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ABSTRAK
Setiap TKA yang ingin bekerja di Indonesia harus mempunyai izin kerja
yang tertuang didalam visa kerja, tentang penggunaan TKA oleh undang–
undang ketenagakerjaanpasal 43 ayat (4) ditentukan bahwa akan diatur
lebih lanjut dalam keputusan menteri. Namun Penggunaan Tenaga kerja
asing diatur oleh peraturan Presiden No. 20 Tahun 2018. Dampak dari
disahkan peraturan presiden menyebabkan masalah dari perspektif Hukum
Keimigrasian dan Hukum Ketenagakerjaan. Pokok permasalahan nya
bagaimana permasalahan TKA yang terjadi setelah disahkan Peraturan
Presiden No. 20 Tahun 2018, Apakah Peraturan Presiden No. 20 Tahun
2018 sudah sesuai dengan teori materi muatan nya dalam Undang –
Undang no. 12 Tahun 2011. Tentang Pembentukan Peraturan PerundangUdangan.Penulisan dilakukan dengan metode penelitian yuridis normatif
yang bersumber dari data sekunder. Analisis data dilakukan secara
kualitatif dan pengambilan kesimpulan di lakukan dengan logika deduktif.
Kesimpulan dari peneelitian ini permasalahan TKA terjadi setelah lahirnya
Perpres adalah permasalahan dibidang hukum keimigrasian dan hukum
ketenagakerjaan Apabila ditinjau dari teori materi muatan, Peraturan
Presiden No. 20 Tahun 2018 tidak sesuai dengan materi muatan, karna
melanggar teori pelimpahan wewenang yaitu pendelegasian peraturan
perundang-undangan
karena
undang-undang
ketenagakerjaan
mengamanahkan Penggunaan TKA diatur oleh Keputusan Menteri
Kata Kunci: Teori Perundang-Undangan, Peraturan Presiden, Izin
menggunakan Tenaga Kerja Asing, Rencana Penggunaan
Tenaga Kerja Asing
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A. Pendahuluan
1. Latar Belakang
Bahwa pembangunan nasional dilaksanakan dalam rangka pembangunan
manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia
seluruhnya untuk mewujudkan masyarakat sejahtera, adil, makmur yang
merata, baik materill maupun spiritual berdasarkan Pancasila dan UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 1 dan tidak luput dalam
pembangunan membutuhkan tenaga kerja dan mepunyai peranan penting dalam
nasional sebagai pelaku dan tujuan pembangunan, peranan dan kedudukan yang
penting diperlukan pembangunan serta peningkatan dalam kualitas dalam
ketenagakerjaan maka dibutuhkan bantuan tenaga kerja dari luar Negara
Indonesia yaitu Tenaga kerja asing. “Tenaga kerja asing yang selanjutnya
disebut TKA adalah warga negara asing pemegang visa dengan maksud
berkerja di wilayah Indonesia” 2, “dalam sejarahnya Indonesia masih harus
menggunakan tenaga kerja asing (TKA) Untuk membuat mengajarkan tenaga
kerja Indonesia lebih baik daru sebelumnya, TKA maupun Tenaga kerja
Indonesia yang disebut TKI ialah tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu
melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang atau jasa baik untuk
memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat” 3, yang membuat
berbeda dalam TKI dan TKA adalah menentukan kontribusi terhadap daerah
dalam bentuk retribusi dan juga menentukan status hukum serta bentukbentuk persetujuan dari pengenaan retribusi.
Tenaga Kerja Asing adalah tiap orang bukan warga negara Indonesia yang
mampu melakukan pekerjaan, baik di dalam maupun di luar hubungan kerja,
guna menghasilkan jasa atau barang untuk memenuhi kebutuhan masyarakat 4.
Tenaga kerja Asing yang ingin berkerja di wilaya Indonesia Harus
Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Menimbang a
Peraturan Presiden No. 20 Tahun 2018 Tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing
Pasal 1 angka 1.
3 https://id.wikipedia.org/wiki/Tenaga_kerja di akses pada hari senin tanggal 30 pukul
12 : 00 WIB
4 https://suduthukum.com/2016/12/pengertian-tenaga-kerja-asing.html di akses pada
hari senin tanggal 30 pukul 12: 10 WIB
1
2
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menggunakan Visa Kerja dari Kementrian Hukum dan Ham, departemen
Keimigrasian. Setiap perusahaan yang mengingingkan Warga Negara Asing
yang ingin berkerja di negara Republik Indonesia harus menggunakan Rencana
penggunaan Tenaga kerja asing

