tidak operasional. 

Pasal 79 ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 

2003 tentang Ketenagakerjaan mengenai ketentuan 

istirahat panjang yang berlaku untuk perusahaan 
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tertentu tidak jelas, demikian pula dalam 

Kepmenakertrans No. 51/MEN.IV/2004 tentang istirahat 

panjang pada perusahaan tertentu terdapat defnisi 

tentang perusahaan tertentu juga tidak jelas. Definisi 

“tertentu” ini seringkali menjadi masalah dalam 

implementasinya karena belum ada daftar resmi 

perusahaan yang telah melaksanakan istirahat panjang 

bagi pekerjanya sehingga bagi perusahaan perusahaan 

yang ingin melakukan efektifitas dan efisisensi kinerja 

seringkali tidak melaksanakan pasal tersebut.  

Dalam kenyataannya ada jenis pekerjaan yang 

beresiko terhadap kesehatan pekerja bila dilakukan 

secara terus menerus dalam jangka panjang. Bila selama 

istirahat panjang pengusaha tetap harus membayar upah 

akan menjadi beban, sementara upah adalah hak pekerja 

yang harus diterima. Perlu peninjauan kembali tentang 

ketentuan istirahat panjang termasuk kriteria 

perusahaan yang memerlukan istirahat panjang. 

c. Aspek Perlindungan Hukum 

1) Penggunaan Tenaga Kerja Asing 

Pasal 10 UU Penanaman Modal menyatakan bahwa: 

(1) Perusahaan penanaman modal dalam memenuhi 

kebutuhan tenaga kerja harus mengutamakan tenaga 

kerja warga negara Indonesia. 

(2) Perusahaan penanaman modal berhak menggunakan 

tenaga ahli warga negara asing untuk jabatan dan 

keahlian tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan.  

(3) Perusahaan penanaman modal wajib meningkatkan 

kompetensi tenaga kerja warga negara Indonesia 
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melalui pelatihan kerja sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 

(4) Perusahaan penanaman modal yang mempekerjakan 

tenaga kerja asing diwajibkan menyelenggarakan 

pelatihan dan melakukan alih teknologi kepada 

tenaga kerja warga negara Indonesia sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan 

Sementara dalam Pasal 42 UU Ketenagakerjaan 

menyatakan bahwa : 

2) Setiap pemberi kerja yang mempekerjakan tenaga kerja 

asing wajib memiliki izin tertulis dari Menteri atau pejabat 

yang ditunjuk.  

3) Pemberi kerja orang perseorangan dilarang 

mempekerjakan tenaga kerja asing.  

4) Kewajiban memiliki izin sebagaimana dimaksud dalam 

ayat (1), tidak berlaku bagi perwakilan negara asing yang 

mempergunakan tenaga kerja asing sebagai pegawai 

diplomatik dan konsuler.  

5) Tenaga kerja asing dapat dipekerjakan di Indonesia hanya 

dalam hubungan kerja untuk jabatan tertentu dan waktu 

tertentu.  

6) Ketentuan mengenai jabatan tertentu dan waktu tertentu 

sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) ditetapkan dengan 

Keputusan Menteri.  

7) Tenaga kerja asing sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) 

yang masa kerjanya habis dan tidak dapat diperpanjang 

dapat digantikan oleh tenaga kerja asing lainnya.  

Pada dasarnya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 

2003 tentang Ketenagakerjaan membolehkan untuk 

mempekerjakan tenaga kerja asing sesuai dengan  syarat 
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syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-

undangan. Namun dalam prakteknya ketentuan atau 

syarat-syarat tersebut lebih diperlonggar sebagaimana 

tertuang dalam Permenaker No. 16 Tahun 2015 yang 

telah diubah dengan Permenaker No. 35 Tahun 2015.  

Dalam Permenaker No. 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 PTSP 

di BKPM. Dalam Permenaker ini juga diterbitkan bebagai 

peraturan yang membatasi jabatan-jabatan yang dapat 

diduduki oleh TKA di berbagai sektor industri yang 

dituangkan dalam berbagai Kepmenaker. Umumnya pada 

Kepmenaker tersebut, ada pembatasan bagi seorang TKA 

untuk dapat bekerja dengan jabatan tertentu. 

 

3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan 

dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri  

a. Kewenangan 

1) Perlu memperjelas kewenangan pemerintah. 

Instansi terkait siapakah sesungguhnya pihak-pihak 

lain baik di antara kantor-kantor pemerintah, bisnis 

maupun masyarakat yang hendak bertanggung jawab, 

berurusan, bekerjasama, dan lain-lain. Dalam 

penanganan atau pengelolaan masalah-masalah yang 

dijelaskan dalam pasal tertentu, pasal-pasal tak jelas 

ini kemudian menambahkan keterangan lembaga 

Namun, pertanyaannya siapa sesungguhnya pihak 
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lembaga atau instansi tersebut. Jika sama sekali tak 

jelas, apalagi menyangkut persoalan-persoalan penting     

seperti  masalah pembinaan, penyuluhan TKI maka hal 

ini akan sangat merugikan keperluan perlindungan 

bagi para TKI. 

2) Perlu memperjelas dan mempertegas ketentuan atau 

muatan saling bertentangan dan inkonsisten.  

Terdapat beberapa pasal yang menunjukkan adanya 

inkonsistensi dan pasal-pasal yang bertentangan dalam 

dirinya sendiri, antara lain Pasal 82 yang 

memberikan wewenang agar PPTKIS “bertanggung 

jawab untuk memberikan perlindungan kepada 

CTKI/TKI sesuai dengan perjanjian kerja.” Sementara 

dalam Pasal 6 dan Pasal 7 menegaskan kewajiban 

pemerintah untuk memberikan dan meningkatkan 

upaya perlindungan TKI selama masa sebelum 

pemberangkatan, masa penempatan, dan masa 

purna penempatan. Penyerahan kewajiban 

pemerintah dalam hal perlindungan TKI pada pihak 

lain yang jelas orientasinya adalah bisnis dan bukan 

perlindungan, merupakan suatu inkonsistensi. 

Inkonsistensi ini akan mempengaruhi bentuk sistem 

pengawasan dan penegakan hukum dalam 

pelaksanaannya di lapangan. Dalam Undang-Undang 

Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan 

Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri ini 

seolah-olah Pemerintah bertanggung jawab dalam 

keseluruhan proses penempatan dan perlindungan 

TKI. Namun bila dicermati, banyak tanggung jawab 

pemerintah yang diserahkan pada PPTKIS. Di satu 
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sisi, beban pemerintah tidaklah ringan, namun tugas 

perlindungan bukanlah kepentingan dari kalangan 

bisnis ekspor tenaga kerja. Kepentingan mereka 

terutama adalah mendapatkan keuntungan sebesar-

besarnya. Karenanya tetap beresiko untuk 

menyerahkan begitu saja tugas-tugas penting 

konstitusional dalam penempatan kerja luar negeri 

kepada kalangan bisnis. Terlebih bila pengawasan dan 

penegakan hukum masih sangat lemah, seperti yang 

selama ini terjadi.  

3) Perlu mengurangi ketentuan atau muatan yang 

menimbulkan konflik kelembagaan.  

Pelaksanaan Undang-Undang merupakan faktor 

sangat penting, sehingga dalam melakukan tugas 

untuk kepentingan publik diperlukan dan karenanya 

diwajibkan adanya suatu koordinasi terpadu di antara 

para pihak yang terlibat dalam pengelolaan migrasi 

kerja. Namun, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 

2004 justru mengandung suatu ketidak-terpaduan di 

antara lembaga-lembaga yang diamanatkan 

menjalankan tugas pengelolaan migrasi kerja. Di satu 

sisi, yaitu dari sisi (percepatan) pelaksanaan, seperti 

Pasal 94 dan seterusnya. Undang-Undang ini 

mengamanatkan pembentukan suatu badan 

pelaksana yang disebut dengan Badan Nasional 

Penempatan dan Perlindungan TKI (BNP2TKI). 

Sementara itu, di sisi lain, seluruh Undang-Undang ini 

adalah produk kebijakan pemerintah yang 

merupakan inisiatif dari dan berada di bawah 

wewenang dari seorang Menteri yang mengepalai 
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Kementerian Tenaga Kerja dan diangkat untuk 

membantu tugas Presiden RI sebagai kepala 

pemerintahan dalam menyelenggarakan pengelolaan 

migrasi kerja. Sebagai suatu bentuk penekanan tugas, 

suatu pembagian wewenang selayaknya perlu 

ditegaskan dan ditetapkan, misalnya bahwa 

Kementerian Tenaga Kerja berwenang dalam 

menyelenggarakan kebijakan, sementara BNP2TKI 

bertugas melaksanakannya. Tetapi, keduanya tentu 

diandaikan wajib bekerjasama dalam menjalankan 

amanat Undang-Undang ini. Pasal-pasal yang 

mengamanatkan pembentukan BNP2TKI ternyata tak 

menetapkan secara jelas jenis hubungan kerjasama 

yang terpadu di antara pemerintah (dalam hal ini 

Kemnaker) dan BNP2TKI itu sendiri. Dampaknya 

adalah bahwa seluruh penetapan pengelolaan migrasi 

kerja yang telah dijelaskan Pelaksanaannya. Akibatnya 

tampak jelas dalam praktik selama ini bahwa 

koordinasi kerja antara kedua kantor penting dalam 

melindungi para TKI ini tak mampu diwujudkan dan 

karenanya memacetkan pengelolaan migrasi kerja 

serta sangat merugikan para TKI. 

4) Perlu mempertegas kewenangan lembaga pemerintah 

dalam melaksanakan penempatan dan memberikan 

perlindungan terhadap Tenaga Kerja Indonesia di Luar 

Negeri. 

Terdapat dua lembaga yang punya kewenangan untuk 

melaksanakan perlindungan dan penempatan, yakni 

Kementerian Tenaga Kerja dan Badan Nasional 

Penempatan dan Perlindungan TKI, dan sudah 
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menjadi rahasia umum bahwa keduanya tidak 

membina koordinasi dengan baik melainkan 

berseteru sehingga pelaksanaan perlindungan 

menjadi tidak produkif. Penyebab utama hal ini 

adalah pengaturan antara keduanya yang tidak jelas, 

saling tumpang tindih dan saling meniadakan, seperti 

misalnya dalam hal-hal dibawah ini: 

a) Pengurusan Surat Izin Pengerahan (SIP)  

Tata cara penerbitan Surat Izin Pengerahan 

(SIP) sebaiknya secara tegas disebutkan apakah 

Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan 

Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) atau 

Kementerian Tenaga Kerja yang berwenang 

menerbitkan SIP. Hal ini untuk menghindari 

terjadinya dualisme pelayanan seperti yang terjadi 

selama ini, dimana BNP2TKI dan Kemnaker sama-

sama menerbitkan SIP sehingga membingungkan 

PPTKIS.  Memang pada bulan Oktober 2014 

Kemnaker telah menerbitkan Peraturan Menteri 

yang menyatakan bahwa SIP dikeluarkan oleh 

BNP2TKI, namun untuk menjaga agar dualisme 

penerbitan SIP tidak terjadi lagi sebaiknya  

disebutkan  secara  tegas  instansi mana yang 

berhak menerbitkan SIP. 

Surat izin pengerahan (SIP) serta 

rekomendasi perekrutan dikeluarkan atau 

diterbitkan oleh BNP2TKI sebagai lembaga teknis 

pelaksana penempatan perlindungan tenaga kerja 

ke luar negeri. Di provinsi Bali misalnya mengenai 

Tata Cara Penempatan bahwa PPTKIS yang akan 
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melakukan perekrutan wajib memiliki SIP dari 

Menteri. Seharusnya SIP bukan dari Menteri, 

melainkan dari BN2PTKI. Hal ini dilakukan 

berdasarkan Surat Keputusan Menakertrans RI 

Nomor 378 Tahun 2014 tentang Penunjukan 

Pejabat Penerbit Surat Izin Pengerahan, bahwa 

Kepala BNP2TKI mempunyai tugas menerbitkan 

SIP.  

Aturan yang dikeluarkan BNP2TKI dengan 

Kemnaker yang membingungkan PPTKIS untuk 

pengurusan Surat Izin Pengerahan (SIP). Awal 

tahun 2014, pengurusan SIP di Kemnaker 

Jakarta. Hal ini menyusahkan PPTKIS yang 

didaerah harus bolak-balik dari daerah asal ke 

Jakarta. Aturan yang berbeda-beda antara 

Kemnaker dengan BNP2TKI kejelasannya harus 

mengikuti aturan yang mana yang diberlakukan 

sebagai PPTKIS. Belum lagi bila PPTKIS atau 

manning agent harus mengurus Surat Izin Usaha 

Perekrutan dan Penempatan Awak Kapal 

(SIUPPAK) sesuai dengan Permenhub Nomor 84 

Tahun 2013 tentang Perekrutan dan Penempatan 

Awak Kapal ke Kementerian Perhubungan. 

b) Perekrutan TKI 

Ada usulan agar sistem perekrutan satu atap 

oleh pemerintah daerah. Dengan sistem tersebut, 

peran perekrutan yang selama ini dipegang oleh 

PPTKIS dialihkan ke pemerintah daerah. Dengan 

pengalihan peran tersebut, peran PPTKIS akan 
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berkurang sehingga sistem terbut akan 

mempersempit ruang PPTKIS untuk berulah.  

Selain itu, dalam revisi, perlu 

dipertimbangkan mengenai shelter/penampungan 

sementara untuk TKI yang mengalami 

kasus/sedang dalam penaganan kasus. Di shelter 

tersebut juga harus tersedia tenaga pendamping. 

Ada juga informasi yang mengatakan Surat izin 

Pengarahan serta rekomendasi perekrutan 

dikeluarkan atau diterbitkan oleh BNP2TKI 

sebagai lembaga teknis pelaksana penempatan 

perlindungan tenaga kerja ke luar negeri. Perlu 

diadakan sistem pelayanan satu atap untuk  

mempercepat, mempermudah, dan murah proses 

penempatan Tenaga Kerja ke luar negeri. 

Oleh karena itu sebaiknya perekrutan   CTKI   

dilakukan   oleh   Pemerintah   saja. Jika 

perekrutan CTKI tetap melibatkan PPTKIS, 

dilakukan pelayanan satu atap. Dalam satu atap 

tersebut terdapat berbagai unsur dari pemerintah 

yaitu dinas tenaga kerja, BP3TKI, imigrasi, dinas 

kependudukan dan catatan sipil, kepolisian dan 

PPTKIS. Dalam pelayanan satu atap tersebut 

semua biaya dokumen tidak dikenai biaya dengan 

slogan gratis, cepat dan aman. Kelebihan 

pelayanan satu atap selain bisa menghindari 

tindak kejahatan yang dialami CTKI dapat juga 

menghindari CTKI/TKI illegal dan pengawasan 

lebih mudah dilakukan. Sehingga dokumen- 

dokumen yang dimiliki oleh CTKI benar apa 
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adanya. Tidak dipungkiri bahwa pemalsuan  

dokumen-dokumen  sering dilakukan oleh CTKI 

sendiri maupun oleh calo-calo ataupun oleh 

PPTKIS. Terkait dengan kelengkapan dokumen, 

saat ini aturan tidak mengharuskan surat 

keterangan kelakuan baik CTKI. Seharusnya ke 

depan,  surat  keterangan  kelakuan baik  harus 

dimasukan sebagai salah satu persyaratan CTKI. 

Perekrutan CTKI selama ini dilakukan 

petugas rekrut/petugas lapangan dari PPTKIS 

masing-masing tanpa mengikutsertakan petugas 

dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.  

Merekrut CTKI yang  terdaftar  di Dinas Tenaga 

Kerja dan Transmigrasi, sampai dengan saat ini 

belum berjalan sesuai dengan harapan karena 

perekrutan dilakukan sendiri oleh PPTKIS dan 

masyarakat langsung mendatangi PPTKIS untuk 

mengajukan diri sebagai CTKI. Khusus untuk 

perekrutan calon TKI pelaut terdapat 

permasalahan karena tidak adanya sinkronisasi 

peraturan perundang-undangan yang 

mengaturnya. Pasal 10 Undang- Undang Nomor 

39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan 

Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar 

Negeri mengatur bahwa selain oleh Pemerintah, 

pelaksana penempatan TKI keluar negeri adalah 

melalui PPTKIS. Namun, dengan adanya Undang-

Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran 

yang ditindaklanjuti dengan adanya Peraturan  

Pemerintah  Nomor  20  Tahun 2008  tentang 
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Angkutan  di  Perairan,  diatur  bahwa  pelaksana  

penempatan pelaut untuk bekerja pada kapal 

milik perusahaan asing di luar negeri bukan 

dilakukan oleh PPTKIS, melainkan oleh 

perusahaan keagenan awak kapal (manning 

agency). Bahkan sesuai dengan Peraturan Menteri 

Perhubungan Nomor: PM84 Tahun 2013 tentang  

Perekrutan  dan  Penempatan  Awak  Kapal,  

manning agency tersebut telah memiliki izin 

(lisensi) dari Kementerian Perhubungan untuk 

melaksanakan perekrutan dan penempatan awak 

kapal. Dalam prakteknya pengaturan mengenai 

keberadaan PPTKIS dan manning agency 

menimbulkan dualisme hukum. Di satu sisi   

memang terdapat dua aturan yang berbeda yang 

mengatur mengenai PPTKIS dan manning agency, 

namun di sisi lain keberadaan manning agency 

kerap menimbulkan persoalan, karena walaupun 

izinnya dari Kementerian Perhubungan, manning  

agency  seringkali  mengabaikan  koordinasi  

dengan pihak Disnakertrans. Akibatnya, jika 

terjadi permasalahan terkait pelaut (mulai saat 

perekrutan sampai pemulangan), manning agency 

tidak ikut bertanggung jawab, bahkan 

melimpahkan tanggung jawabnya kepada 

Disnakertrans. 

Mengenai perekrutan ada norma-norma atau 

ketentuan dalam Undang-Undang ini yang perlu  

diperbaiki  seperti  mekanisme  perekrutan  

sampai tahap penempatan yang dilakukan oleh 
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PPTKIS, seharusnya hal ini diambil alih oleh 

pemerintah karena selama ini sudah banyak 

permasalahan yang dilakukan oleh PPTKIS dalam 

menempatkan TKI di luar negeri. Pemerintah 

terlalu luas memberikan kewenangan kepada 

PPTKIS dalam Undang-Undang ini, padahal yang 

terjadi di lapangan, PPTKIS sering juga 

menggunakan jasa calo untuk mencari TKI. 

