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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 



7 
 

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). 



8 
 

 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.  