yang selanjutnya disebut (RPTKA) ,

perusahaan yang ingin memperkerjakan harus mempunyai Izin menggunakan
Tenaga Kerja Asing, RPTKA dalam Indonesia sudah dikenal dalam UU NO.
13 Tahun 2003 tetapi dalam peraturan presiden No. 20 tahun 2018 RPTKA
berbeda pengaturannya. Karenakan Indonesia adalah Negara Hukum maka
tidak mungkin segala yang berhubungan dengan masyarakat tidak di atur karena
pun juga Indnoesia adalah Negara pengurus (Verzorgingstaat).

Identifikasi Masalah
Perumusan masalah sebagai berikut:
a. permasalahan TKA yang terjadi stelah disahkan Peraturan
Presden No. 20 Tahun 2018 tentang tenaga kerja asing ditinjau
dari Undang-Undang No. 6 Tahun 2011 dan Undang-Undang
13 Tahun 2003?
b. Apakah materi muatan peraturan Presiden No. 20 Tahun 2018
yang mengatur tentang TKA sudah sesuai dengan materi
muatan Perpres Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang
No. 12 Tahun 2011?

B. Metode Penelitian
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Penelitian tentang “Analisis Tinjauan yuridis Pengaturan tentang
penggunaan TKA dalam perpres No. 20 Tahun 2018 ditinjau dari UndangUndang No. 6 Tahun 2011 dan Undang-Undang No. 12 Tahun 2011”
merupakan penelitian

hukum yuridis normatif yaitu tipe penelitian yang

didasarkan pada suatu norma hukum. 5Obyek penelitian yang dipilih yaitu
peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang kebijakan penggunaan
TKA bagi warga negara asing yang ingin bekerja di wilayah Negara Republik
Indonesia . sifat penelitian ini adalah deskriptif analitis, 6 yaitu penelitian yang
merupakan pengetahuan atau teori tentang objek penelitian yang sudah ada dan
berupaya untuk memberikan uraian dan gambaran tentang objek penelitian.
Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yaitu data yang
mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian yang
berwujud laporan. 7 Sebagaimana data sekunder dalam penelitian ini terdiri atas
tiga jenis bahan hukum, yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan
bahan hukum tersier. Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan,
pengumpulan data melalui studi kepustakaan. Data hasil penelitian ini
dilakukan dengan analisis data secara kualitatif 8 yaitu dengan menganalisis data
sekunder dengan maksud bahwa data kepustakaan dianalisis secara mendalam
dan komprehensif oleh penulis. Penarikan kesimpulan dilakukan dengan
menggunakan logika deduktif, artinya adalah metode menarik kesimpulan dari
pernyataan-penyataan yang bersifat umum ke pernyataan yang bersifat khusus.

C. Pembahasan
1. Analisis Yuridis Permasalahan TKA Setelah Disahkan Perpres No.
20 Tahun 2018 ditinjau dari Undang-Undang No. 6 Tahun 2011

Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: UI-Press, 2015), h.51.
Ibid., h.50.
7
Ibid., h.12.
8
Ibid., h. 68-69.
5
6
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Setelah disahkan Perpres ini terkait dengan TKA terdapat 2 (dua)
permasalahan dalam bidang hukum Keimigrasian dan hukum Ketenagakerjaan.
Apabila dilihat dari perspektif Hukum Keimigrasian, Perpres ini memiliki
permasalahan terkait dengan keberaadaan WNA di wilayah Republik Indonesia,
Warga Negara Asing ( WNA) yang ingin bekerja. Seharus nya menggunakan
Visa kerja dan setelah itu Tenaga Kerja asing akan memperoleh ijin tinggal
terbatas tetapi dalam kasus ini, TKA yang ingin bekerja bisa menggunakan Visa
kunjungan dan menggunakan Visa On Arrival yang seharusnya tidak bisa
digunakan oleh WNA yang Ingin bekerja di wilayah Indonesia.
Sedangkan dalam Undang-Undangan Nomor 6 Tahun 2011 Tentang
Hukum Keimigrasian seharusnya Warga Negara Asing yang ingin bekerja di
Wilayah Indonesia harus menggunakan Visa tinggal terbatas, dari segi Hukum
Ketenagakerjaan dalam Urundang-Undangan No. 13 Tahun 2003 Tentang
Ketenagakerjaan yang mengatakan untuk menggunakan WNA yang ingin
menjadi Tenaga Kerja Asing Harus menggunakan Izin Menggunakan Tenaga
Kerja Asing (IMTA) yang didapatkan dari menteri Ketenagakerjaan dan
menggunaan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA). Tetapi
dalam kenyataannya Peraturan Presiden mengatakan RPTKA menjadi izin
menggunakan Tenaga kerja Asing. Hal ini akan melanggar prosedur-prosedur
yang sudah di tetapkan oleh undang-undangan yang sudah dibuat karena
membuat perbedaan dengan isi persyaratan yang ada di undang-undang
ketenagakerjaan dengan Peraturan Presiden penggunaan TKA.
Sesuai dengan amanah Undang-Undang Pengaturan Tentang Penggunaan
TKA diatur melalui Keputusan Menteri. Tetapi dalam kasus ini Presiden
mengeluarkan Perpres untuk mengatur tentang Penggunaan tenaga kerja asing,
hal ini berdampak penggunaan untuk tenaga kerja yang akan bekerja di
Indonesia, yaitu penggabungan antara Izin Menggunakan TKA dengan RPTKA
sedangkan dalam Hukum Keimigrasian menyalahgunakan Visa Kunjungan
yang menjadi Izin bekerja WNA yang menjadi Tenaga Kerja.
Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan khusus di
dalam BAB VIII mempunyai pengaturan Penggunaan Tenaga Kerja Asing
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Pasal 42 dan Pasal 43. dalam peraturan TKA harus mempunyai IMTA dan
RPTKA , izin dan rencana penggunaan terpisah tetapi didalam Perpres 20
Tahun 2018 mengatakan