Kedepan, peran PPTKIS sebaiknya hanya di tahap 

akhir seperti hanya tinggal memberangkatkan 

saja. Sedangkan kelengkapan dokumen dan 

sebagainya harus dilakukan Pemerintah. Hal ini 

perlu dilakukan karena PPTKIS pasti berfikir 

secara ekonomis sehingga akan mencoba 

mengurangi biaya-biaya seperti mengurangi jam 

pelatihan dan sebagainya. 

c) Perwakilan PPTKI Swasta di Luar Negeri; 

Pasal 20 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 

Tahun 2004 tentang Penempatan dan 

Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar 

Negeri menyebutkan bahwa “Untuk mewakili 

kepentingannya, pelaksana penempatan TKI 

swasta wajib mempunyai perwakilan di negara TKI 

ditempatkan”. Sedangkan Ayat (2) menyatakan 

bahwa “Perwakilan pelaksana penempatan TKI 

swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 

harus berbadan hukum yang dibentuk 

berdasarkan hukum yang dibentuk berdasarkan 

peraturan perundang-undangan di negara 

tujuan”. 
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Ketentuan ini jelas sangat tidak realistik 

mengingat normanya mengatur wilayah dan 

hukum Negara lain. Disamping itu pula, 

ketentuan keharusan adanya perwakilan PPTKI di 

luar negeri adalah ketentuan yang tidak 

memberikan manfaat apapun terhadap adanya 

keberadaan perwakilan PPTKI diluar negeri 

tersebut, baik bagi TKI maupun bagi Negara 

Indonesia. Hal ini karena keberadaan mereka 

tetap harus mematuhi hukum Negara yang 

bersangkutan. Urusan warga Negara Indonesia 

baik yang sedang bekerja sebagai TKI maupun 

yang sedang urusan lain seharusnya menjadi 

tanggung jawab pemerintah. Adanya perwakikan 

PPTKI diluar negeri disamping tidak bermanfaat 

malah justru menyebabkan high cost economy. Hal 

ini tentunya akan merugikan semua pihak baik 

bagi TKI, bagi PPTKI, maupun bagi Indonesia 

sendiri. 

Dalam konsep hukum internasional, 

diketahui bahwa urusan-urusan yang 

berhubungan dengan kepemerintahan dan 

kewarganegaraan suatu Negara di Negara lain 

diwakili dan diurus oleh pemerintahan Negara 

yang bersangkutan. Dengan demikian urusan-

urusan para TKI yang sedang bekerja di luar negeri 

adalah domein kekuasaan suatu Negara. Hal ini 

juga berkaitan dengan hukum dan kedaulatan 

(sovereignty) dari negara setempat, sehingga 

urusan-urusan yang berkaitan dengan TKI yang 
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bekerja disuatu negara adalah sepenuhnya 

tunduk pada negara yang bersangkutan. 

Oleh karena itu, Kementerian dan badan 

teknis yang mengurusi keberadaan TKI di luar 

negeri sudah banyak yang berwenang 

mengurusinya, seperti Kementerian Luar Negeri,  

Kementerian Tenaga Kerja, serta Badan Nasional 

Penempatan dan Perlindungan TKI (BNP2TKI). 

Kementerian dan badan teknis ini merupakan 

representasi dari Negara untuk melakukan 

pengurusan-pengurusan tenaga kerja Indonesia 

yang bekerja di luar negeri dan bukannya 

pelaksana penempatan TKI swasta. 

5) Kelembagaan Penempatan TKI 

Dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 

tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja 

Indonesia di Luar Negeri diamanatkan untuk dibentuk 

Badan Nasional Perlindungan dan Penempatan Tenaga 

Kerja Indonesia (BNP2TKI) (Bab X pasal 94-99). 

Kelembagaan yang dibentuk berdasarkan amanat 

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang 

Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia 

di Luar Negeri tersebut dalam implementasinya tidak 

memberikan banyak nilai tambah dalam rangka 

penempatan dan perlindungan TKI di Luar Negeri. 

Kelembagaan BNP2TKI perlu dilakukan reposisi 

mengenai kedudukan, tugas, kewenangan dan 

tanggung jawabnya. Sejatinya BNP2TKI merupakan 

organ dari pemerintah untuk melaksanakan 

penempatan TKI di Luar Negeri, sedangkan organ yang 
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mengeluarkan regulasi dan policy adalah tetap berada 

di tangan Kementerian Ketenagakerjaan. Hal ini untuk 

menghindari tumpeng tindih kewenangan dan 

tanggung jawab. 

Kelembagaan PPTKIS (sektor swasta) harus juga 

didiskusikan secara mendalam. Undang-Undang 

Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan 

Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri 

terlalu detil mengatur soal PPTKIS padahal PPTKIS 

sebenarnya hanya perusahaan berbadan hukum 

perseroan terbatas, sehingga bisa diatur dengan 

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang 

Perseroan Terbatas. Selain itu perlu ada penegasan 

bahwa penempatan TKI merupakan pelayanan publik 

pemerintah, sehingga membuat penempatan TKI tidak 

lagi berorientasi bisnis sehingga perlu dipikirkan 

tahapan-tahapan untuk mengurangi peran PPTKIS. 

Usulan ini tentu harus disertai dengan konsekuensi 

pembebanan biaya dalam APBN. Dalam 

perkembangannya, skema asuransi perlindungan TKI 

harus menjadi bagian yang tak terpisahkan dari skema 

perlindungan sosial melalui mekanisme BPJS sesuai 

dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang 

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. 

b. Hak dan Kewajiban 

1) Perlu mempertegas dan memperjelas tugas, tanggung 

jawab dan kewajiban pemerintah.  

Inkonsistensi lain tampak jelas dalam Pasal 5, Bab 

II tentang tugas, tanggung jawab dan kewajiban 

pemerintah, yang menyebutkan bahwa pemerintah 



236 
 

bertugas mengatur, membina, melaksanakan dan 

mengawasi penyelenggaraan penempatan dan 

perlindungan TKI di luar negeri. Pasal ini 

menyebutkan dua jenis peran yaitu implementasi 

(mengatur, membina, melaksanakan) dan 

pengawasan. Tugas pelaksanaan dan pengawasan ini 

tak mungkin dilakukan oleh satu pihak saja, yang 

dalam hal ini adalah pihak pemerintah sendiri. Sangat 

sulit bagi seorang pelaksana, yang selain 

melaksanakan tugasnya, dia sekaligus juga berperan 

mengawasi kegiatan pelaksanaannya sendiri secara 

objektif. Jika kedua jenis amanat ini diemban oleh 

satu pihak saja. Pelaksanaan tak mungkin dicampur-

adukkan dengan pengawasan. Dalam ruang lingkup 

internal suatu bentuk evaluasi masih mungkin 

dilakukan oleh pelaksana tersebut, tetapi dalam ruang 

lingkup publik, kedua tugas itu semestinya diemban 

oleh dua pihak yang berbeda satu dari yang lain. Pasal 

mengenai kewajiban pemerintah seharusnya 

memerinci tugas dan tanggung jawab supaya terhindar 

dari tumpang tindih yaitu: (1) Menteri (Membuat 

kebijakan, pembinaan dan pengawasan) BNP2TKI 

(Pelaksana kebijakan operasional). 

2) Perlu mempertegas hak dan kewajiban pemerintah 

dalam memberikan perlindungan bagi Tenaga Kerja 

Indonesia di Luar Negeri 

Di dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 

tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja 

Indonesia di Luar Negeri juga tidak ada konsistensi 

pasal-pasalnya terutama tentang (a) kewajiban 
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pemerintah untuk menjamin terpenuhinya hak-hak 

TKI baik yang berangkat melalui PPTKIS dan secara 

mandiri, tapi di bagian perlindungan sebagian besar 

kewajibannya dilimpahkan kepada PPTKIS yakni 

melindungi TKI sesuai dengan perjanjian 

penempatannya; (b) pada Bab IV tentang 

Pelaksanaan Penempatan TKI di Luar Negeri, 

pemerintah juga merupakan pelaksana penempatan, 

tidak ada diatur lebih lanjut kemudian kewajiban 

untuk melindunginya; (c) juga tidak diatur tentang 

bagaimana bila pemerintah tidak melaksanakan 

perlindungan yang diwajibkan (sanksi) bila pemerintah 

yang merupakan pihak yang menempatkan. 

c. Perlindungan Hukum 

1) Perlu memperkuat perlindungan hukum oleh 

Pemerintah. 

Pada Bab VI tentang perlindungan, terutama Pasal 82, 

pasal ini memindahkan terlampau banyak 

pembebanan tanggung jawab perlindungan yang 

sesungguhnya menjadi tanggung jawab eksklusif 

negara (dalam hal ini pemerintah) kepada pihak lain 

yaitu PPTKIS. Kalangan PPTKIS sendiri berkeluh kesah 

tentang pembebanan ini terutama sehubungan 

dengan inkoordinasi kerja di antara lembaga-lembaga 

pemerintah sendiri. Sementara itu, Undang-Undang 

menetapkan bahwa tugas utama pemerintah adalah 

“mengatur, membina, melaksanakan dan mengawasi' 

penyelenggaraan penempatan dan perlindungan, 

seperti tersurat dalam Pasal 5. Dalam Pasal 5 tersebut 

tak dieksplisitkan tanggung jawab pemerintah sendiri, 
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terutama dalam pengertian secara langsung dan 

komprehensif, dalam hal penempatan dan 

perlindungan TKI. Secara prinsip pemerintah 

mengemban seluruh tugas dan kewajiban dalam 

mengatur, membina, melaksanakan dan mengawasi 

penyelenggaraan penempatan dan perlindungan TKI di 

luar negeri, namun dalam pasal-pasal berikutnya 

pemerintah justru menyerahkan persoalan-persoalan 

krusial terkait perlindungan TKI, seperti pemberian 

informasi dan pendidikan bagi TKI pada PPTKIS. 

Bahkan PPTKIS juga bertanggung jawab untuk 

mencari sebab kematian TKI, apabila ditemukan TKI 

yang meninggal dunia. Mengembalikan tanggung 

jawab perlindungan TKI pada pemerintah merupakan 

hal mendesak, terutama mengingat kerentanan TKI 

ketika bekerja di luar negeri. Sudah sepatutnya 

tanggung jawab utama berada di tangan pemerintah. 

Apa jadinya dalam kenyataan jika tanggung jawab 

itu diserahkan kepada pihak pelaku bisnis 

penempatan tenaga kerja yang kepentingan utamanya 

bukanlah keamanan dan kesejahteraan para TKI 

tetapi keuntungan sebesar-besarnya dari bisnis 

penempatan TKI. 

2) Perlu mengurangi tugas dan kewenangan Pelaksana 

Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS).  

Ketentuan atau muatan yang tak melindungi atau 

merugikan para TKI. Pasal 61 Undang-Undang Nomor 

39 Tahun 2004 yang menugaskan pada PPTKIS 

untuk mengurus perubahan perjanjian kerja TKI 

dengan membuat perjanjian kerja baru dan 
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melaporkan kepada Perwakilan RI. Namun, dalam 

kenyataannya, banyak TKI yang justru mendapatkan 

kesulitan dengan menyerahkan urusan perjanjian kerja 

baru dan/atau perpanjangan paspor, karena para TKI 

yang bekerja sebagai PRT sesungguhnya lebih 

membutuhkan suatu representasi hukum 

kepembelaan negara daripada sekedar diuruskan oleh 

pihak PPTKKIS yang lebih memiliki kepentingan 

mendapatkan fee dari proses tersebut. Pasal semacam 

ini kurang atau tidak melindungi para TKI di luar 

negeri. Pasal ini juga kurang memberikan kejelasan 

apa yang semestinya dilakukan oleh Perwakilan RI 

lebih daripada sekedar menerima laporan begitu saja, 

tanpa peranan perlindungan. Pasal ini selayaknya 

dikaitkan dengan tugas perlindungan Perwakilan RI 

secara progresif. 

d. Penegakan Hukum 

1) Perlu mengubah paradigma dari birokrasi yang dilayani 

menjadi birokrasi yang melayani agar cita-cita Undang-

Undang Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 

tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja 

Indonesia di Luar negeri dapat terpenuhi 

Tidak transparannya pemerintah. Pasal 15 ayat 1 

Undang-Undang Nomor 39 tahun 2004 menawarkan 

suatu harapan pada TKI karena dikatakan bahwa 

seandainya seorang TKI mengalami masalah dan 

Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (PJTKI) tidak 

mau menanggung masalah TKI tersebut, maka 

pemerintah akan menanggungnya dengan mengambil 

uang deposit PJTKI. Namun, karena transparansi 



240 
 

kinerja managemen pemerintah masih belum dapat 

dipercaya, dan kenyataannya banyak sekali TKI 

bermasalah yang tak tersantuni oleh pemerintah, 

maka pasal ini menjadi tidak jelas makna dan 

manfaatnya bagi perlindungan TKI. 

Pada dasarnya, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 

tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia 

di Luar Negeri ini memiliki dua semangat yang tidak 

sepenuhnya dapat disinergiskan. Pertama, Undang-Undang ini 

menghendaki adanya pemenuhan hak setiap orang untuk bisa 

bekerja dan mendapatkan perlindungan yang pasti dari 

negara. Kedua, pada banyak pasal, Undang-Undang ini justru 

mengedepankan tata niaga (bisnis), dibandingkan pasal-pasal 

mengenai pelayanan dan perlindungan, termasuk penanganan 

spesifik terhadap pekerja perempuan. Dalam 

implementasinya, Undang-Undang ini memunculkan konflik 

kepentingan antara pengusaha dengan CTKI/TKI, dan antara 

instansi Pemerintah, sebagaimana yang dihadapi BNP2TKI 

dengan Kementerian Tenaga Kerja. Dualisme tugas dan 

wewenang antar instansi mempengaruhi proses penempatan 

TKI di luar negeri. 

Secara keseluruhan Undang-Undang yang seharusnya 

bisa dijadikan pedoman hukum, terutama dalam memberikan 

perlindungan kepada CTKI/TKI, pada akhirnya menjadi bias 

kepentingan. Oleh karena itu, guna menegaskan posisi 

keberpihakan pemerintah kepada para calon pekerja/pekerja 

Indonesia di luar negeri, maka harus segera dilakukan 

perubahan yang mendasar (penggantian) terhadap Undang-

Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan 

Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri ini.  
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4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian 

Hanya ditemukan 1 (satu) pasal yang menggambarkan 

adanya tumpang tindih hak dan kewajiban pada Undang-Undang 

ini yaitu : Pasal 32 ayat (4) yang berbunyi “Menteri atau Pejabat 

Imigrasi yang ditunjuk bertanggung jawab atas perencanaan, 

pengadaan, penyimpanan, pendistribusian, dan pengamanan 

blanko dan formulir: a. Paspor biasa; b. Surat Perjalanan 

Laksana Paspor; dan c. surat perjalanan lintas batas atau pas 

lintas batas”.  

Pemberian tanggung jawab atas perencanaan, pengadaan, 

penyimpanan, pendistribusian, dan pengamanan blanko dan 

formulir: a. Paspor biasa; b. Surat Perjalanan Laksana Paspor; 

dan c. surat perjalanan lintas batas atau pas lintas batas” kepada 

Menteri atau Pejabat Imigrasi sebaiknya ditunjuk salah satu juga 

agar menghindari multitafsir walaupun secara institusi pejabat 

Imigrasi dibawah naungan Menteri Hukum dan HAM tetapi 

tanggung jawab atas perencanaan, pengadaan, penyimpanan, 

pendistribusian, dan pengamanan blanko dan formulir: a. Paspor 

biasa; b. Surat Perjalanan Laksana Paspor; dan c. surat 

perjalanan lintas batas atau pas lintas batas” terlalu teknis 

untuk ditangani oleh seorang Menteri.  

 

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah 

Daerah 

a.   Aspek kewenangan 

Kewenangan pemerintah di bidang ketenagakerjaan dalam 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah 

Daerah dirinci sebagai berikut: 
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    SUBBIDANG PEMERINTAH 
PUSAT 

DAERAH PROVINSI DAERAH 
KABUPATEN/ 

KOTA 

Pelatihan 

kerja   dan 
produktivitas 

tenaga kerja   

a. Pengembangan system dan metode 

pelatihan.  
b. Penetapan standar kompetensi  

c. Pengembangan program pelatihan 
ketenagakerjaa, ketrasmigrasia, 
produktivitas, dan kewirausahaan. 

d. Pelaksanaan pelatihan untuk 
kejuruan yang bersifat strategis.  

e. Penetapan kualifikasi intstruktur, 
penggerakan swadaya masyarakat 
(PMS) dan tenaga pelatihan.  

f. Pengembangan dan peningkatan 
kompetensi 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.  

a. Pelaksanaan 

pelatihan 
berdasarkan klaster 

kompetensi. 
b. Pelaksanaan 

akreditasi lembaga 

pelatihan kerja. 
c. Konsultasi 

produktivitas pada 
perusahaan 
menengah.  

d. Pengukuran 
produktivitas 
tingkat daerah 
provinsi.  

 

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. 

Penempatan    

tenaga kerja  

a. Pelayanan antar kerja nasional. 

b. Pengantar kerja. 
c. Penerbitan izin lembaga penempatan 

tenaga kerja swasta (LPTKS) lebih 
dari 1 (satu)  daerah provinsi. 

d. Penerbitan izin pelaksanaan 
penempatan tenaga kerja indonesia 
swasta (PPTKIS). 

e. Pengembangan bursa kerja dan 
informasi pasar kerja nasional dan di 
luar negeri.  

f. Perlindungan tenaga kerja Indonesia 
(TKI) di luar negeri. 

g. Pengesahaan rencana penggunaan 
tenaga kerja asing (RPTKA) baru, 
pengesahaan RPTKA perubahaan 
seperti jabata, lokasi, jumlah tenaga 
kerja asing, dan kewarganegaraan 

serta RPTKA perpanjangan lebih dari 
1(satu) daerah provinsi. 

h. Penerbitan izin memperkerjakan 
tenaga kerja asing (IMTA) baru dan 
perpanjang IMTA yang lokasi kerja 

lebih dari 1(satu) daerah provinsi. 

a.   Pelayanan antar 

kerja lintas daerah  
kabupaten/ kota 
dalam 1(satu) 
daerah provinsi.  

b.   Penerbitan izin 
LPTKS lebih dari 
1(satu) daerah 
kabupaten/kota 
dalam(satu) daerah 
provinsi.  

c.   Pengelolaan 
informasi pasar 

kerja dalam 1(satu) 
daerah provinsi.  

d.   Perlindungan TKI 
(pra dan purna 
penempatan) di 

daerah provinsi.  
e.   Pengesahaan RPTKA 

perpanjangan yang 
tidak mengandung 
perubahan jabatan, 

jumlah TKA, dan 
lokasi kerja dalam 

1(satu) daerah 
provinsi.  

f.   penerbitan 
perpanjangan IMTA 
yang lokasi kerja 
lebih dari 1(satu) 
daerah /kota dalam 
1(satu) daerah 
provinsi.  

a. Pelayanan antar 

kerja di daerah 
kabupaten/ kota. 

b. Penerbitan izin 
LPTKS dalam 
1(satu) 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 

yang lokasi dalam 
1(sattu) daerah 
kabupaten/ kota.  
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    SUBBIDANG PEMERINTAH 
PUSAT 

DAERAH PROVINSI DAERAH 
KABUPATEN/ 

KOTA 

Hubungan 

Industrial 

a. Pengesahaan peraturan perusahaan 

dan pendaftaraan perjanjiian kerja 
bersama untuk perusahaan yang 

mempunyai wilayah kerja lebih dari 
1(satu) daerah provinsi.  

b. Pencegahaan dan penyelesaian 

perselisihan hubungan industrial, 
mogok kerja dan penutupan yang 
berakibat/berdampak pakentingan 
nasional/ internasional. 

a. Pengesahaan 

peraturan 
perusahaan dan 

pendaftaran 
perjanjian kerja 
bersama untuk 

yang mempunyai 
wilayah kerja lebih 
dari 1(satu) 
kabupaten/kota 
dalam 1(satu) 
daerah provinsi.  

b. Pencegahan dan 
penyelesain 
perselisihan 
hubungan 
industrial, mogok 
kerja dan 

penutupan 

perusahaan yang 
berakibat/berdamp
ak pada 

kepentingan di 
1(satu) daerah 
provinsi.  

c. Penempatan upah 
minimum provinsi 
(UMP) upah 
minimum sektoral 
provinsi (UMPS), 
upah minimum 
kabupaten/kota 
(UMK) dan upah 
minimum sektoral 
kabupaten/kota 
(UMSK). 

a. Pengesahan 

peraturan 
perusahaan dan 

pendaftaran 
perjanjian kerja 
bersama untuk 

perusahaan yang 
hanya beropersi 
dalam 1(satu) 
daerah kabupaten/ 
kota. 

b. Pencegahan dan 
penyelesaian 
perselisihan 
hubungan 
industrial, mogok 
kerja dan 
penutupan 

perusahaan di 

daerah kabupaten/ 
kota. 

Pengawasan 
ketenagakerj
aan 
 

a. Penetapan sistem pengawasan 
ketenagakerjaan. 

b. Pengelolaan tenaga pengawasan 
ketenagakerjaan.  

Penyelenggara 
pengawasan 
ketenagakerjaan 

 

 

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  
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secara berkesinambungan yang meliputi perencanaan tenaga kerja 

makro dan perencanaan tenaga kerja mikro serta disusun atas 

dasar informasi ketenagakerjaan yang antara lain meliputi:  

a. penduduk dan tenaga kerja;  

b. kesempatan kerja;  

c. pelatihan kerja termasuk kompetensi kerja;  

d. produktivitas tenaga kerja;  

e. hubungan industrial;  

f. kondisi lingkungan kerja;  

g. pengupahan dan kesejahteraan tenaga kerja; dan  

h. jaminan sosial tenaga kerja.  

2. 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 kerja, teknologi, dan efisiensi kegiatan ekonomi, 

menuju terwujudnya produktivitas nasional.  
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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: 
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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 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 
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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;  

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;  
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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 
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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 menumbuhkembangkan koperasi 

pekerja/buruh, dan mengembangkan usaha produktif 

sebagaimana dimaksud. Pembentukan koperasi sebagaimana 

dimaksud, dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-

undangan yang berlaku. Upaya-upaya 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 pengusahanya mempunyai 

fungsi menciptakan kemitraan, mengembangkan usaha, 

memperluas lapangan kerja, dan memberikan kesejahteraan 

pekerja/buruh secara terbuka, demokratis, dan berkeadilan.  
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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. 

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 
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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. 
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12. Menerima Pemberitahuan Mogok Kerja 

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 

sekurang-kurangnya 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 
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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. 

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.  
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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 

perundang-undangan 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;  

d. melakukan pemeriksaan atau penyitaan bahan atau barang 

bukti dalam perkara tindak pidana di bidang ketenaga-kerjaan;  
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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 
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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 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 Undang-Undang 

Pemerintahan Daerah. Pengawasan Ketenagakerjaan masuk dalam 

kategori Urusan Pemerintahan Konkuren yang dibagi antara 

Pemerintah Pusat, Daerah provinsi, dan Daerah kabupaten/kota. 
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 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 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 
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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? 
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  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. 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, 

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. 
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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 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 
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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. 

 

C.   Analisis Implementasi 

1. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan 

Luar Negeri 

Penanganan kasus Warga Negara Indonesia (WNI) di Luar 

Negeri oleh Perwakilan Republik Indonesia yang dihimpun oleh 

Kementerian Luar Negeri periode Januari-Desember 2015 seperti 

tergambar sebagai berikut: 
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Gambar 122 

  

 

Kementerian Luar Negeri selaku corong Republik Indonesia di 

Luar Negeri juga melakukan evakuasi terhadap Warga Negara 

Indonesia yang menghadapi permasalahan di negara-negara yang 

dituju seperti tergambar dibawah ini: 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
22 Sumber Clemens Triaji Bektikusuma, SH., LL.M Plt. Kasubdit Pengawasan Kekonsuleran 

Direktorat Perlindungan WNI dan BHI dalam Focus Group Discussion Analisis dan Evaluasi 

tentang Perlindungan Hak dan Keselamatan Pekerja Migran, Jakarta 22 September 
2016/www.kemlu.go.id 
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                                                       Gambar 2 

 

 

Demikian juga dengan penanganan kasus-kasus WNI di Luar 

Negeri yang ditangani oleh Perwakilan Republik Indonesia di Luar 

Negeri. Dari tabel 3 dapat diketahui bahwa setiap tahun persentase 

kasus yang ditangani terus menurun sejak tahun 2013 hal ini 

mengindikasikan bahwa WNI di Luar Negeri yang bermasalah terus 

menurun jumlahnya. 
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                                       Gambar 3 

 

 

                                    Gambar 4 
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Untuk kasus tindak pidana perdagangan orang jumlah kasus 

di tahun 2015 melonjak dibanding tahun sebelumnya (2014) hal ini 

bisa dipicu salah satunya bahwa pemahaman WNI mengenai tindak 

pidana perdagangan orang masih rendah khususnya para CTKI 

yang ingin bekerja di Luar Negeri oleh karena itu pemerintah perlu 

terus mensosialisasikan tindak pidana perdagangan orang ini agar 

semakin meluas kesadaran akan bahaya tindak pidana ini, 

terutama bagi CTKI yang akan bekerja ke Luar Negeri.  

Dalam Gambar 5 dirinci Standard of Procedure (SOP) 

penanganan kasus WNI/TKI bermasalah di Luar Negeri. 

  

 

                                      Gambar 5 

 

 

 

 

 



266 
 

 

Tabel 6 

 

 

 

Pemberlakuan hukuman mati bagi tindak pidana tertentu di 

negara-negara tujuan para TKI bekerja seringkali menjadi dilema 
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bagi pemerintah, perwakilan Republik Indonesia maupun TKI itu 

sendiri. Di satu sisi penghormatan akan sistem hukum yang berlaku 

di suatu negara sebagai sebuah negara yang berdaulat disisi lain 

upaya untuk memberikan perlindungan hukum bagi WNI 

dimanapun berada termasuk di negara-negara tempat tujuan TKI 

bekerja, perlindungan hukum yang paling bisa diberikan oleh 

pemerintah bagi TKI di Luar Negeri melalui Perwakilan Republik 

Indonesia yaitu pendampingan hukum dengan menyediakan 

pengacara pada umumnya lalu hal lain yang bisa dilakukan dengan 

membuat Memorandum of Understanding (MoU) pemerintah 

Indonesia dengan negara-negara tujuan TKI bekerja secara bilateral 

dan regional atau memperbanyak jumlah dan meningkatkan 

kualitas atase-atase ketenagakerjaan seperti disampaikan oleh 

Menteri Ketenagakerjaan saat menerima Audiensi Jaringan Buruh 

Migran di Kantor Kementerian Ketenagakerjaan RI (Kemnaker), 

Jakarta, Selasa (27/9/2016)  yang  menginginkan peran atase 

ketenagakerjaan yang ada di negara-negara penempatan lebih 

ditingkatkan.  

Saat ini, atase ketenagakerjaan berperan sebagai staf teknis 

Kedutaan Besar Republik Indonesia. Kapasitas atase 

ketenagakerjaan harus ditingkatkan, agar pelayanan dan 

perlindungan TKI di luar negeri bisa berjalan lebih maksimal. Selain 

kapasitas, Menaker juga berharap atase ketenagakerjaan yang 

ditugaskan di negara yang banyak menjadi tujuan penempatan TKI 

agar ditingkatkan pula jumlahnya. Saat ini, ada 13 (tiga belas) atase 

ketenagakerjaan di 12 negara penempatan TKI. Dari 13 (tiga belas) 

atase ketenagakerjaan tersebut hanya 4 (empat) atase 

ketenagakerjaan saja yang memiliki status diplomat, sedangkan 

sisanya hanya berstatus staf teknis Kedutaan Besar Republik 

Indonesia. Keempat negara tersebut adalah Malaysia, Riyadh (Arab 
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Saudi), Kuwait, dan Uni Emirat Arab. Sedangkan 9 atase 

ketenagakerjaan lainnya ada di Jeddah (Arab Saudi), Qatar, 

Yordania, Singapura, Brunei Darussalam, Suriah, Hongkong, dan 

Republik Korea (Korea Selatan). Serta seorang Kepala Bidang 

Ketenagakerjaan yang ada di Kamar Dagang Ekonomi dan Industri 

(KDEI) Taiwan.  

Atase ketenagakerjaan di Luar Negeri ini pekerjaannya bukan 

hanya memberikan perlindungan hukum kepada TKI ketika 

bermasalah misalnya namun para atase-atase ketenagakerjaan ini 

bisa melakukan pendekatan kepada para TKI di suatu negara untuk 

kemudian mensosialisasikan tindak-tindak pidana apa saja yang 

ancaman hukumannya hukuman mati yang terlarang bagi para TKI 

di Luar Negeri sebagai suatu langkah preventif karena seringkali 

muncul permasalahan tentang minimnya atase ketenagakerjaan di 

suatu negara berbanding dengan jumlah TKI yang harus diurus dan 

diberikan perlindungan hukum padahal pendekatan preventif bisa 

jadi akan mengurangi jumlah TKI yang dihukum mati atau 

terancam hukuman mati karena permasalahan mendasar TKI di 

Luar Negeri yaitu rendahnya tingkat pendidikan dan usia yang 

muda sehingga pemahaman akan hukum negara tempat TKI 

tersebut bekerja sangat minim cenderung tidak ada, hal ini dapat 

diketahui dari banyaknya laporan dari para pengacara yang 

disediakan oleh Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri yang 

memberikan perlindungan hukum bahwa banyak TKI yang 

terancam hukuman mati tidak mengetahui sama sekali bahwa 

tindak pidana yang mereka lakukan ancamannya seberat itu yakni 

kematian. Hal senada juga diakui oleh Menaker yang menilai 

perlindungan terhadap TKI juga harus ditingkatkan melalui 

pendidikan dan akses informasi yang memadai, akurat, serta dapat 

terpercaya. TKI yang didominasi oleh masyarakat pedesaan 
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umumnya kurang memiliki pengetahuan dan akurasi informasi 

yang diterimanya. Sehingga, penipuan penempatan TKI di luar 

negeri kerap muncul dengan berbagai modus. Selain itu, dengan 

adanya pendidikan yang cukup bagi masyarakat serta akses 

informasi yang akurat, akan turut meminimalisir tindak pidana 

perdagangan orang (human trafficking). Menaker berpendapat 

bahwa pendidikan sangat penting sebagai ruang informasi akan 

bahaya human trafficking. Berbagai upaya peningkatan pelayanan 

dan perlindungan TKI pun terus dilakukan Kemnaker diantaranya 

perbaikan regulasi ataupun peraturan perundang-undangan 

tentang penempatan TKI, tata kelola penempatan, serta terus 

berkoordinasi dan menjalin kerja sama dengan negara-negara 

penempatan. Kemnaker juga terus menggandeng sejumlah 

stakeholder seperti Pemerintah Daerah dan LSM untuk 

meningkatkan palayanan dan perlindungan bagi TKI. Salah satunya 

adalah Desa Peduli Buruh Migran (DESBUMI) yang diprakarsai oleh 

Migrant Care dan diapresiasi oleh Menaker “Salah satu upayanya 

adalah DESBUMI. Pemerintah desa itu memiliki kemampuan 

pengendalian migrasi, itu akan bisa meminimalisir dampak (negatif) 

dari migrasi yang terjadi,”23 ungkap Menaker.  

 

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan 

Pekerja adalah setiap orang yang melakukan pekerjaan, baik 

dalam hubungan kerja maupun diluar hubungan kerja. Pekerja 

merupakan subyek hukum yang perlu dilindungi dalam suatu 

aturan tertulis. Sebelum lahirnya Undang-Undang Nomor 13 

Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, secara yuridis peraturan 

perundang-undangan yang menjadi dasar acuan penempatan dan 

                                                             
23[kemnaker.go.id] Source: http://www.beritaterkini.id/2016/09/27/tingkatkan 
perlindungan-tki-kapasitas-ataseketenagakerjaan-harus-ditingkatkan/ 

http://www.beritaterkini.id/2016/09/27/tingkatkan
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perlindungan pekerja Indonesia di luar negeri adalah Ordonansi 

tentang Pengerahan Orang Indonesia Untuk Melakukan Pekerjaan 

di Luar Indonesia (Staatsblad Tahun 1887 Nomor 8) dan 

Keputusan Menteri serta peraturan pelaksanaannya. 

Diundangkannya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang 

Ketenagakerjaan, Ordonansi tentang Pengerahan Orang Indonesia 

Untuk Melakukan Pekerjaan Di Luar Negeri dinyatakan tidak 

berlaku lagi dan diamanatkan penempatan tenaga kerja ke luar 

negeri diatur dalam undang-undang tersendiri. Pengaturan melalui 

undang-undang tersendiri, diharapkan mampu merumuskan 

norma-norma hukum yang melindungi pekerja Indonesia di luar 

negeri dari berbagai upaya dan perlakuan eksploitatif dari 

siapapun. 

Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang 

Ketenagakerjaan yang merupakan induk dari Undang-Undang 

Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan 

Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri memberikan pengertian 

pada Pasal 1 angka 3 bahwa pekerja adalah setiap orang yang 

bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain. 

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan 

juga mengatur tentang pihak-pihak yang  terlibat  dalam  Undang-

Undang  Nomor  39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan 

Perlindungan Tenaga Kerja di Luar Negeri seperti hubungan kerja, 

majikan, pelatihan kerja, hingga kompetensi kerja, yang masuk 

kedalam bab tentang ketentuan umum. Pasal Undang-Undang 

Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan meyebutkan bahwa 

setiap tenaga kerja memiliki kesempatan yang sama tanpa 

diskriminasi untuk memperoleh pekerjaan. Oleh karena itu 

pekerja Indonesia yang mencari pekerjaan di Luar negeri tidak dapat 

dicegah bahwa seharusnya pemerintah mendukung hal tersebut. 
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Setiap pekerja  Indonesia  yang  akan  ke  luar  negeri  berhak  

untuk mengikuti pelatihan kerja seperti yang tertuang dalam Bab 

V tentang Pelatihan Kerja Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 

tentang Ketenagakerjaan. Perbedaannya adalah  ketika  Undang-

Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan mengatur 

tentang pelatihan kerja dengan cara magang, sedangkan 

Undang-Undang  Nomor  39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan 

Perlindungan Tenaga Kerja di Luar Negeri mengaturnya dengan 

cara pelatihan di Balai Latihan Kerja. 

Pasal 31 menyebutkan bahwa 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 harus dilaksanakan berdasarkan asas terbuka, bebas, 

obyektif, serta adil, dan setara tanpa diskriminasi (Pasal 32 ayat (1)). 

Seharusnya asas-asas ini pulalah yang menjadi dasar dalam 

pengaturan penempatan Pekerja Indonesia di luar negeri. 

Penempatan pekerja diarahkan untuk menempatkan pekerja pada 

jabatan yang tepat sesuai dengan keahlian, keterampilan, bakat, 

minat, dan kemampuan dengan memperhatikan harkat, martabat, 

hak asasi, dan perlindungan hukum (Pasal 32 ayat (2)). Tepatnya 

dalam Pasal 34, ketentuan mengenai pendelegasian pembentukan 

undang-undang yang mengatur penempatan Pekerja Indonesia di 

luar negeri. Pasal 34 menyebutkan: Ketentuan mengenai 

penempatan tenaga kerja di luar negeri sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 33 huruf b diatur dengan undang-undang. UU 

Ketenagakerjaan telah diatur bahwa Pelaksana Penempatan kerja 

wajib memberikan perlindungan sejak rekrutmen sampai 

penempatan tenaga kerja (Pasal 35 ayat (2)). Sedangkan bagi 

pemberi kerja dalam mempekerjakan tenaga kerja wajib 
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memberikan perlindungan yang mencakup kesejahteraan, 

keselamatan, dan kesehatan baik fisik maupun mental tenaga kerja 

(Pasal 35 ayat (3)). 

Pengaturan penempatan tenaga kerja diharapkan 

memberikan pelayanan yang bersifat terpadu dalam satu sistem 

penempatan tenaga kerja yang meliputi unsur-unsur (Pasal 36): 

a. pencari kerja; 

b. lowongan pekerjaan; 

c. informasi pasar kerja; 

d. mekanisme antar kerja; dan 

e. kelembagaan penempatan tenaga kerja. 

Adapun terkait kelembagaan, dalam Pasal 37 disebutkan 

bahwa pelaksana penempatan tenaga kerja terdiri dari: 

a. instansi  pemerintah yang bertanggung jawab dibidang 

ketenagakerjaan; dan 

b. lembaga swasta berbadan hukum. 

 

3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan Dan 

Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri  

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang 

Ketenagakerjaan mengatur bahwa penempatan tenaga kerja terdiri 

dari penempatan tenaga kerja di dalam negeri dan penempatan 

tenaga kerja di luar negeri. Selanjutnya Undang-Undang 

Ketenagakerjaan ini mengamanatkan bahwa Ketentuan mengenai 

penempatan tenaga kerja di luar negeri harus diatur dengan 

undang-undang. Dengan demikian Undang-Undang tentang 

Penempatan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri adalah sebuah 

keniscayaan dalam kontek ketenagakerjaan. Pada saat ini Undang-

Undang yang mengatur tentang Penempatan Tenaga Kerja 

Indonesia di luar negeri adalah Undang-Undang Nomor 39 Tahun 
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2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja 

Indonesia (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 133, Tambahan 

Lembaran Negara Nomor 4445). Jadi Undang-Undang Nomor 39 

tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja 

Indonesia merupakan undang-undang organik dan peraturan 

pelaksanaan dari UU No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. 