dalam Pasal 9 sampai 10 hanya menggunakan

RPTKA secara tidak langsung RPTKA adalah izin yang diberikan kepada TKA
dan tidak semua TKA harus menggunakan IMTA.
Sedangkan dalam ruang lingkup Hukum Keimigrasian Pengaturan
Perundang–Undangan No. 6 Tahun 2011 Tentang Hukum Keimigrasian; Visa
yang seharusnya dipergunakan oleh WNA yang ingin bekerja dalam wilayah
Indonesia Visa Izin Tinggal Terbatas pengurusan, pengurusan Visa menurut
Pasal 1 anka 18 berbunyi “Visa Republik Indonesia yang selanjutnya disebut
Visa adalah keterangan tertulis yang diberikan oleh pejabat yang berwenang di
Perwakilan Republik Indonesia atau di tempat lain yang ditetapkan oleh
Pemerintah Republik Indonesia yang memuat persetujuan bagi Orang Asing
untuk melakukan perjalanan ke Wilayah Indonesia dan menjadi dasar untuk
pemberian Izin Tinggal’.
Permasalahan yang berikutnya adalah Pasal 22 Perpres No. 20 Tahun 2018
"Dalam melaksanakan pekerjaan yang bersifat darurat dan mendesak, TKA
dapat menggunakan jenis visa dan izin tinggal yang diperuntukkan bagi
kegiatan dimaksud sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan",
tidak diuraikan secara jelas dan transparan apa yang dimaksud dengan frasa
"darurat dan mendesak". Sehingga, bila frasa "darurat dan mendesak"
diabaikan, tidak menutup kemungkinan bisa dipermainkan sejumlah oknum
TKA.
Perpres No. 20 Tahun 2018 mempunyai masalah yang secara langsung
dalam keadaan yang melanggar konstitusi Undang – Undang Dasar 1945 Pasal
; Pasal 27 ayat (2) ini adalah salah satu contoh perpres sudah melanggar hak
warga negara Indonesia karena memperkecil lapangan kerja Tenaga Kerja
Indonesia.
2. Analisis Materi Muatan Perpres No. 12 Tahun 2018 Tentang Penggunaan
TKA ditinjau dari Undang-Undang No. 12 Tahun 2011
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Sesuai dengan ketentuan Undang–Undang Nomor. 12 Tahun 2011 setiap
peraturan Perundang-Undangan harus sesuai dengan materi muatan, materi
muatan adalah menurut Undang–Undang Nomor 12 Tahun 2011 Pasal 1 butir
13 yaitu: “Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan adalah materi yang
dimuat dalam Peraturan Perundang-undangan sesuai dengan jenis, fungsi, dan
hierarki Peraturan Perundang-undangan”
Dapat dikatakan setiap peraturan memupunyai materi muatan , ,materi
muatan Peraturan Presiden menurut Pasal 13 UU No. 12 Tahun 2011 berbunyi;
“Materi Muatan Peraturan Presiden berisi materi yang diperintahkan oleh
Undang-Undang , materi untuk melaksanakan Peraturan Pemerintah, atau
materi untuk melaksanakan Peraturan Pemerintah, atau materi untuk
melaksanakan penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan’.
Pengaturan yang dikeluarkan oleh menteri dari segi keputusan maupun
peraturan yang di terbitkan tidak disebut secara jelas dalam Undang-Undang
No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
Materi muatan yang dikeluarkan menteri secara tidak langsung adalah
pelaksanaan terhadap pendelegasian Peraturan Perundang-Undnagan yang
memerintahkan untuk dibentuknya untuk pelaksanaan Undang-Undang
(verordnug & autonome satzug) , setiap peraturan lebih tepat nya UndangUndang mempunyai hak pelimpahan wewenang.
Pelimpahan wewenang yang dimaksud adalah Atribusi dan delegasi , yang
dimaksud delegasi adalah adalah pelimpahan wewenang pemerintahan dari satu
organ pemerintahan kepada organ pemerintahan lainnya dengan cara sedangkan
Atribusi adalah adalah pemberian wewenang pemerintahan oleh pembuat
undang-undang kepada organ pemerintahan. 9Dalam pendelegasian peraturan
perundang-undangan, ada tiga hal yang perlu disebutkan, yaitu jenis atau
tingkatan (peraturan yang didelegasikan), ruang lingkup, dan organ pelaksana.
Adanya tiga unsur itu juga akan membedakan antara peraturan delegasi dan
peraturan pelaksana. Peraturan delegasi akan memuat secara eksplisit pilihan
9 Wiratno, Pengatar Hukum Administrasi Negara ( Jakarta Barat, Universtias Trisakti,
2009 ) h. 127
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bentuk pendelegasian, termasuk substansi yang akan diatur dan otoritas yang
diperintahkan untuk menyusun (aturan delegasi).
Materi muatan yang dimuat oleh Peraturan Presiden No. 20 Tahun 2018
tentang Penggunaan Tenaga kerja Asing