Undang-Undang Nomor 39 tahun 2004 tentang Penempatan 

dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia sejatinya dimaksudkan 

untuk menciptakan suatu sistem penempatan tenaga kerja 

Indonesia di luar negeri. Berbagai persoalan yang menimpa para TKI 

tersebut, baik keruwetan prosedur penempatan, pelaksanaan 

bekerja di negara tujuan serta kepulangan pasca penempatan 

diharapkan dapat di carikan jalan keluar dengan hadirnya sebuah 

peraturan perundang-undangan yang berupa Undang-Undang 

Nomor  39 Tahun 2004 ini. Namun demikian harapan untuk dapat 

mengatasi semua persoalan persoalan para TKI ini tidak dapat 

dijawab dengan lahirnya UU 39 Tahun 2004 tersebut. 

 Dalam perkembangannya, Undang-Undang No. 39 Tahun 

2004 ini tidak dapat mengantisipasi persoalan-persoalan TKI 

tersebut dan bahkan UU ini terdapat banyak kelemahan-kelemahan 

yang dapat menyebabkan kontraproduktif bagi calon TKI yang akan 

bekerja di luar negeri maupun bagi pelaksana penempatan TKI 

swsata yang merupakan mitra pemerintah dalam penempatan TKI 

di luar negeri. Kelemahan-kelemahan ini jika tidak segera dibenahi 

maka akan merugikan semua stakeholders (para pemangku 

kepentingan) yang ada baik pemerintah selaku regulator dan 

supervisor, para TKI/ calon TKI, Perusahaan penempatan TKI, 

masyarakat dan pihak-pihak terkait lainnya. 

Beberapa norma yang perlu dan menjadi prioritas untuk 

dilakukan penyempurnaan terhadap UU 39 Tahun 2004 tersebut 
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adalah norma yang mengatur tentang batas minimal usia calon TKI, 

kelengkapan dokumen calon TKI, keharusan adanya perwakilan 

perusahaan penempatan TKI di luar negeri, keharusan adanya 

asuransi bagi TKI, kelembagaan BNP2TKI serta ketentuan pidana. 

Diperlukannya perubahan-perubahan norma-norma tersebut oleh 

karena berbagai sebab, yakni, ada yang bertentangan dengan 

ketentuan dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang 

Ketenagakerjaan yang merupakan induk dari UU No. 39 Tahun 

2004, ada pula bertentangan dengan kaidah hukum internasional, 

adapula yang menjadi penghambat para calon TKI yang akan 

bekerja di luar negeri, terdapat juga norma yang dapat 

menimbulkan biaya ekonomi tinggi (high cost economy), serta 

adanya norma yang menyebabkan kriminalisasi baru dalam urusan 

penempatan TKI. 

Ketentuan-ketentuan yang perlu diamandemen tersebut 

adalah merupakan sebuah upaya untuk melakukan sinkronisasi 

dan harmonisasi terhadap UU No. 39 Tahun 2004 terhadap 

Peraturan Perundang-undangan lainnya serta terhadap prinsip-

prinsip dan kaidah hukum yang ada. Hal ini karena jika terjadi 

disinkronisasi dan disharmonisasi dalam UU No.39 Tahun 2004 

maka akan menimbulkan persoalan-persoalan yang bukan hanya 

persoalan substansi dari undang-undang ini, melainkan juga 

persoalan-persoalan dalam law enforcement-nya. 

Disamping itu pula perlunya melakukan amandemen terhadap 

UU No. 39 Tahun 2004 untuk mempertegas fungsi perlindungan 

terhadap TKI karena UU No. 39 Tahun 2004 lebih cenderung 

mengedepankan aspek penempatan dan mengesampingkan aspek 

perlindungan. Dalam perkembangan terakhir, DPR telah 

mengagendakan inisiatif merevisi/mengamandemen UU No. 39 

Tahun 2004 dalam proses legislasi prioritas dengan nama RUU 
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Perlindungan pekerja Indonesia di Luar Negeri. Proses ini kemudian 

direspons oleh Presiden RI dengan menerbitkan Amanat Presiden 

yang menunjuk 6 (enam) Kementerian (yaitu Kementerian Tenaga 

kerja dan Transmigrasi, kementerian Luar Negeri, Kementerian 

Dalam Negeri, Kementerian Hukum dan HAM, kementerian 

Pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak serta 

kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi 

Birokrasi) untuk mewakili pemerintah dalam pembahasan RUU 

pengganti UU No. 39 Tahun 2004. 

Penempatan tenaga kerja Indonesia di luar negari yang 

dilakukan oleh pemerintah dan pihak swasta. Hal ini sesuai dengan 

amanat dari UU No.39 Tahun 2004 menyatakan bahwa 

“pelaksanaan penempatan TKI di luar negeri terdiri dari: pemerintah 

dan Pelaksanaan penempatan TKI swasta.” Pemerintah sebagai 

salah satu lembaga yang berkewajiban mengurus penempatan para 

TKI di luar negeri, seharusnya membuat lembaga dan system yang 

teruji dalam penempatan TKI di luar negeri tersebut sesuai dengan 

amanat Undang-Undang tersebut. Lembaga ini seharusnya 

merupakan lembaga pemerintahan non departemen/kementerian 

sebagai operator dalam pelaksanaan penempatan TKI ini. 

Sedangkan lembaga yang departemental/kementerian (dalam hal 

ini adalah Kementerian Tenaga Kerja) berfungsi sebagai regulator 

dan supervisor. 

Dalam kenyataannya, sistem yang diamanatkan oleh UU No. 

39 Tahun 2004 tidak berjalan sebagaimana mestinya. Kementerian 

Tenaga Kerja melalui Direktorat Jenderal Binapenta belum 

maksimal mengeluarkan regulasi dean melakukan supervisi baik 

terhadap lembaga pemerintah yang melakukan penempatan 

maupun terhadap PPTKIS. Ketidakmaksimalan tersebut dapat 

dilihat dari beberapa hal, antara lain, pengaturan penempatan TKI 
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yang berubah-ubah, masih banyaknya pelanggaran yang dilakukan 

oleh BNP2TKI maupun PPTKIS yang dibiarkan, serta lemahnya 

kordinasi antar sektor dan lembaga pemerintah yang bersinggungan 

dengan penempatan TKI ini. BNP2TKI yang sejatinya merupakan 

lembaga pemerintah yang melaksanakan tugas penempatan malah 

tidak jelas sistem yang digunakan dan bahkan BNP2TKI melakukan 

fungsi regulasi. Dalam implementasinya bahkan BNP2TKI yang 

mengeluarkan KTKLN bagi semua TKI baik yang ditempatkan oleh 

BNP2TKI maupun yang melalui PPTKIS. Dua fungsi ganda ini yakni 

sebagai eksekutor dan sebagai regulator yang menyebabkan 

ketidakefektifan bagi system penempatan TKI di luar negeri. 

BNP2TKI yang tidak terjangkau dalam supervisi Kementerian 

Tenaga Kerja dapat menyebabkan lembaga ini terlepas dari 

pengawasan negara. Ketiadaan pengawasan ini dapat menyebabkan 

munculnya kebijakan yang dikeluarkan oleh lembaga ini. Hal ini 

dapat disinyalir dari beberapa kebijakan yang dikeluarkan oleh 

BNP2TKI yang menghambat penempatan TKI diluar negeri, seperti 

penerbitan KTKLN, aturan para calo TKI yang harus memiliki 

sertifikasi yang ditunjuk oleh BNP2TKI, serta kebijakan pemulangan 

TKI yang harus melewati terminal khusus di Bandara Soeta di 

Cengkareng. 

PPTKIS juga banyak melakukan pelanggaran dalam 

melaksanakan tugasnya sebagai penempat TKI diluar negeri. 

Pelanggaran yang sering dilakukan oleh PPTKIS itu baik dalam 

bentuk prosedural maupun dalam bentuk substansial. Pelanggaran 

prosedural antara lain PPTKIS yang tidak memiliki ijin operasional 

atau surat ijinnya yang sudah kedaluarsa, menempatkan TKI yang 

tidak memiliki job order, serta penyimpangan pekerjaan yang 

diberikan pada para TKI yang tidak sesuai dengan perjanjian 

semula.  
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Sedangkan secara substansial PPTKIS juga kerap melakukan 

pelanggaran, seperti, mengenakan biaya penempatan diluar cost 

structure yang ditentukan pada awalnya, menempatkan TKI yang 

masih dibawah umur, serta tiadanya pembekalan yang cukup bagi 

para calon TKI. Dalam implementasi penempatan TKI diluar negeri, 

terlihat sangat kurangnya koordinasi antar lembaga yang memiliki 

kewenangan dibidang penempatan TKI di luar negeri ini, seperti 

Kemnaker, BNP2TKI, pemerintah daerah, keimigrasian, dan 

kementerian luar negeri. Kekurang koordinasian ini menyebabkan 

beberapa wewenang terjadi overlapping sementara pada beberapa 

urusan malah tidak ada yang mengurus. Sehingga jika terjadi 

sesuatu permasalahan dikemudian hari, terjadi saling lempar 

tanggung jawab antar satu instansi dengan instansi yang lain dan 

bahkan mencari kambing hitang pada lembaga swasta seperti 

PPTKIS. 

Adapun kendala-kendala yang dihadapi oleh Pelaksana 

Penempatan Tenaga Kerja adalah sebagai berikut: 

a. Sistem penempatan yang masih belum establish;Birokrasi dan 

masalah administratif; 

b. Kurangnya kordinasi antar lembaga baik antar lembaga 

pemerintah maupun antar penempat TKI; 

c. Lemahnya sumber daya manusia dari TKI; 

d. PPTKIS yang tidak berijin maupun yang ijin operasionalnya 

sudah kadaluarsa; 

e. Banyaknya pungutan diluar sistem;  

f. Ketentuan umur TKI yang terlalu tinggi; 

g. Kewajiban asuransi yang akhirnya dibebankan pada TKI; 

h. Kriminalisasi pelanggaran administratif; 

i. Dan sebagainya 



278 
 

Sistem penempatan TKI di luar negeri belum memiliki pola 

yang establish (mantap dan tetap) merupakan kendala yang sangat 

signifikan dalam pelaksanaan penempatan TKI di luar negeri. 

Ketidak mantapan sistem ini dibuktikan dengan rangkapnya fungsi 

BNP2TKI yang sejatinya harusnya berfungsi sebagai eksekutor 

(pelaksana) penempatan TKI, berfungsi pula sebagai regulator dan 

bahkan supervisor. Sementara Kemnaker tidak jelas dalam 

berposisi sebagai apa. Sistem penempatan TKI ini juga sering 

diubah, melalui peraturan-peraturan Kemnaker, dan bahkan pada 

tahun 2009-2010 Permenakertrans di-judicial review oleh BNP2TKI. 

Kendala yang lain adalah masalah birokrasi dan masalah 

administratif. Birokrasi seringkali menghambat proses penempatan 

TKI diluar negeri. Hal ini misalnya, sulitnya mengurus kartu tanda 

kerja di luar negeri (KTKLN) maupun persyaratan lainnya. Demikian 

pula masalah administratif sering menghambat bagi para calon TKI 

yang akan mencari pekerjaan di negeri jiran. Masalah administrasi 

yang menghambat misalnya, banyaknya persyaratan administrasi 

yang harus dipenuhi seperti KTP, surat ijin dari orang tua, surat 

nikah, parport, dan sejenisnya. Seharusnya, jika sudah ada 

persyaratan paspor maka persyaratan identitas diri lainnya hanya 

sebagai optional. Banyaknya persyaratan administrasi ini pada 

gilirannya membebani biaya yang cukup tinggi bagi para calon TKI. 

Biaya yang cukup tinggi ini bagi kebanyakan para calon TKI 

menyebabkan dirinya mengurungkan niatnya untuk bekerja ke luar 

negeri karena tidak memiliki cukup modal.  

Kendala yang sudah jamak terjadi dalam urusan 

pemerintahan, adalah minimnya kordinasi antar lembaga 

pemerintah. Demikian pula dalam urusan penempatan TKI di luar 

negeri juga mengalami hal yang sama. Jika ditelisik lebih jauh, 

maka sebenarnya lembaga pemerintahan yang diberikan tugas 
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untuk mengurusi TKI cukup banyak, antara lain, Kementerian 

Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Kementerian Luar Negeri, BNP2TKI, 

Pemerintah Daerah, Keimigrasian, dan lain sebagainya. Namun 

koordinasi diantara mereka masih sangat minim sehingga banyak 

urusan yang terbengkelai akibat masing-masing lembaga tersebut 

menunggu lembaga lain untuk menanganinya. Sementara terdapat 

beberapa urusan yang justru menjadi ajang rebutan untuk 

mengurusinya. 

Sumber daya manusia dari calon TKI juga merupakan kendala 

yang sangat berarti dalam konteks penempatan kerja ke luar negeri. 

Banyak calon TKI yang berpendidikan rendah, misalnya hanya 

lulusan SD. Demikian pula, banyak calon TKI yang meskipun 

berpendidikan agak memadahi, misalnya lulusan SLTA, tetapi 

mereka tidak memiliki ketrampilan yang cukup sebagai bekal untuk 

mencari kerja di luar negeri. Disamping keterampilan dan 

pendidikan yang tidak memadahi, para calon TKI juga biasanya 

terkendala dengan bahasa asing terutama bahasa Inggris. 

Rendahnya kualitas SDM dari para calon TKI ini yang banyak 

menjadi penyebab permasalahan TKI di kemudian hari. Banyak TKI 

yang mengalami kekerasan dari penggunanya karena komunikasi 

yang tidak nyambung akibat kemampuan bahasa para calon TKI 

yang sangat rendah. Kendala pengawasan yang menghambat juga 

dapat disebabkan banyaknya PPTKIS yang tidak berijin maupun 

yang ijin operasionalnya sudah kadaluarsa. PPTKIS yang tidak 

berijin tentunya akan lolos dari pengawasan pemerintah. Meskipun 

operasionalnya para PPTKIS gelap ini akhirnya terendus oleh 

pemerintah, maka mereka para PPTKIS gelap tersebut akan dengan 

cepat menghilangkan jejak dirinya, sehingga jika ada permasalahan 

dengan para TKI, maka tidak dapat meminta pertanggungjawaban 

pada PPTKIS gelap ini yang sudah menghilangkan jejak dirinya. 
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Kendala yang turut mewarnai kelancaran penempatan TKI di 

luar negeri adalah kendala adanya high cost (biaya tinggi) yang 

harus ditanggung oleh para calon TKI. Banyaknya pungutan-

pungutan tidak resmi tentunya akan membebani para calon TKI. 

Kendala berikutnya adalah ketentuan yang mensyaratkan calon TKI 

harus berumur sekurang-kurangnya 21 tahun bagi calon TKI yang 

akan dipekerjakan pada Pengguna perseorangan merupakan 

ketentuan yang kontraproduktif bagi calon TKI itu sendiri. Hal ini 

karena mayoritas usia potensial untuk calon TKI adalah pada usia 

18 tahun ke atas. Demikian pula secara sosiologis, bahwa 

terdapatnya banyak potensi calon TKI yang berumur 18 tahun 

keatas untuk berkehendak untuk memperoleh penghidupan dan 

penghasilan yang layak dengan bekerja sebagai TKI di luar negeri. 

Sehingga jika para calon TKI yang telah berusia 18 tahun akan 

tetapi belum berusia 21 tahun dihalangi untuk bekerja sebagai TKI 

di luar negeri, maka hal ini merupakan bentuk peniadaan hak dasar 

para pekerja tersebut. 

Kewajiban mengasuransikan juga akan menimbulkan high 

cost economy yang ujung-ujungnya dibebankan pada CTKI itu 

sendiri. Dalam perkembangannya, skema asuransi perlindungan 

TKI harus menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari skema 

perlindungan sosial melalui mekanisme BPJS sesuai dengan 

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan 

Penyelenggara Jaminan Sosial. 

Ada beberapa Peraturan Perundang-undangan yang terkait 

dengan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 

tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di 

Luar Negeri antara lain: 

1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1984 

Tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala 
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Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (Convention on The 

Elimination of All Forms of Discrimination Against Women) 

Indonesia telah meratifikasi Konvensi Penghapusan 

Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (Convention 

on The Elimination of All Forms of Discrimination Against 

Women - CEDAW)) dengan Undang- undang Nomor 7 Tahun 

1984. Konvensi ini secara tegas menuntut adanya kesetaraan 

sosial, pemberantasan perdagangan anak dan eksploitasi 

seksual, kesetaraan dalam pendidikan, perawatan kesehatan, 

dan kesetaraan dalam kehidupan ekonomi dan sosial. 

Dalam Pasal 11 ayat (1) diatur mengenai kewajiban 

Pihak yang meratifikasi konvensi untuk melakukan semua 

upaya penghapusan diskriminasi terhadap perempuan dalam 

bidang pekerjaan. Selengkapnya Pasal 11 ayat (1) menyatakan: 

Negara-negara Pihak wajib untuk melakukan semua upaya 

yang tepat untuk menghapuskan diskriminasi terhadap 

perempuan dalam bidang pekerjaan dalam rangka untuk 

memastikan persamaan hak antara perempuan dan laki-laki 

terutama: 

a. Hak untuk bekerja sebagai suatu hak yang melekat 

pada semua umat manusia; 

b. Hak atas kesempatan kerja yang sama, termasuk 

penerapan kriteria seleksi yang sama terhadap suatu 

pekerjaan; 

c. Hak atas kebebasan memilih profesi dan pekerjaan, hak 

atas pengangkatan, keamanan bekerja dan seluruh 

tunjangan dan kondisi pelayanan, dan hak untuk 

mendapat pelatihan kejuruan dan pelatihan ulang, 

termasuk magang, pelatihan kejuruan lanjutan serta 

pelatihan kembali; 
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d. Hak atas persamaan pendapatan termasuk tunjangan. 

dan persamaan perlakuan sehubungan dengan 

pekerjaan yang sama nilainya, seperti juga persamaan 

perlakuan dalam  melakukan evaluasi terhadap kualitas 

kerja; 

e. Hak atas jaminan sosial, terutama dalam hal pensiun, 

pengangguran, sakit, cacat dan lanjut usia, serta 

semua bentuk ketidakmampuan untuk bekerja, seperti 

juga hak atas masa cuti yang dibayar; 

f. Hak atas perlindungan kesehatan dan keselamatan 

dalam kondisi kerja, termasuk atas perlindungan untuk 

reproduksi.  

2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang 

Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang 

Para Pekerja Indonesia di Luar Negeri terutama mereka 

yang tidak berdokumen sangat rentan menjadi korban tindak 

pidana perdagangan orang. Dalam hal ditemukan indikasi 

tindak pidana perdagangan orang dalam proses 

pemberangkatan dan penempatan tenaga kerja, maka petugas 

yang berwenang dapat melakukan tindakan pencegahan 

agar tidak sampai terjadi perdagangan orang tersebut. 

Menurut UU Nomor 21 Tahun 2007, Pasal 1 angka 1 

perdagangan orang adalah tindakan perekrutan, 

pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau 

penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, 

penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, 

penipuan dan penyalahgunaan kekuasaan atau posisi 

rentan, penjeratan uang atau memberikan bayaran atau 

manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang 

memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang 
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dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk 

tujuan ekspolitasi atau mengakibatkan orang tereksploitasi. 

Eksploitasi adalah tindakan dengan atau tanpa 

persetujuan korban yang meliputi semua tindakan 

eksploitasi yang tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau 

pelayanan paksa, perbudakan atau praktik  UU ini telah 

mengatur besarnya pidana bagi orang yang melakukan tindak 

pidana perdagangan orang. Dalam Pasal 2 ayat (1) diatur 

bahwa setiap orang yang melakukan perekrutan, 

pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau 

penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, 

penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, 

penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, 

penjeratan utang, atau memberi bayaran atau manfaat 

walaupun memperoleh persetuujuan dari orang yang 

memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan 

mengeksploitasi orang tersebut di wilayah serupa perbudakan, 

penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ 

reproduksi, atau melawan hukum memindahkan atau 

mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau 

memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak 

lain untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun 

immateriil (Pasal 1 angka 7). 

Modus operandi yang digunakan pun terkesan mirip 

dengan pencarian tenaga kerja untuk ditempatkan di luar 

negeri. Tindakan perekrutan yang dilakukan dalam rangka 

perdagangan orang tersebut meliputi mengajak, 

mengumpulkan, membawa, atau memisahkan seseorang dari 

keluarga atau komunitasnya (Pasal 1 angka 9). Ciri khas 

tindak pidana ini antara lain mengandung unsur kekerasan 
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yang tidak hanya bersifat fisik, tetapi juga psikis dan adanya 

ancaman kekerasan. Pasal 1 angka 11 menjelaskan bahwa 

kekerasan adalah  setiap perbuatan secara melawan hukum, 

dengan atau tanpa menggunakan sarana terhadap fisik dan 

psikis yang menimbulkan bahaya bagi nyawa, badan, atau 

menimbulkan terampasnya kemerdekaan seseorang.  

3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 

Tentang Kesejahteraan Sosial. 

Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 11 

Tahun 2009 berkaitan dengan perlindungan dan penempatan 

pekerja Indonesia di luar negeri antara lain mengenai 

perlindungan sosial. Pasal 1 angka 9 menyatakan bahwa 

perlindungan sosial adalah semua upaya yang diarahkan 

untuk mencegah dan menangani risiko dari guncangan dan 

kerentanan sosial. Dalam Pasal 14 diatur bahwa 

perlindungan sosial dimaksudkan untuk mencegah dan 

menangani risiko dari guncangan dan kerentanan sosial 

seseorang, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat agar 

kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan 

kebutuhan dasar minimal. Perlindungan sosial tersebut 

dilaksanakan melalui: 

a. bantuan sosial; 

b. advokasi sosial; dan/atau 

c. bantuan hukum. 

Adapun perlindungan sosial dalam bentuk bantuan 

sosial dimaksudkan agar seseorang, keluarga, kelompok, 

dan/atau masyarakat yang mengalami guncangan dan 

kerentanan sosial dapat tetap hidup secara wajar. Bantuan 

sosial ini bersifat sementara dan/atau berkelanjutan dalam 
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bentuk: a. bantuan langsung; b. penyediaan aksesibilitas; 

dan/atau c. penguatan kelembagaan (Pasal 15). 

Sementara advokasi sosial dimaksudkan untuk 

melindungi dan membela seseorang, keluarga, kelompok, 

dan/atau masyarakat yang dilanggar haknya. Advokasi sosial 

diberikan dalam bentuk penyadaran hak dan kewajiban, 

pembelaan, dan pemenuhan hak (Pasal 16).  

4) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Pengesahan 

ILO Convention International Convention on the Protection of 

the Rights of All Migrant Workers and  Members of Their 

Families, ICRMW), 1990 (Konvensi Internasional Mengenai 

Perlindungan Hak- hak Seluruh Pekerja Migran dan Anggota 

Keluarganya) 

Pasal 1 Konvensi ILO 1990 yang telah diratifikasi 

melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2012 berlaku bagi 

seluruh pekerja migran dan anggota keluarga tanpa 

membedakan jenis kelamin, ras, warna kulit, bahasa, agama 

atau kepercayaan, pendapat politik atau lain-lain 

kebangsaan, asal-usul etnis atau sosial, kewarganegaraan, 

usia, kedudukan ekonomi, kekayaan, status perkawinan, 

status kelahiran. 

Selain Pekerja migran, Konvensi ini juga mengatur 

mengenai pekerja lintas batas, pekerja musiman, pelaut, 

pekerja pada instalasi lepas pantai, pekerja keliling, pekerja 

proyek, pekerja dengan pekerjaan tertentu baik untuk jangka 

waktu maupun negara tujuan tertentu, serta pekerja mandiri 

(Pasal 2 Konvensi ILO 1990). 

Tujuan perlindungan yang diberikan melalui Konvensi 

ini tidak saja hanya terbatas kepada pekerja migran, namun 

juga kepada anggota keluarga pekerja migran seperti 
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tercantum dalam Pasal 4 Konvensi ILO 1990. Anggota 

keluarga pekerja dalam konvensi ini mengacu pada orang-

orang yang kawin dengan pekerja migran atau mempunyai 

hubungan dengan pekerja migran menurut hukum yang 

berlaku berakibat sama dengan perkawinan, dan juga anak-

anak pekerja migran yang menjadi tanggungan dan orang-

orang lain yang menjadi tanggungan mereka yang diakui 

sebagai anggota keluarga menurut hukum yang berlaku. 

Hak pekerja migran sebagai manusia, tidak dapat 

dibatasi dan sangat dijunjung tinggi dalam konvensi ILO 1990 

dimana hak-hak pekerja migran sangat jelas dan lengkap 

dinyatakan dalam pasal-pasal konvensi seperti hak 

memasuki dan tinggal dinegara asal, juga bebas untuk 

meninggalkan negara manapun, termasuk negara asal 

pekerja migran (Pasal 8 Konvensi ILO 1990), tidak 

diperbolehkan untuk dijadikan sasaran penyiksaan atau 

perlakuan atau penghukuman yang kejam, tidak manusiawi 

dan merendahkan martabat (Pasal 10 Konvensi ILO 1990), 

tidak boleh diperbudak atau diperhambakan, tidak 

diwajibkan untuk melakukan kerja paksa (Pasal 11 Konvensi 

ILO 1990), memiliki kebebasan untuk menjalankan agama 

dan kepercayaan (Pasal 12 Konvensi ILO 1990), tidak dapat 

diganggu dalam hal urusan pribadi, keluarga, rumah tangga, 

korespondensi atau komunikasi lain atau secara tidak sah 

diserang kehormatan dan nama baiknya, memiliki hak atas 

perlindungan hukum terhadap gangguan atau serangan 

(Pasal 14 Konvensi ILO 1990). 

Pekerja Migran dan anggota keluarga juga tidak boleh 

dipenjara semata-mata atas dasar kegagalan memenuhi 

perjanjian, tidak boleh dirampas atas izin tinggal atau izin 
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kerja, atau diusir semata-mata atas dasar kegagalan 

memenuhi suatu kewajiban yang muncul dari perjanjian kerja 

(Pasal 20 Konvensi ILO 1990). 

Dalam konvensi ini juga mengatur larangan kepada 

setiap orang untuk menyita, menghancurkan atau mencoba 

menghancurkan dokumen identitas, dokumen yang memberi 

izin masuk atau tinggal, bertempat tinggal atau dokumen 

penting lain seperti paspor atau dokumen setara milik 

pekerja migran atau anggota keluarga yang diperlukan di 

wilayah nasional atau izin kerja. Tindakan tersebut 

dikategorikan sebagai tindakan yang melawan hukum (Pasal 

21 Konvensi ILO 1990). 

Perlakuan yang sama diberikan dalam konvensi ini 

kepada pekerja migran yang berkaitan dengan akses pada 

lembaga dan pelayanan pendidikan, bimbingan kejuruan dan 

pelayanan penempatan, pelatihan kejuruan,akses  perumahan  

dan  perlindungan  terhadap  eksploitasi dalam hal penyewaan, 

pelayanan sosial dan kesehatan, akses pada perusahaan-

perusahaan koperasi (Pasal 43 Konvensi ILO 1990). Hak- 

hak yang dinyatakan dalam konvensi ILO ini menjadi bagian 

dari perlindungan yang diberikan bagi pekerja migran dan 

anggota keluarganya. 

5) Undang-Undang Republik Nomor 40 Tahun 2014 Tentang 

Perasuransian 

Materi dalam UU Nomor 40 Tahun 2014 tentang 

Perasuransian yang ada kaitannya dengan pembentukan RUU 

PPILN ialah dalam hal asurasi. Dalam Pasal 1 angka 1 UU 

Nomor 40 Tahun 2014 mendefinisikan asuransi adalah 

perjanjian antara dua pihak, yaitu perusahaan asuransi dan 
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pemegang polis, yang menjadi dasar bagi penerimaan premi 

oleh perusahaan asuransi sebagai imbalan untuk: 

a. memberikan penggantian kepada tertanggung atau 

pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang 

timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab 

hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita 

tertanggung atau pemegang polis karena terjadinya suatu 

peristiwa yang tidak pasti; atau 

b. memberikan pembayaran yang didasarkan pada 

meninggalnya tertanggung atau pembayaran yang 

didasarkan pada hidupnya tertanggung dengan manfaat 

yang besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan 

pada hasil pengelolaan dana (Pasal 1 Angka 1). 

Adapun obyek Asuransi dalam UU Nomor 40 Tahun 2014 

adalah jiwa dan raga, kesehatan manusia, tanggung jawab 

hukum, benda dan Polis untuk menerima tawaran manfaat 

tambahan tersebut (Pasal 39 ayat (4) dan (5)).  

6) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia 

Nomor 24 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan 

Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Nomor 

Per.10/Men/V/2009 Tentang Tata Cara Pemberian, 

Perpanjangan Dan Pencabutan Surat Izin Pelaksana 

Penempatan Tenaga Kerja Indonesia 

Berkaitan dengan pencabutan Surat Izin Pelaksana 

Penempatan Tenaga Kerja Indonesia (SIPPTKI), ketentuan dalam 

Pasal 16A menyebutkan bahwa PPTKIS yang telah dijatuhi sanksi 

administrative berupa pencabutan SIPPTKI, maka 

penanggungjawab PPTKIS tersebut terbukti tidak hanya sampai 

pada kewajiban pemerintah untuk menyediakan lapangan 

pekerjaan saja, melainkan hingga perlindungan terhadap warga 
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negaranya dalam mewujudkan hubungan kerja yang tidak 

merugikan warga negarannya. Peran pemerintah untuk 

mewujudkan nilai-nilai yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia kemudian diwujudkan dalam sejumlah 

produk kebijakan yang dibentuk untuk menjawab kebutuhan 

warga negaranya. 

Oleh karena itu dituntut adanya produk kebijakan yang 

dapat melindungi hak Warga Negara Indonesia sesuai dengan 

konstitusi Negara Indonesia yang tercantum pada pembukaan 

hingga batang tubuh sebagai cita bangsa Indonesia. Kehadiran UU 

Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan 

Tenaga Kerja di Luar Negeri selain Undang-Undang 

Ketenagakerjaan merupakan suatu bukti dari kehadiran Negara 

dalam menangani masalah perlindungan warga Negara Indonesia 

yang mencari pekerjaan di Luar Negeri untuk memenuhi 

kesejahteraannya.  
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BAB V 

 

PENUTUP 

 

A.  Simpulan 

1. Pengujian terhadap kesesuaian norma dengan prinsip dan 

indikator yang dilakukan terhadap peraturan perundang-

undangan terkait dengan perlindungan hak dan keselamatan 

pekerja migran masih ditemui adanya norma-norma yang tidak 

memenuhi prinsip dan indikator diantaranya : 

a. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang 

Ketenagakerjaan : Pasal 42-49 tidak memenuhi prinsip NKRI, 

Pasal 16-27 tidak memenuhi prinsip Demokrasi. 

b. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan 

dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri 

1) Tidak terpenuhinya prinsip demokrasi 

Perlu penegasan fungsi perlindungan bagi Tenaga Kerja 

Indonesia yang bekerja di Luar Negeri. Sesuai dengan 

penamaan undang-undangnya maka Undang-Undang 

Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan 

Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri lebih 

banyak mengatur penempatan dari pada mengatur 

tentang perlindungannya (jumlah pasal yang mengatur 

perlindungan hanya 8 pasal (7%) dari 109 pasal; 

sedangkan pasal yang mengatur penempatan ada 66 

pasal (38%) dari 109 pasal, jadi konsentrasi dari Undang-

Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan 

Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri adalah 

pengaturan penempatan bukan perlindungan. Penataan  
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pasal-pasal yang kurang dalam hal perlindungan dan 

berlebihan yang mengatur dalam masalah penempatan 

menyebabkan banyak kalangan yang berpendapat bahwa 

paradigma peraturan tersebut adalah komoditisasi TKI. 

2) Tidak terpenuhinya prinsip kepastian hukum 

a) Perlu penegasan pengaturan norma dalam pasal-pasal 

untuk menghindari adanya multi interpretasi 

terhadap pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 

39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan 

Perlindungan Tenaga kerja Indonesia di Luar Negeri 

ini. Banyaknya amanat pasal untuk diatur lebih 

lanjut, tetapi tidak satupun yang mengamanatkan   

pengaturan   lebih   lanjut   kepada peraturan daerah; 

padahal pemerintah daerah juga memiliki tanggung 

jawab untuk menanggulangi perlindungan. Dalam hal 

materi muatan dan ketentuan yang termuat dalam 

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004, pasal-pasal 

dan/atau ayat-ayat terkait “perlindungan” hanya 

memberikan penjelasan secara umum sehingga pada 

tingkat praktiknya para pelaksana mendapati pasal-

pasal dan ayat-ayat ini sangat sulit dilaksanakan. 

Undang-Undang ini hanya menyatakan bahwa 

perlindungan dilaksanakan mulai dari pra-

penempatan, masa penempatan sampai dengan 

purna-penempatan (pasal 77 ayat 2). Bagaimana 

perlindungan itu dijalankan lebih lanjut tidak 

dijabarkan dalam seluruh kaitannya dengan bab-bab 

lain yang membentuk Undang-Undang ini. 

b) Perlu penegasan pengaturan pasal-pasal dalam  



292 
 

c) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang 

Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja 

Indonesia di Luar Negeri ini agar sesuai dengan judul 

Undang-Undangnya dan mengurangi pasal-pasal 

yang menyatakan “akan diatur lebih lanjut” 

Ketentuan atau muatan yang tidak jelas, kabur arti 

dan implikasinya. Pasal-pasal yang tidak jelas ini, 

terbagi dalam beberapa kriteria antara lain yaitu 

Pasal-pasal yang mengamanatkan suatu penetapan 

lebih lanjut. Karena mengandung ketidakjelasan 

atau kekaburan, maka pasal- pasal ini pada 

umumnya mengandung pernyataan atau keterangan 

yang menjelaskan bahwa masalah yang terungkap 

dalam pasal tersebut akan diatur atau ditetapkan 

lebih lanjut dengan peraturan yang lain atau 

keputusan pejabat tinggi tertentu seperti direktur 

jenderal atau menteri. Contohnya: pasal 6 ayat 3, 

pasal 15 ayat 5, pasal 24 ayat 5, pasal 25 ayat 4, 

pasal 26 ayat 3, pasal 42 ayat 6, pasal 49 ayat 4, 

pasal 62 ayat 3, pasal 63. 

d) Perlu pengharmonisasian ketentuan-ketentuan 

materi yang akan diatur dengan kondisi 

perkembangan dalam masyarakat seperti misalnya 

materi-materi yang disharmonis yaitu batas usia calon 

TKI, pendidikan TKI, kelengkapan dokumen, Surat  

Izin Pelaksana  Penempatan  Tenaga  Kerja  Indonesia 

(SIPPTKI), Kartu Tanda Kerja Luar Negeri (KTLN), TKI 

Perseorangan/Mandiri dan Ketentuan Pidana. 
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c. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian 

1) Tidak terpenuhinya prinsip NKRI dalam 11 ayat (1) 

Keadaaan darurat” sebagaimana disebutkan dalam Pasal 

11 ayat (1) berpotensi menimbulkan pemaknaaan adanya 

pengaruh asing, misalnya tekanan asing yang 

menghendaki  dikeluarkannya tanda masuk terhadap 

orang asing tertentu untuk kepentingan mereka. Namun, 

dalam penjelasan Pasal 11 ayat (1) telah ada pembatasan 

dimana dikatakan bahwa yang dimaksud dengan “keadaan 

darurat” meliputi adanya alat angkut yang mendarat di 

Wilayah Indonesia dalam rangka bantuan kemanusiaan 

(humanitarian assistance) pada daerah bencana alam di 

Wilayah Indonesia (national disaster) atau dalam hal 

terdapat alat angkut yang membawa Orang Asing berlabuh 

atau mendarat di suatu tempat di Indonesia karena 

kerusakan mesin atau cuaca buruk, sedangkan alat 

angkut tersebut tidak bermaksud untuk berlabuh atau 

mendarat di Wilayah Indonesia. Penjelasan ini telah 

mengeliminir potensi pengaruh asing sebagaimana 

dikhawatirkan diatas. Namun, sayangnya pembatasan 

tersebut hanya dituangkan dalam pembatasan yang 

memiliki daya ikat kurang kuat jika dibandingkan dengan 

pengaturan dalam batang tubuh. Dengan demikian akan 

lebih baik jika isi penjelasan pasal 11 ayat (1) tersebut 

dijadikan sebagai salah satu pasal dalam batang tubuh, 

bukan sebagai penjelasan. 