tidak sesuai dengan

peraturan

perundang-undangan tentang ketenagakerjaan yang dimuat dalam UU No. 13
tahun 2003 Ketenagakerjaan BAB VII Tenaga Kerja Asing Pasal 42 sampai 49
dan Pasal 42 mengatakan dimana seluruh TKA harus mempunyai izin dari
menteri atau pejabat yang ditunjuk dan setelah itu akan mendapatkan RPTKA
pada kenyataanya yang mengatur tentang penggunaan Tenaga Kerja Asing
adalah Peraturan Presiden. Dengan diatur penggunaan Tenaga Kerja Asing oleh
Peraturan Presiden sudah menyalahi pendelegasian Pengaturan yang sudah di
perintahkan oleh Undang-Undang kepada Organ Pemerintah.
Materi Muatan Peraturan Presiden No. 20 Tahun 2018 Tentang Penggunaan
Tenaga kerja asing, Pasal 9 pengesahan RPTKA adalah izin dari penggunaan
Tenaga kerja asing, secara tidak langsung adanya syarat yang dikurangi atau
yang digabung kan dalam Peraturan Presiden tentang penggunaan tenaga kerja
asing tersebut. Pasal 42 ayat (4) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang
ketenagakerjaan mempunyai delegasi untuk mengatur lebih lanjut kepada
pemerintah yaitu lebih kepada keputusan mente ri dan Pasal tersebut berbunyi
Ketentuan mengenai tata cara pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja
asing diatur dengan Keputusan Menteri.Dalam hal ini dapat dikatakan Peraturan
Presiden yang dikeluarkan tidak sesuai dengan apa yang dikatakan dalam
undang – undang ketenagakerjaan Pasal 43 ayat (4) tersebut karena tidak sesuai
amanah UU dan sudah melakukan kesalahan hukum materil karna tidak sesuai
dengan sumber hukum dan tidak tepat pelaksanaanya dalam materi muatan
tersebut karena UU Ketenagakerjaan sudah mendelegasikan kewenangan
penggunaan Tenaga Kerja Asing diatur dengan Keputusan Menteri.
Kesimpulan
a. Terdapat 2 (dua) permasalahan yang timbul

setelah berlakunya

Peraturan Presiden yaitu aspek hukum keimigrasian dan aspek hukum
Ketenagakerjaan, Tenaga Kerja Asing yang masuk ke wilayah Indonesia
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pada akhir 2018 tercatat 95.335 orang, salah satu penyebab banyaknya
TKA yang masuk. Karena syarat dan prosedur yang di gabung menjadi
satu dan permudahnya masuk TKA kedalam Wilayah Indonesia,
Menjadikan Tenaga kerja Indonesia mempunyai lapangan kerja yang di
ambil oleh Tenaga Kerja Asing, karena pekerja kasar (Unskill Worker)
pun masuk kedalam Indonesia untuk bekerja. Sedangkan dari organ
Kementrian yaitu Kemetrian ketenagakerjaan dan Kementrian hukum
dan ham dalam masalah ini tidak mempunyai singkronisasi yang baik
karena Perizinan Tenaga Kerja Asing yang masuk menjadi ada 2 (dua)
kementrian tersebut memberikan Izin untuk bekerja di wilayah
Indonesia.
b. Apabila ditinjau dari teori materi muatan Peraturan Peraturan
Presiden No. 20 Tahun 2018 Tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing
, tidak sesuai dengan teori materi muatan dengan melanggar teori
pelimpahan kewenagan yaitu Pendelegasi-an Peraturan PerundangUndangan yang ada dan melanggar teori stufentheori, karena dalam
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan
Pasal 43 ayat (4) mengatakan seharusnya yang mengatur tentang
penggunaan Tenaga kerja asing adalah keputusan Menteri.
2. Saran
a. Pengaturan Presiden Tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing
sebaiknya mempertimbangkan berbagai aspek yang akan timbul setelah
terbitnya Peraturan yang dikeluarkan Presiden, dan memperhatikan
singkronisasi horizontal antar lembaga negara agar tidak mempunyai
pertentangan dalam aspek Hukum Ketenagakerjaan dan Hukum
Keimigrasian.
b. Masing-masing pembentukan peratuan perundang-undangan hendaknya
mematuhi

teori materi muatan. Peraturan Perundang-Undangan

hendaknya mematuhi asas-asas teori materi muatan sebagaimana diatur
dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 Tentang Peraturan
Pembentukan Perundang-Udangan dan Peraturan Presiden ini tidak
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sesuai dengan delegasi kewenangan pelimpahan wewenang maka
diajukan uji materil ke MA
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