2) Tidak terpenuhinya prinsip demokrasi dalam Pasal 3 ayat 

(1) Meskipun didalam penjelasan pasal 3 ayat (1) 

disebutkan bahwa “Fungsi Keimigrasian dalam ketentuan 

ini adalah sebagian dari tugas penyelenggaraan negara di 
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bidang pelayanan dan perlindungan masyarakat, 

penegakan hukum Keimigrasian, serta fasilitator 

penunjang pembangunan ekonomi nasional”, tetapi akan 

lebih baik jika rumusan penjelasan ini diletakan menjadi 

bagian dari batang tubuh agar memiliki daya ikat yang 

lebih kuat. 

2. Pengujian potensi tumpang tindih hak dan kewajiban, kewenangan, 

perlindungan hukum dan penegakan hukum diantara peraturan 

perundang-undangan terkait diantaranya : 

a. Aspek Hak dan Kewajiban 

1) Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 Tentang 

Ketenagakerjaan 

a) Pemahaman definisi mogok kerja dalam Undang-Undang 

Nomor 13 Tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan dalam 

Pasal 1 ayat (23), Pasal 137, 138,139,140;  

b) Ketentuan tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu   

menimbulkan multi tafsir dalam Pasal 56 dan Pasal 59 

ayat (1) dan (2); 

c) Istilah perpanjangan dan pembaruan yang berpotensi 

multitafsir dalam Pasal Pasal 59 ayat (5) dan (6) 

Mekanisme PHK yang membutuhkan proses dan waktu 

panjang yang berpotensi merugikan kedua belah pihak; 

d) Mekanisme Pemutusan Hubungan Kerja dalam Pasal 

152,153,154,155,156,157,158,159,160,161,162,163,16

4,165,166,167,168,169,170,171 dan 172; 

e) Jumlah pesangon yang diberikan dalam Pasal 156 

Adanya ketidakadilan dalam pemberian kompensasi 

terhadap PHK yang disebabkan pelanggaran dan PHK 

karena pengunduran diri dalam Pasal 162;  
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f) Ketentuan mengenai PHK oleh pengusaha demi efisiensi 

dalam Pasal 164 ayat (3) dinilai multitafsir; 

g) Perbedaan penafsiran terkait ketentuan tentang uang 

penggantian hak (pesangon) dalam Pasal 156 ayat (2), 

Pasal 156 ayat (3) Pasal 156 ayat (4); 

h) Adanya perbedaan persepsi besarnya uang pesangon 

antara pekerja dan pengusaha ini karena tidak adanya 

penjelasan yang cukup tentang fungsi pesangon (dalam 

UU atau peraturan terkait). Pembayaran kompensasi 

sebagaimana diatu dalam Pasal 156 dan Pasal 163 

selama ini dianggap memberatkan pengusaha sehingga 

banyak pengusaha tidak melaksanakannya; 

i) Perjanjian Kerja Bersama Bagi Serikat Buruh 

Mengurangi Hak Buruh/Pekerja dan Mereduksi Hakikat 

Kebebasan Berserikat/Berorganisasi dalam Pasal 120 

ayat (1), (2) dan Pasal 121 akibat Putusan Mahkamah 

Konstitusi dalam perkara Nomor 115/PUU-VII/2009;  

j) Pembatasan hak mogok seperti tersebut dalam Pasal 137 

Ketentuan Pasal 137 di atas adalah untuk menggantikan 

ketentuan mengenai mogok sebelumnya yang terdapat 

dalam Pasal 1 ayat (1) huruf d nomor 2 Undang-undang 

Nomor 22 Tahun 1957 tentang Penyelesaian Perselisihan 

Perburuhan;  

k) Penetapan Sanksi Pidana dalam Pasal 186 yang 

mengatur soal sanksi menetapkan sanksi pidana 

kejahatan terhadap pelanggaran Pasal 138 ayat (1).  

l) Tahapan prosedur administratif untuk melaksanakan 

hak mogok dalam Pasal 140,141;  

m) Pengaturan tentang jam kerja bagi buruh perempuan 

dalam Pasal 76 Ketentuan terkait dengan penafsiran 
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terhadap Frasa “belum ditetapkan” dalam Pasal 155 ayat 

(2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang 

Ketenagakerjaan; 

n) Frasa “belum ditetapkan” dalam pasal 155 ayat (2) 

multitafsir berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi 

perkara Nomor 37/PUU-IX/2011.  

2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang 

Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar 

Negeri  

a) Perlu mempertegas dan memperjelas tugas, tanggung 

jawab dan kewajiban pemerintah. Inkonsistensi lain 

tampak jelas dalam Pasal 5, Bab II tentang tugas, 

tanggung jawab dan kewajiban pemerintah, yang 

menyebutkan bahwa pemerintah bertugas mengatur, 

membina, melaksanakan dan mengawasi 

penyelenggaraan penempatan dan perlindungan TKI di 

luar negeri. Pasal ini menyebutkan dua jenis peran yaitu 

implementasi (mengatur, membina, melaksanakan) dan 

pengawasan. Tugas pelaksanaan dan pengawasan ini 

tak mungkin dilakukan oleh satu pihak saja, yang 

dalam hal ini adalah pihak pemerintah sendiri. Sangat 

sulit bagi seorang pelaksana, yang selain melaksanakan 

tugasnya, dia sekaligus juga berperan mengawasi 

kegiatan pelaksanaannya sendiri secara objektif.  

b) Perlu mempertegas hak dan kewajiban pemerintah dalam 

memberikan perlindungan bagi Tenaga Kerja Indonesia 

di Luar Negeri. Ada inkonsistensi pasal-pasal terutama 

tentang (a) kewajiban pemerintah untuk menjamin 

terpenuhinya hak-hak TKI baik yang berangkat melalui 

PPTKIS dan secara mandiri, tapi di bagian 
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perlindungan sebagian besar kewajibannya dilimpahkan 

kepada PPTKIS yakni melindungi TKI sesuai dengan 

perjanjian penempatannya; (b) pada Bab IV tentang 

Pelaksanaan Penempatan TKI di Luar Negeri, pemerintah 

juga merupakan pelaksana penempatan, tidak ada 

diatur lebih lanjut kemudian kewajiban untuk 

melindunginya; (c) juga tidak diatur tentang bagaimana 

bila pemerintah tidak melaksanakan perlindungan yang 

diwajibkan (sanksi) bila pemerintah yang merupakan 

pihak yang menempatkan.  

b. Aspek Kewenangan  

1) Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 Tentang 

Ketenagakerjaan 

a) Ketentuan outsourcing dalam pasal 64-66 multitafsir 

sehingga menimbulkan konflik antara pekerja dan 

pengusaha. 

b) Ketentuan tentang istirahat panjang dalam pasal 79 ayat 

(4) tidak jelas sehingga tidak operasional. 

2) Dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang 

Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar 

Negeri  

a) Perlu penegasan kewenangan pemerintah. Instansi 

terkait yang mana sesungguhnya pihak-pihak lain baik 

di antara kantor-kantor pemerintah, bisnis maupun 

masyarakat yang hendak bertanggung jawab, 

berurusan, bekerjasama, dan lain-lain.  

b) Perlu mempertegas ketentuan atau muatan saling 

bertentangan dan inkonsisten. Terdapat beberapa pasal 

yang menunjukkan adanya inkonsistensi dan pasal-
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pasal yang bertentangan dalam dirinya sendiri, antara 

lain Pasal 6 , 7 , 82.  

c) Perlu mengurangi ketentuan atau muatan yang 

menimbulkan konflik kelembagaan. Undang-Undang 

Nomor 39 Tahun 2004 ini mengandung suatu ketidak-

terpaduan di antara lembaga-lembaga yang diamanatkan 

menjalankan tugas pengelolaan migrasi kerja.  

d) Perlu mempertegas kewenangan lembaga pemerintah 

dalam melaksanakan penempatan dan memberikan 

perlindungan terhadap Tenaga Kerja Indonesia di Luar 

Negeri. Terdapat dua lembaga yang punya kewenangan 

untuk melaksanakan perlindungan dan penempatan, 

yakni Kementerian Tenaga Kerja dan Badan Nasional 

Penempatan dan Perlindungan TKI. 

c. Aspek Perlindungan Hukum 

1) Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 Tentang 

Ketenagakerjaan 

Tumpang tindih pengaturan tentang Penggunaan Tenaga 

Kerja Asing dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 

tentang Ketenagakerjaan membolehkan untuk 

mempekerjakan tenaga kerja asing sesuai dengan  syarat 

syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-

undangan. Namun dalam prakteknya ketentuan atau 

syarat-syarat tersebut lebih diperlonggar sebagaimana 

tertuang dalam Permenaker No. 16 Tahun 2015 yang telah 

diubah dengan Permenaker No. 35 Tahun 2015 tentang 

Penggunaan Tenaga Kerja Asing. 

2) Dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang 

Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar 

Negeri. 
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Perlu memperkuat perlindungan hukum oleh Pemerintah 

karena dalam Pasal 82 ini memindahkan terlampau banyak 

pembebanan tanggung jawab perlindungan yang 

sesungguhnya menjadi tanggung jawab eksklusif negara 

(dalam hal ini pemerintah) kepada pihak lain yaitu 

PPTKIS. Perlu mengurangi tugas dan kewenangan 

Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta 

(PPTKIS).  

d. Aspek Penegakan Hukum 

1) Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 Tentang 

Ketenagakerjaan 

2) Dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang 

Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar 

Negeri  

a) Tidak transparannya pemerintah. Pasal 15 ayat 1 

Undang-Undang Nomor 39 tahun 2004 menawarkan 

suatu harapan pada TKI karena dikatakan bahwa 

seandainya seorang TKI mengalami masalah dan 

Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (PJTKI) tidak 

mau menanggung masalah TKI tersebut, maka 

pemerintah akan menanggungnya dengan mengambil 

uang deposit PJTKI. Namun, karena transparansi 

kinerja managemen pemerintah masih belum dapat 

dipercaya, dan kenyataannya banyak sekali TKI 

bermasalah yang tak tersantuni oleh pemerintah, maka 

pasal ini menjadi tidak jelas makna dan manfaatnya 

bagi perlindungan TKI.  

3. Efektivitas Undang-Undang yang terkait dengan Perlindungan Hak 

dan Keselamatan Pekerja Migran dapat digambarkan sebagai 

berikut: 
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a. Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan  

Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang 

Ketenagakerjaan yang merupakan induk dari Undang-

Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan 

Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri ini 

merupakan acuan bagi para pekerja dalam melakukan 

aktifitas pekerjaan sehari-hari yang berusaha melindungi 

hak-hak para pekerja dan berusaha menjembatani 

kepentingan pekerja dengan pengusaha, Pemerintah hadir 

melalui Undang-Undang ini untuk memberikan perlindungan 

bagi para pekerja namun dalam perkembangannya Undang-

Undang Ketenagakerjaan ini sudah 12 kali diuji materiil ke 

Mahkamah Konstitusi yang berimbas pada kepastian hokum 

tentang Undang-Undang ini. Pasal-pasal yang telah dinilai 

oleh Mahkamah Konstitusi bertentangan dengan Undang-

Undang 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. 

b. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan 

dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia sejatinya 

dimaksudkan untuk menciptakan suatu sistem penempatan 

tenaga kerja Indonesia di Luar Negeri. Dalam 

perkembangannya, Undang-Undang No. 39 Tahun 2004 ini 

tidak dapat mengantisipasi persoalan-persoalan TKI tersebut 

dan bahkan UU ini terdapat banyak kelemahan-kelemahan 

yang dapat menyebabkan kontraproduktif bagi calon TKI 

yang akan bekerja di luar negeri maupun bagi pelaksana 
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penempatan TKI swsata yang merupakan mitra pemerintah 

dalam penempatan TKI di luar negeri. Kelemahan-kelemahan 

dapat dilihat dari jumlah TKI yang bermasalah di Luar Negeri 

bahkan sampai menghadapi hukuman mati.  Jika tidak 

segera dibenahi maka akan merugikan semua stakeholders 

(para pemangku kepentingan) yang ada baik pemerintah 

selaku regulator dan supervisor, para TKI/ calon TKI, 

Perusahaan penempatan TKI, masyarakat dan pihak-pihak 

terkait lainnya. Disamping itu pula perlunya melakukan 

amandemen terhadap UU No. 39 Tahun 2004 untuk 

mempertegas fungsi perlindungan terhadap TKI karena UU 

No. 39 Tahun 2004 lebih cenderung mengedepankan aspek 

penempatan dan mengesampingkan aspek perlindungan. 

Dalam perkembangan terakhir, DPR telah mengagendakan 

inisiatif merevisi/mengamandemen UU No. 39 Tahun 2004 

dalam proses legislasi prioritas dengan nama RUU 

Perlindungan pekerja Indonesia di Luar Negeri. Proses ini 

kemudian direspons oleh Presiden RI dengan menerbitkan 

Amanat Presiden yang menunjuk 6 (enam) Kementerian 

(yaitu Kementerian Tenaga kerja dan Transmigrasi, 

kementerian Luar Negeri, Kementerian Dalam Negeri, 

Kementerian Hukum dan HAM, kementerian Pemberdayaan 

perempuan dan Perlindungan Anak serta kementerian 

Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi) 

untuk mewakili pemerintah dalam pembahasan RUU 

pengganti UU No. 39 Tahun 2004. 
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B. Rekomendasi 

1. Rekomendasi Umum 

1. Perlu adanya konsistensi pengaturan antara Undang-Undang 

Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagai Undang-

undang induk dari Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 

tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia 

di Luar Negeri agar tidak terjadi lagi tumpang tindih diantara 

kedua Undang-Undang dibidang Ketenagakerjaan ini. 

2. Perlu diubah paradigma Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 

tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia 

di Luar Negeri agar lebih mengedepankan aspek perlindungan 

nya daripada aspek penempatan nya dengan menguatkan 

kewenangan pemerintah dalam melindungi TKI bukan malah 

mendorong swasta untuk mengambil alih tugas pemerintah 

tersebut. 

3. Mendorong reformasi birokrasi agar tidak terjadi lagi tumpang 

tindih kewenangan antara Kementerian Tenaga Kerja dengan 

Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja 

Indonesia. 

4. Perlu penyesuaian (harmonisasi dan sinkronisasi) peraturan 

perundang-undangan terkait Perlindungan hak dan 

Keselamatan Pekerja dengan UU No. 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah. 

 
2. Rekomendasi khusus 

Berkaitan dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan 

perlindungan hak dan keselamatan pekerja migran direkomendasikan 

hal-hal sebagai berikut : 
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No UU JumlahPasal/ 
Pasal 

Rekomendasi pasal Rekomendasi umum 

Direvisi Dicabut Tetap   

1.  UU No. 37 

Tahun 1999 

tentang 

Hubungan 
Luar Negeri 

40 Pasal 1 Pasal 

 

 

 

0 39 Pasal Tetap berlaku 

Pasal 8 √   

2.  Undang-

Undang 

Nomor 13 

Tahun 2003 

tentang 
Ketenaga 

kerjaan 

193 Pasal 25 Pasal 0 168 

Pasal 

Undang-Undang  ini 

perlu direvisi 

Pasal 1 ayat (23) √   

Pasal 16 √   

Pasal 27 √   

Pasal 42 √   

Pasal 43 √   

Pasal 44 √   

Pasal 45 √   

Pasal 46 √   

Pasal 47 √   

Pasal 48 √   

Pasal 49 √   

Pasal 56 ayat (2)  √   

Pasal 59 ayat (5) √   

Pasal 59 ayat (6) √   

Pasal 64 √   

Pasal 65 ayat (7) √   

Pasal 66 ayat (2) 
huruf b 

√   

Pasal 79 ayat (4) √   

Pasal 120 ayat (1) √   

Pasal 120 ayat (2) √   

Pasal 120 ayat (3) √   

Pasal 121    

Pasal 155  √   

Pasal 156 √   

Pasal 164 ayat (3) √   

3.  Undang-

Undang No. 

39 tahun 

2004 tentang 

Penempatan 
dan 

Perlindungan 

TKI di Luar 

Negeri 

 

109 pasal 9 Pasal 22 Pasal  49 Pasal UU ini perlu direvisi 

Pasal 6 ayat (3) √   

Pasal 10  √   

Pasal 15 ayat (1) √   

Pasal 15 ayat (5) √   

Pasal 20 ayat (1) √   

Pasal 24 ayat (5) √   

Pasal 25 ayat (4) √   

Pasal 26 ayat (3) √   

Pasal 37 √   

Pasal 42 ayat (6) √   

Pasal 49 ayat (4) √   

Pasal 51 √   

Pasal 62 ayat (3) √   

Pasal 61 √   

Pasal 77 ayat (2) √   

Pasal 82 √   

Pasal 94 √   

Pasal 95 √   

Pasal 96 √   

Pasal 97 √   

Pasal 98 √   
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No UU JumlahPasal/ 
Pasal 

Rekomendasi pasal Rekomendasi umum 

Direvisi Dicabut Tetap   

Pasal 99 √   

4.  UU Nomor 6 

Tahun 2011 

tentang 

Keimigrasian 

145 Pasal 4 Pasal 0 141 

Pasal 

Tetap berlaku  

Pasal 3 ayat (1) √   

Pasal 11 ayat (1) √   

Pasal 16 ayat (1) √   

Pasal 32 ayat (4) √   

5.  UU No.  23 

Tahun 2014 

tentang 
Pemerin 

tahan 

Daerah 

 

411 Pasal 0 0   410 Tetap berlaku 

 √    
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POLICY BRIEF  

ANALISIS DAN EVALUASI HUKUM  

MENGENAI PERLINDUNGAN HAK DAN KESELAMATAN PEKERJA MIGRAN  

 

A. Pendahuluan 

Pekerjaan mempunyai makna yang sangat penting dalam kehidupan manusia 
sehingga setiap orang membutuhkan pekerjaan. Pekerjaan dapat dimaknai sebagai 
sumber penghasilan seseorang untuk memenuhi kebutuhan hidup bagi dirinya dan 
keluarganya. Dapat juga dimaknai sebagai sarana untuk mengaktualisasikan diri 
sehingga seseorang merasa hidupnya menjadi berharga baik bagi dirinya, keluarga 
maupun lingkungannya. Oleh karena itu hak atas pekerjaannya merupakan hak asasi 
yang melekat pada diri seseorang yang wajib dijunjung tinggi dan dihormati.  

Makna dan arti pentingnya pekerjaan bagi setiap orang tercermin dalam Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 27 ayat (2) yang 
menyatakan bahwa setiap Warga Negara Indonesia berhak atas pekerjaan dan 
penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Namun pada kenyataannya, keterbatasan 
akan lowongan kerja di dalam negeri menyebabkan banyaknya warga negara 
Indonesia/TKI mencari pekerjaan ke luar negeri. Dari tahun ke tahun jumlah mereka 
yang bekerja di luar negeri semakin meningkat. Besarnya animo tenaga kerja yang akan 
bekerja ke luar negeri dan besarnya jumlah TKI yang bekerja di luar negeri di satu segi 
mempunyai sisi positif, yaitu mengatasi sebagian masalah pengangguran di dalam 
negeri. Namun, ada pula sisi negatifnya berupa resiko kemungkinan terjadinya 
perlakuan yang tidak manusiawi terhadap TKI. Resiko tersebut dapat dialami oleh TKI 
baik selama proses keberangkatan, selama bekerja di luar negeri maupun setelah pulang 
ke Indonesia. Dengan demikian perlu dilakukan pengaturan agar resiko perlakuan yang 
tidak manusiawi terhadap TKI sebagaimana disebutkan di atas dapat dihindari atau 
minimal dikurangi. Sejalan dengan semakin meningkatnya tenaga kerja yang ingin 
bekerja di luar negeri dan besarnya jumlah TKI yang sekarang ini bekerja di luar negeri, 
meningkat pula kasus perlakuan yang tidak manusiawi terhadap TKI baik di dalam 
maupun luar negeri. Kasus yang berkaitan dengan nasib TKI semakin beragam dan 
bahkan berkembang kearah perdagangan manusia yang dapat dikategorikan sebagai 
kejahatan terhadap kemanusiaan. 

Berdasarkan kondisi tersebut maka salah satu tujuan Negara Republik Indonesia 
untuk melindungi segenap warga negara Indonesia baik yang berada diwilayah Negara 
Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) maupun diluar wilayah NKRI tercantum dalam 
alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD 
NRI) lebih lanjut diatur dalam Pasal 28A yang berbunyi “Setiap orang berhak untuk 
hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya” sehingga dapat 
dikatakan bahwa Negara Republik Indonesia akan melindungi hak hidup serta hak 
mempertahankan hidup dan kehidupan segenap warga negara Indonesia.  Tidak ada 
pengecualian dalam hal ini negara akan melindungi warga negara yang berada didalam 
maupun luar wilayah Negara Kesatuan Indonesia. 

Salah satu agenda Pembangunan Nasional dalam Peraturan Presiden Republik 
Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah 
Nasional (RPJMN) 2015-2019 yaitu menghadirkan kembali negara untuk melindungi 
segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga dengan menekankan 
kepada perlindungan hak dan keselamatan pekerja migran dengan sasaran utama yang 
ingin dicapai adalah menurunnya jumlah pekerja migran yang menghadapi masalah 
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hukum di dalam dan luar negeri.1 Arah kebijakan dan strategi dalam upaya untuk 
melindungi hak dan keselamatan pekerja migran antara lain dengan meningkatkan tata 
kelola penyelenggaraan penempatan, memperluas kerjasama dalam rangka 
meningkatkan perlindungan, membekali pekerja migran dengan pengetahuan, 
pendidikan dan keahlian, memperbesar pemanfaatan jasa keuangan bagi pekerja.2  

Pekerja migran di Indonesia dikenal dengan istilah Tenaga Kerja Indonesia (TKI).  
Pengiriman TKI ke luar negeri telah berlangsung sejak abad XX3. Pengiriman TKI 
mengalami peningkatan yang cukup meyakinkan sejak Pelita II (1979) dan diarahkan 
kepada negara-negara di Timur Tengah dengan pekerjaan pada umumnya sebagai 
pembantu rumah tangga, yaitu 83% dari seluruh TKI4. Peningkatan pengiriman jumlah 
TKI tersebut dipengaruhi oleh faktor kependudukan, faktor ketenagakerjaan, faktor 
ketersediaan lapangan kerja, serta pengerahan TKI ke luar negeri. Data demografi 
Indonesia menunjukkan pertumbuhan angkatan kerja yang cukup signifikan. Badan 
Pusat Statistik (BPS) pada 2014 menyatakan jumlah penduduk Indonesia adalah 
237.641.326 jiwa dengan jumlah angkatan kerja 125,32 juta jiwa. Peningkatan angkatan 
kerja tersebut tidak diikuti dengan kesempatan kerja yang menimbulkan tingkat 
pengangguran pada 2014 yang mencapai 7,15 juta jiwa, dan meningkat pada awal 
Februari 2015 menjadi 7,4 juta jiwa5. Pertumbuhan jumlah angkatan kerja jauh lebih 
cepat dibandingkan pertumbuhan ekonomi dan lapangan kerja. Hal tersebut 
mengakibatkan sebagian angkatan kerja Indonesia berupaya bekerja di luar negeri 
sebagai TKI dengan berbagai alasan.  Mereka terutama tertarik dengan upah dan gaji 
yang lebih tinggi dibandingkan di dalam negeri.  

Guna mengantisipasi perkembangan jumlah angkatan kerja yang lebih banyak 
dari jumlah kesempatan kerja yang tersedia di dalam negeri, maka pemerintah 
melakukan berbagai kebijakan untuk meningkatkan kesempatan kerja dan kebijakan 
meningkatkan kualitas tenaga kerja. Kebijakan tersebut dapat dilakukan dengan 
mengatasi beberapa permasalahan ketenagakerjaan di Indonesia, yang meliputi:6 
a. Masalah pengangguran dan setengah pengangguran. Pemerintah memiliki upaya 

untuk menambah peluang kerja dengan menciptakan lapangan kerja formal 
seluas-luasnya.7 Namun pada kenyataannya, upaya ini belum maksimal untuk 
mengisi peluang-peluang kerja formal yang memiliki persyaratan kompetensi 
tertentu.  

b. Masalah penempatan tenaga kerja di luar negeri. Pemerintah memiliki kewajiban 
untuk memastikan bahwa penempatan TKI sesuai dengan job order. Namun 
demikian, permasalahan muncul sejak tahap pra penempatan sampai dengan 
tahap purna penempatan. Permasalahan tersebut timbul akibat lemahnya atau 
kurang terawasinya proses persiapan di dalam negeri termasuk pemalsuan 
identitas TKI.  

                                                             
1 Sasaran lainnya adalah: 1. Terwujudnya mekanisme rekrutmen dan penempatan yang melindungi pekerja 
migran; 2. Meningkatnya pekerja migran yang memiliki keterampilan dan keahlian yang sesuai dengan kebutuhan 
pasar; 3. Meningkatnya peran daerah dalam pelayanan informasi pasar kerja dan pelayanan rekrutmen calon 
pekerja migran; 4. Tersedianya regulasi yang memberi perlindungan bagi pekerja migran.  
2 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 
3 Rusdi Tagaroa dan Encop Sofia, Buruh Migran Indonesia Mencari Keadilan, Bekasi: Solidaritas Perempuan,  
Lembaga Advokasi Buruh Migran Indonesia, 2004, hlm. 1. 
4 Warta Demografi, Nomor 3 Tahun ke-28 Tahun 1998, hlm. 6 
5Azka Nur Meida, Tenaga Kerja Di Indonesia, Siap Atau Tidak Siap Menghadapi AEC 2015, 
https://www.academia.edu/9886209/TENAGA_KERJA_INDONESIA_SIAP_ATAU_TIDAK_SIAP_MENGHA
DAPI_AEC_2015 
6 Payaman J. Simanjuntak, Kompleksitas Masalah Ketenagakerjaan, Majalah Buletin Departemen Tenaga Kerja 
dan Transmigrasi, Jakarta: 2004 
7 BNP2TKI, Grand Design Penempatan dan Perlindungan TKI2015-2025, Jakarta: Maret 2014, hlm 2 
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c. 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.  

d. Masalah perundang-undangan. Indonesia telah memiliki kurang lebih 41 
peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan aspek perlindungan TKI. 
Inflasi peraturan perundang-undangan mengakibatkan defisit komitmen dalam 
pelaksanaannya seperti terjadinya disharmonisasi, tumpang tindih, kontradiksi 
antar instrumen, dan menimbulkan celah-celah penyalahgunaan pengaturan 
terhadap TKI. 

e. 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.  Permasalahan 
ketenagakerjaan di dalam negeri tersebut berpengaruh terhadap pengiriman TKI 
ke luar negeri.  
Pemerintah melalui lembaga yang memfasilitasi ketenagakerjaan dan migrasi 

pekerja internasional diharapkan dapat mengatasi permasalahan ketenagakerjaan 
tersebut. Lembaga ketenagakerjaan tersebut adalah Kementerian Ketenagakerjaan 
sebagai lembaga yang membuat kebijakan serta lembaga pelaksana kebijakan yaitu 
Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI). 
Otorisasi kewenangan BNP2TKI adalah untuk melakukan penempatan di negara yang 
telah memiliki perjanjian dengan Indonesia dan memberikan perlindungan kepada 
pekerja migran asal Indonesia. Peran dan tanggung jawab BNP2TKI dalam penempatan 
Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) diawali proses penempatan sejak tahap pra 
penempatan, penempatan, dan purna penempatan. BNP2TKI kepada tenaga kerja 
tersebut dilandasi oleh Undang-Undang No. 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan 
Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia dan Konvensi Pekerja Migran tahun 1990 sebagai 
instrumen internasional.  

Penilaian peraturan perundang-undangan yang terkait dengan sektor 
ketenagakerjaan, terdiri atas: 
A. Undang-Undang 

1. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri; 
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat 

Buruh; 
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 

Nasional; 
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan; 
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5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan 
Hubungan Industrial; 

6. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan 
Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri; 

7. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak 
Pidana Perdagangan Orang; 

8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian; 
9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pengesahan International 

Convention on The Protection of The Rights of All Migrant Workers and 
Members of Their Families (Konvensi Internasional mengenai 
Perlindungan Hak-hak seluruh Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya); 

10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. 
B. Peraturan Pemerintah 

1. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Perlindungan Tenaga 
Kerja Indonesia di Luar Negeri; 

2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan 
Penempatan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri oleh Pemerintah; 

3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penilaian 
dan Penempatan Mitra Usaha dan Pengguna Seseorang; 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan 
Pengawasan Terhadap Penyelenggaraan Penempatan dan Perlindungan 
Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri. 

C. Peraturan Presiden 
1. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2006 tentang Badan Nasional 

Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia; 
2. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pemeriksaan Kesehatan 

dan Psikologi Calon Tenaga Kerja Indonesia. 
D. Peraturan Menteri 

1. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor : 
PER.07/MEN/IV/2005 tentang Standar Tempat Penampungan Calon 
Tenaga Kerja Indonesia; 

2. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor : 
PER.33/MEN/XI/2006 tentang Tatacara Penyetoran, Penggunaan, 
Pencairan, dan pengembalian Deposito Uang Jaminan; 

3. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor : 
PER.09/MEN/XI/2006 tentang Tatacara Pembentukan Kantor Cabang 
Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta; 

4. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor : 
PER.23/MEN/IX/2009 tentang Pendidikan dan Pelatihan Kerja Bagi Calon 
Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri; 

5. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor : 
PER.07/MEN/V/2010 tentang Asuransi Tenaga Kerja Indonesia; 

6. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor : 1 Tahun 2012 
tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi 
Nomor PER.07/MEN/V/2010 tentang Asuransi Tenaga Kerja Indonesia; 

7. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor : 
PER.12/MEN/X/2011 tentang Atase Ketenagakerjaan dan Staf Teknik 
Ketenagakerjaan Pada Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri; 

8. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2012 
tentang Sanksi Administrasi Dalam Pelaksanaan Penempatan dan 
Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri; 
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9. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 6 tahun 2013 
tentang Tatacara Pembentukan Perwakilan Pelaksanaan Penempatan 
Tenaga Kerja Indonesia Swasta di Luar Negeri;  

10. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 22 Tahun 2014 tentang 
Pelaksanaan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di 
Luar Negeri; 

E. Keputusan Menteri 
1. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 

:KEP.262/MEN/XI/2010 tentang Penunjukan Pejabat Penerbit Izin 
Penempatan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri Untuk Kepentingan 
Perusahaan Sendiri; 

2. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 
:KEP.17/MEN/II/2011 tentang Biaya Penempatan dan Perlindungan Calon 
Tenaga Kerja Indonesia Negara Tujuan Korea; 

3. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 
:KEP.152/MEN/VI.2011 tentang Biaya Penempatan Calon Tenaga Kerja 
Indonesia Negara Tujuan Malaysia; 

4. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 98 Tahun 2012 
tentang Komponen dan Besarnya Biaya Penempatan Calon Tenaga Kerja 
Indonesia Sektor Domestik Negara Tujuan Hong Kong; 

5. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 588 Tahun 2012 
tentang Komponen dan Besarnya Biaya Penempatan Calon Tenaga Kerja 
Indonesia Sektor Domestik Negara Tujuan Singapura; 

 
 

Analisis dan evaluasi hukum ini menggunakan tiga dimensi penilaian, yaitu:  
1. Penilaian terhadap ketentuan dalam pasal berdasarkan kesesuaian dengan asas 

pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik dan asas materi muatan 

peraturan perundang-undangan;  

2. Penilaian berdasarkan potensi disharmoni yaitu penilaian ketentuan 

antarperaturan perundang-undangan dan ketentuan antarpasal dalam satu 

peraturan perundang-undangan; dan  

3. Penilaian efektivitas implementasi peraturan perundang-undangan. 

 

B. Hasil Analisis dan Evaluasi 

1. Penilaian terhadap ketentuan dalam pasal-pasal berdasarkan 

kesesuaian dengan asas-asas peraturan perundang-undangan: 

a. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri. 

 Terdapat 6 (enam) pasal yang memenuhi prinsip NKRI dengan indikator 

adanya aturan yang jelas tentang pembatasan keikutsertaan asing dalam 

pengelolaan ekonomi, keuangan, industri, perdagangan dan infrastruktur 

yaitu Pasal 6 ayat (3), Pasal 12 ayat (1), Pasal 26, Pasal 35 ayat (1),(2), Pasal 

37 ayat (1),(2), Pasal 38 ayat (1),(2). 

 Terdapat 4 (empat) pasal yang memenuhi prinsip demokrasi dengan 

Indikator adanya aturan yang menjadikan semangat perlindungan sebagai 

dasar dan sentral dari pembangunan dan pengelolaan ekonomi, keuangan, 
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industri, perdagangan dan infrastruktur yaitu: Pasal 8, Pasal 18, Pasal 19 

dan Pasal 20. 

b. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan 

 Terdapat 2 (dua) pasal yang dinilai tidak memenuhi atau kurang 

memenuhi prinsip demokrasi karena tidak adanya partisipasi substantif 

masyarakat, termasuk pelaku usaha kecil dan menengah dalam 

pembangunan ketenagakerjaan yaitu Pasal 16 dan Pasal 27. 

 Terdapat 8 (delapan) pasal yang tidak atau kurang memenuhi prinsip 

NKRI dengan indikator adanya aturan terkait pembatasan keikutsertaan 

asing dalam pengelolaan ketenagakerjaan yaitu Pasal 

42,43,44,45,46,47,48,49.  

 Terdapat 13 (tiga belas) pasal yang tidak atau kurang memenuhi prinsip 

keadilan dengan indikator adanya aturan yang jelas tentang keterlibatan 

masyarakat hukum adat, masyarakat lokal, perempuan dan masyarakat 

marginal lainnya. yaitu Pasal 67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,81,82,83.  

c. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan 

Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri 

 Perlu memperjelas dan mempertegas fungsi perlindungan bagi Tenaga 

Kerja Indonesia yang bekerja di Luar Negeri. Sesuai dengan penamaan 

undang-undangnya maka Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 

tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar 

Negeri lebih banyak mengatur penempatan dari pada mengatur tentang 

perlindungannya (jumlah pasal yang mengatur perlindungan hanya 8 

pasal (7%) dari 109 pasal; sedangkan pasal yang mengatur penempatan 

ada 66 pasal (38%) dari 109 pasal, jadi konsentrasi dari Undang-Undang 

Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga 

Kerja Indonesia di Luar Negeri adalah pengaturan penempatan bukan 

perlindungan.  

 Terdapat 9 (sembilan) pasal dengan muatan materi yang tidak jelas, kabur 

arti dan implikasinya. Pasal-pasal yang tidak jelas ini, terbagi dalam 

beberapa kriteria antara lain pasal-pasal yang mengamanatkan suatu 

penetapan lebih lanjut. Karena mengandung ketidakjelasan atau 

kekaburan, maka pasal- pasal ini pada umumnya menjelaskan bahwa 

masalah yang terungkap dalam pasal tersebut akan diatur atau ditetapkan 

lebih lanjut dengan peraturan yang lain atau keputusan pejabat tinggi 

tertentu seperti direktur jenderal atau menteri yaitu: pasal 6 ayat 3, pasal 

15 ayat 5, pasal 24 ayat 5, pasal 25 ayat 4, pasal 26 ayat 3, pasal 42 ayat 6, 

pasal 49 ayat 4, pasal 62 ayat 3, pasal 63. 

 Perlu mengharmoniskan ketentuan-ketentuan materi yang akan diatur 

dengan kondisi perkembangan dalam masyarakat seperti misalnya 

materi-materi yang disharmonis dengan Undang-Undang lainnya seperti 

dibawah ini:  

a) Batas usia calon TKI 

b) Pendidikan TKI 

c) Kelengkapan Dokumen 
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d) Surat  Izin  Pelaksana  Penempatan  Tenaga  Kerja  Indonesia 

(SIPPTKI) Sesuai   Peraturan   Menteri   Tenaga   Kerja   dan 

Transmigrasi Republik Indonesia Nomor PER.10/MEN/V/2009 

tentang Tata Cara Pemberian, Perpanjangan, dan Pencabutan Surat 

Izin Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia. TKI 

Perseorangan/Mandiri 

e) Pelaksana penempatan TKI di luar negeri dilakukan oleh Pemerintah 

dan PPTKIS dan tidak mengatur mengenai TKI 

perseorangan/mandiri, tetapi dalam Pasal 83 mengamanatkan 

supaya memberikan perlindungan terhadap TKI 

perseorangan/mandiri.  

 Terdapat 3 (tiga) pasal dalam Bab 13 Pasal 102, 103, dan 104 mengenai 

ketentuan pidana. Pengenaan denda menunjukkan bahwa sanksi pidana 

yang ada dalam Undang-Undang ini tidak memiliki landasan filosofi dan 

landasan yuridis yang jelas. Hal ini dapat disalahgunakan oleh aparat 

penegak hukum untuk melakukan hal-hal yang berada diluar koridor 

hukum. 

d. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian  

 Terdapat 4 (empat) pasal yang memenuhi Prinsip NKRI dengan indikator 

adanya aturan yang jelas tentang pembatasan keikutsertaan asing dalam 

pengelolaan ekonomi, keuangan, industri, perdagangan dan infrastruktur 

yaitu : Pasal 6, pasal 9 ayat (1), Pasal 63, Pasal 68. 

 Terdapat 7 (tujuh) Pasal yang memenuhi Prinsip NKRI dengan indikator 

adanya aturan yang jelas tentang pembatasan kepemilikan dan 

pengelolaan individu dan korporasi di bidang ekonomi, Keuangan, 

industri, perdagangan dan infrastruktur yaitu : Pasal 8, Pasal 10, Pasal 29 

ayat (1), Pasal 49, Pasal 50, Pasal 52, Pasal 78. 

 Terdapat 9 (sembilan) yang memenuhi Prinsip NKRI dengan indikator 

adanya pembagian kewenangan dan pedoman hubungan tata kerja antar 

sektor pembangunan pusat dan daerah dalam pelaksanaan pembangunan 

ekonomi, Keuangan, industri, perdagangan dan infrastruktur agar sejalan 

dengan kebijakan dan kepentingan nasional yaitu : Pasal 3, Pasal 4, Pasal 

25 ayat (3), Pasal 26 ayat (2), Pasal 27 ayat (4), Pasal 29 ayat (2), Pasal 31 

ayat (1) dan (2), Pasal 37, Pasal 40. 

 Terdapat 1 (satu)  pasal  yang memenuhi Prinsip Demokrasi dengan 

indikator Adanya aturan yang menjadikan semangat perlindungan sebagai 

dasar dan Sentral dari pembangunan dan pengelolaan ekonomi, 

Keuangan, industri, perdagangan dan infrastruktur yaitu : Pasal 16. 

 Terdapat 4 (empat) pasal yang memenuhi Prinsip Demokrasi dengan 

indikator Adanya aturan yang menjamin sistem kerja yang kooperatif dan 

kolaboratif yaitu :Pasal 22 ayat (1),(4), Pasal 69, Pasal 107 (1), Pasal 111. 

 Terdapat 1 (satu) pasal yang tidak atau kurang memenuhi Prinsip NKRI 

dengan indikator adanya aturan yang jelas tentang pembatasan 

keikutsertaan asing dalam pengelolaan ekonomi, keuangan, industri, 

perdagangan dan infrastruktur yaitu: Pasal 11 ayat (1). 
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 Terdapat 1 (satu) pasal yang tidak atau kurang memenuhi Prinsip 

Demokrasi dengan indikator adanya aturan yang menjadikan semangat 

perlindungan sebagai dasar dan sentral dari pembangunan dan 

pengelolaan ekonomi, keuangan, industri, perdagangan dan infrastruktur 

yaitu : Pasal 3 ayat (1). 

e. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah  

 Terdapat 1 (satu) pasal yang memenuhi Prinsip NKRI dengan indikator 

adanya aturan yang jelas tentang peningkatan kesempatan dan 

kemampuan daya olah dalam pengelolaan ekonomi, keuangan, industri, 

perdagangan dan infrastruktur di dalam negeri demi peningkatan 

kesejahteraan dan kemandirian bangsa yaitu: Pasal 31 ayat (1, 2). 

 Terdapat 2 (dua) pasal yang memenuhi Prinsip NKRI dengan indikator 

adanya aturan yang jelas tentang pembatasan kepemilikan dan 

pengelolaan individu dan korporasi ekonomi, keuangan, industri, 

perdagangan dan infrastruktur yaitu: Pasal 283 ayat (1,2) dan Pasal 284 

ayat (1). 

 Terdapat 5 (lima) pasal yang memenuhi Prinsip NKRI dengan indikator 

adanya aturan yang jelas yang mewajibkan perencanaan pengelolaan 

pembangunan ekonomi, keuangan, industri, perdagangan dan  

infrastruktur didasarkan pada prinsip kehati-hatian yaitu: Pasal  91 ayat 4 

(a), Pasal 247, Pasal 345 ayat 1, 2, 3, Pasal 387, Pasal 344 ayat (1, 2) 

 Terdapat 1 (satu) Pasal yang memenuhi Prinsip Pencegahan Korupsi 

dengan indikator adanya pernyataan yang jelas terkait mekanisme 

pencegahan korupsi (seperti transparansi dan akuntabilitas) yaitu: Pasal 

13 ayat (1). 

 

2. Penilaian berdasarkan potensi disharmoni: 

Terdapat ketentuan yang disharmoni antarperaturan perundang-undangan terkait 

bidang ketenagakerjaan di antaranya: 

A.  Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan 

 Ketentuan tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu   menimbulkan multi 

tafsir dalam Pasal 56 UU Ketenagakerjaan; 

 Istilah perpanjangan dan pembaruan yang berpotensi multitafsir. (Pasal 59 

ayat (5) dan (6) UU Ketenagakerjaan; 

 Mekanisme PHK yang membutuhkan proses dan waktu panjang yang 

berpotensi merugikan kedua belah pihak (Pasal 152 s.d. Pasal 172); 

 Jumlah pesangon yang diberikan (Pasal 156); 

 Adanya ketidakadilan dalam pemberian kompensasi terhadap PHK yang 

disebabkan pelanggaran dan PHK karena pengunduran diri (Pasal 162); 

 Ketentuan dalam Pasal 164 ayat (3) dinilai multitafsir. 

 Perbedaan penafsiran terkait ketentuan tentang uang penggantian hak 

(pesangon) Pasal 156 ayat (2) 
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 Perjanjian Kerja Bersama Bagi Serikat Buruh Mengurangi Hak 

Buruh/Pekerja dan Mereduksi Hakikat Kebebasan Berserikat/Berorganisasi. 

Demikian juga dengan ketentuan Pasal 120 ayat (2) Undang-Undang Nomor 

13 Tahun 2003 tentang 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. 

 Ketentuan Pasal 137 di atas adalah untuk menggantikan ketentuan mengenai 

mogok sebelumnya yang terdapat dalam Pasal 1 ayat (1) huruf d nomor 2 

Undang-undang Nomor 22 Tahun 1957 tentang Penyelesaian Perselisihan 

Perburuhan yang berbunyi: dari pihak buruh: secara kolektif menghentikan 

atau memperlambat jalannya pekerjaan, sebagai akibat perselisihan 

perburuhan, dilakukan dengan maksud untuk menekan atau membantu 

golongan buruh lain menekan supaya majikan menerima hubungan kerja, 

syarat kerja, dan/atau keadaan perburuhan.  

 Penetapan Sanksi Pidana  

Pasal 186 Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan 
yang mengatur soal sanksi menetapkan sanksi pidana kejahatan terhadap 
pelanggaran Pasal 138 ayat (1) ini dengan ancaman hukuman pidana penjara 
maksimum 4 tahun penjara dan/atau denda maksimum Rp 400 juta. 
Ketentuan seperti ini tentu saja amatlah memberatkan buruh/ pekerja dan 
merupakan sebuah upaya untuk menghalangi dilaksanakannya hak asasi 
mogok kerja.  

 Pasal 140-141 Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang 

Ketenagakerjaan disharmonis dengan standar perburuhan internasional ILO 

karena pasal-pasal tersebut secara rigid menetapkan tahapan prosedur 

administratif dan birokratis yang harus dilalui oleh buruh/pekerja dan 

serikat buruh/serikat pekerja yang justru amat tidak memungkinkan bagi 

buruh/pekerja dan serikat buruh/serikat pekerja untuk melaksanakan hak 

mogok.  

 Pengaturan tentang jam kerja bagi buruh perempuan dalam Pasal 76 

Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan 

bertentangan dengan Konvensi Internasional ILO No. 111 tentang Larangan 

Diskriminasi di Tempat Kerja. Pasal 76 UU Ketenagakerjaan menetapkan 

bahwa buruh perempuan yang bekerja malam (antara pukul 23.00 - 05.00) 

tidak boleh sedang dalam keadaan hamil dan berusia di bawah 18 tahun. 

Selanjutnya juga disyaratkan agar bagi mereka disediakan transportasi dari 

dan ke rumah, adanya makanan tambahan, dan pengusaha wajib menjaga 

kesusilaan dan keamanan selama di tempat kerja.  Bahwa Pasal 76 UU 

Ketenagakerjaan tersebut bertentangan dengan Konvensi ILO No. 111 karena 

pasal ini menyebabkan buruh perempuan tidak dapat memiliki kesempatan 
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kerja yang sama seperti halnya buruh laki-laki, serta cenderung telah bisa 

gender karena mengaitkan perempuan sebagai faktor utama pencetus 

tindakan asusila yang mana harus dijaga oleh pengusaha agar tidak terjadi. 

 Ketentuan terkait dengan penafsiran terhadap Frasa “belum ditetapkan” 

dalam Pasal 155 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang 

Ketenagakerjaan. 

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 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) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang 

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 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. 

 Ketentuan outsourcing dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 

tentang Ketenagakerjaan multitafsir sehingga menimbulkan konflik antara 

pekerja dan pengusaha. 

 Ketentuan tentang istirahat panjang tidak jelas sehingga tidak operasional. 

 Penggunaan Tenaga Kerja Asing 

Pada dasarnya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang 

Ketenagakerjaan membolehkan untuk mempekerjakan tenaga kerja asing 
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sesuai dengan  syarat syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-

undangan. Namun dalam prakteknya ketentuan atau syarat-syarat tersebut 

lebih diperlonggar sebagaimana tertuang dalam Permenaker No. 16 Tahun 

2015 yang telah diubah dengan Permenaker No. 35 Tahun 2015. Dalam 

Permenaker No. 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 PTSP di BKPM. Dalam Permenaker ini juga diterbitkan bebagai 

peraturan yang membatasi jabatan-jabatan yang dapat diduduki oleh TKA di 

berbagai sektor industri yang dituangkan dalam berbagai Kepmenaker. 

Umumnya pada Kepmenaker tersebut, ada pembatasan bagi seorang TKA 

untuk dapat bekerja dengan jabatan tertentu. 

B. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan 

Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri  

 Perlu memperjelas kewenangan pemerintah; 

 Perlu memperjelas dan mempertegas ketentuan atau muatan saling 

bertentangan dan inkonsisten; 

 Perlu mengurangi ketentuan atau muatan yang menimbulkan konflik 

kelembagaan antara Kementerian Ketenagakerjaan dengan BNP2TKI. Perlu 

mempertegas kewenangan lembaga pemerintah dalam melaksanakan 

penempatan dan memberikan perlindungan terhadap Tenaga Kerja Indonesia 

di Luar Negeri; 

 Perlu mempertegas dan memperjelas tugas, tanggung jawab dan kewajiban 

pemerintah; 

 Perlu mempertegas hak dan kewajiban pemerintah dalam memberikan 

perlindungan bagi Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri; 

 Perlu memperkuat perlindungan hukum oleh Pemerintah. 

 Perlu mengurangi tugas dan kewenangan Pelaksana Penempatan Tenaga 

Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS).  

 Perlu mengubah paradigma dari birokrasi yang dilayani menjadi birokrasi 

yang melayani agar cita-cita Undang-Undang Undang-Undang Nomor 39 

Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia 

di Luar negeri dapat terpenuhi. 

C. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian 

 Pemberian tanggung jawab atas perencanaan, pengadaan, penyimpanan, 

pendistribusian, dan pengamanan blanko dan formulir: a. Paspor biasa; b. 

Surat Perjalanan Laksana Paspor; dan c. surat perjalanan lintas batas atau 

pas lintas batas” kepada Menteri atau Pejabat Imigrasi sebaiknya ditunjuk 

salah satu juga agar menghindari multitafsir walaupun secara institusi 

pejabat Imigrasi dibawah naungan Menteri Hukum dan HAM tetapi 

tanggung jawab atas perencanaan, pengadaan, penyimpanan, 

pendistribusian, dan pengamanan blanko dan formulir: a. Paspor biasa; b. 

Surat Perjalanan Laksana Paspor; dan c. surat perjalanan lintas batas atau 

pas lintas batas” terlalu teknis untuk ditangani oleh seorang Menteri.  
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D. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah 

 Terdapat disharmoni mengenai pengaturan tentang Pengawasan 

Ketenagakerjaan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintah Daerah dengan 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 pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 

2003 Tentang Ketenagakerjaan. 

3. Penilaian efektivitas implementasi peraturan perundang-undangan: 

a. Tidak adanya pengaturan yang tegas mengenai sinergitas Calon Tenaga Kerja 

Indonesia (CTKI) dengan  Perusahaan-perusahaan Jasa Tenaga Kerja 

Indonesia; 

b. Belum maksimalnya pengaturan mengenai perlindungan Tenaga kerja 

Indonesia di Luar Negeri dibandingkan dengan pengaturan penempatannya; 

c. Intensitas penguji materiilan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang 

Ketenagakerjaan oleh Mahkamah Konstitusi yang mengakibatkan kekosongan 

hukum implikasi dari pasal-pasal yang telah diuji materiil oleh Mahkamah 

Konstitusi; 

d. Tidak adanya pemisahan pengaturan yang tegas antara lembaga-lembaga yang 

terkait dalam perlindungan dan penempatan Tenaga Kerja Indonesia ; 

e. Terdapat beberapa peraturan perundang-undangan yang terkait dengan 

batasan usia TKI boleh bekerja ke luar negeri, pendidikan minimal TKI, 

kelengkapan dokumen TKI yang saling bertentangan; 

f. Kurangnya jumlah atase ketenagakerjaan di Perwakilan-Perwakilan Republik 

Indonesia yang bertugas langsung mengurusi kasus-kasus TKI di luar negeri; 

g. Sistem penempatan yang masih belum matang; Birokrasi dan masalah 

administratif; 

h. Kurangnya kordinasi antar lembaga baik antar lembaga pemerintah maupun 

antar penempat TKI; 

i. Lemahnya sumber daya manusia dari TKI; 

j. PPTKIS yang tidak berijin maupun yang ijin operasionalnya sudah kadaluarsa; 

k. Banyaknya pungutan diluar sistem;  

l. Kewajiban asuransi yang akhirnya dibebankan pada TKI; 

m. Kriminalisasi pelanggaran administratif. 

 

C.  Rekomendasi  

Berdasarkan hasil penilaian tersebut, maka dapat direkomendasikan sebagai berikut: 
1. Perlu adanya konsistensi pengaturan antara Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 

tentang Ketenagakerjaan sebagai Undang-undang induk dari Undang-Undang 
Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja 
Indonesia di Luar Negeri agar tidak terjadi lagi tumpang tindih diantara kedua 
Undang-Undang dibidang Ketenagakerjaan ini. 
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2. Perlu diubah paradigma Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang 
Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri agar lebih 
mengedepankan aspek perlindungannya daripada aspek penempatannya dengan 
menguatkan kewenangan pemerintah dalam melindungi TKI dan tidak mendorong 
swasta untuk mengambil alih tugas pemerintah tersebut. 

3. Mendorong reformasi birokrasi agar tidak terjadi lagi tumpang tindih kewenangan 
antara Kementerian Tenaga Kerja dengan Badan Nasional Penempatan dan 
Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia. 

4. Perlu penyesuaian (harmonisasi dan sinkronisasi) peraturan perundang-undangan 
terkait Perlindungan hak dan Keselamatan Pekerja dengan Undang-Undang Nomor 
23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. 
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Lampiran: 
 

Berkaitan dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan perlindungan hak dan 
keselamatan pekerja migran direkomendasikan hal-hal sebagai berikut : 

 
No UU JumlahPasal/ 

Pasal 
Rekomendasi pasal Rekomendasi umum 

Direvisi Dicabut Tetap   
1.  UU No. 37 

Tahun 1999 
tentang 
Hubungan 
Luar Negeri 

40 Pasal 1 Pasal 
 
 
 

0 39 Pasal Tetap berlaku 

Pasal 8 √   
2.  Undang-

Undang 
Nomor 13 
Tahun 2003 
tentang 
Ketenaga 
kerjaan 

193 Pasal 25 Pasal 0 168 Pasal Undang-Undang  ini 
perlu direvisi Pasal 1 ayat (23) √   

Pasal 16 √   
Pasal 27 √   
Pasal 42 √   
Pasal 43 √   
Pasal 44 √   
Pasal 45 √   
Pasal 46 √   
Pasal 47 √   
Pasal 48 √   
Pasal 49 √   
Pasal 56 ayat (2)  √   
Pasal 59 ayat (5) √   
Pasal 59 ayat (6) √   
Pasal 64 √   
Pasal 65 ayat (7) √   
Pasal 66 ayat (2) 
huruf b 

√   

Pasal 79 ayat (4) √   
Pasal 120 ayat (1) √   
Pasal 120 ayat (2) √   
Pasal 120 ayat (3) √   
Pasal 121    
Pasal 155  √   
Pasal 156 √   
Pasal 164 ayat (3) √   

3.  Undang-
Undang No. 
39 tahun 2004 
tentang 
Penempatan 
dan 
Perlindungan 
TKI di Luar 
Negeri 
 

109 pasal 9 Pasal 22 Pasal  49 Pasal UU ini perlu direvisi 
Pasal 6 ayat (3) √   
Pasal 10  √   
Pasal 15 ayat (1) √   
Pasal 15 ayat (5) √   
Pasal 20 ayat (1) √   
Pasal 24 ayat (5) √   
Pasal 25 ayat (4) √   
Pasal 26 ayat (3) √   
Pasal 37 √   
Pasal 42 ayat (6) √   
Pasal 49 ayat (4) √   
Pasal 51 √   
Pasal 62 ayat (3) √   
Pasal 61 √   
Pasal 77 ayat (2) √   
Pasal 82 √   
Pasal 94 √   
Pasal 95 √   
Pasal 96 √   
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No UU JumlahPasal/ 
Pasal 

Rekomendasi pasal Rekomendasi umum 
Direvisi Dicabut Tetap   

Pasal 97 √   
Pasal 98 √   
Pasal 99 √   

4.  UU Nomor 6 
Tahun 2011 
tentang 
Keimigrasian 

145 Pasal 4 Pasal 0 141 
Pasal 

Tetap berlaku  

Pasal 3 ayat (1) √   
Pasal 11 ayat (1) √   
Pasal 16 ayat (1) √   
Pasal 32 ayat (4) √   

5.  UU No.  23 
Tahun 2014 
tentang 
Pemerin 
tahan Daerah 
 

411 Pasal 0 0   410 Tetap berlaku 
 √    

 

Keterangan:  

Analisis dan Evaluasi Hukum secara lengkap dapat dilihat pada Laporan Akhir Pokja 

Analisis dan Evaluasi Hukum tentang Perlindungan Hak dan Keselamatan Pekerja Migran 

Tahun 2016.  
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