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Abstrak
realggcitaan pcngembangail clana dan keterampilan yang dibayar olch konsurner-r tenaga kerja

:--nglsalra asing untuk Ncgara mcrupakan penclapatan nasiottai btikan pajak Dengan banyaknya

:.-ngernbangan perLlsahaan baik PN,{DN dan I']klA yang l.Ilelnpekerjakan teuaga kerja asing

:tnltama di daerah Provinsi, Kabr-rpatcn dan Koirt. Inasalah kclvenangan dengan penarikan dana

:.r rncniadi polernik di yang tintbr.rl antara petncrintah dacrah clan pemcrintah pusat. Sistem

--:.rnorni claerah dan peraturan rncllganggilp bahr,va kompeusasi rnerttpakatr otoritas mereka,

t:lain itu, pa.iak harus dibayarkan melalui Bank Indonesia. Seperti kita ketahui, sejak otonomi,

::or,insi juga tclah memiliki sarana rnelalui Bank Pemerintah Dacrah. Tr"rjuan penelitian ini

:t;naksudkan untuk bcrguna mcmbuat solusi antara pernerintah daerah dan pemerintah pusat

ang nrcrnperolch pajak dari tcnaga kerja asing.

Kata Kunci: Kewenangan penarikan dana

Ahstract

.::rncl clevektprnent mernber,thip and skill paid by foteign entrepreneur labour c:onsltnler to Stote

. !o represent nutirsnal inc'omc is not lectse (non.lisi'ul). Wilh mttnl'expand of good companl; of
.'\tDi\,i ancl PfulA entplot,ing Ftsreign lucrbout'espct:iallv in Sub Province area ancl tov'n, problent
' cttrthot'it1, tt,ith dratval of'this {untl l;ct:otne on polentic' of'ttri,ting out amottg local government

..:.,itl central p;overntnenl. Authon{)nt\t q1"go.t.y,sletn ancl regulatiott trssttttte lhat contpensatiott is
') :it' tihrtrity,, besides, lhe tax ntust be represent to Baank [ndonesia. As we know, since

-:.;!ltonotm;, lhe province huye ow*11 too, to local sovcrnment Bunli. This is the objrctite research
' moke solulion betu,een local governmenl antl c:entral governnrcnt who had the tax .from
' ,'aigner labour.

Kerword : Authority withdrawal

\. Latar Belakang
Dana Pengembangan Keahlian dan Ke-

::ampilan (DPKK) yang dikenal juga dengan

l:na Kompeusasi adalah dana yang harus di-
:,,1ar oleh penrberi kerja Tenaga Keria Asing
:.Jpada negara atas penggllnaan Tenaga Kclia

-sing.' Dann Pengenibangan Kcahlian dan

.r:trampilan (Slthill Developntent lir.tnc{) ini
:'.1-rupakan salah satr-r pr,-tterilnatitl trcgara bu*

,.,n pajak scbagai kompcnsasi yang dibayar-

'' Dosen Fakultas Hukum Universitas Borobudur
: Pasal 1 ayat 6 Keputusan Mentri Tenaga Kerja dan

Transmigrasi No. 20 Tahun 2004.

kan oleh pemberi kerja atau yang mempeker-

.jal<an Tenaga Kerja Asing kepada negara atas

penggunaall Tenaga Kerja Asing tersebut.

Pengguna Tenaga l(er1a Warga Negara Asing
Fendatang (TKWNAP) dikenakan pungutan
pada setiap Terraga Kerja Warga Negara Asing
Pcrrrlatang yang ilipckcrjakannya-.

Sejak diberlakukannya otonomi daerah

tcrlihat adanya kecendrungan pettreritrtah dae-

rah untuk menguetsai asset-aset sulnber da1'a

2 Pasal l0 ayat (l) Keprcs RI No.7-5 Tahun 1995: Ierr-

long Penggunaan Tenaga Keria Asittg ltr'argo .\-egorir

Pendutang.
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yang ada di daerahnya. I)engan alasan Llntuk
rneningkatkan Pendapatan Asli Daeralr (PAD).
Akibatnya pengeltiaran Peraturar-r Daeralr (Per-

da) sering kali menjadi trimpang-tindih. se-

hingga mcninlbulkan pcrsoalan baru bagi du-
nia usalta. khususnya pala invt-'stor asin-u r,ang
akan menanarnkan modalnya dan n'rclakr-rkan
usahanya di daerah. Disampir-rg itu juga ba-
nyaknya biaya tailbairan dan bcrbagai pungu-
tan atau rctribusi yar:g dipunsut rlacrah.

Seringkali teriadi perebutan keu,enanqan
alltara pemerintah pusat dan pcmcrintah dac--

rah dalam hal ltcmbcrian izin penauiilran mo-
dal. Investor pr-ur masrh enggan clan kurang ya-
kin berhubunsar.l dcngan dacrah. Salah satu
bentuk perebutan kewenangarr itu tcrlihat da-
lam hal pengaturan dan pcncr:rpatan Tenaga
Kerja Asing. Pemberian izin keria bagi tenagzr

kcrja asing dan pemungutan dana varrg diba-
yarkall oleh penrsairaan pengguna tcnaga kcrja
asing tersetrr-it sebagai kompcnsasi atas peng-
gllnaan tcnaga kcrja asing. yang nrr-nur'-lt L-h1-

dang-Undang No.1-l Taliun 2t)03 ciikcnal dc-
ngan Dana Konrpcnsasi (dahulunya ciikenai
dengan nanra iJana Pcuger-nbangan Kctci'arnpi-
lan clan Keahlian (DPKK i iitau Det,eloltmant
Skhill F-uncl).

Disini penr-iiis tcrtarik untnk mengangkat
masalah tidak adanya kepastian hul<um yang
jelas tentang kewenangan penarikar l)ana Pc-
ngembangan Kealrlian clan ketcranrpilan antara
pemerintah daerah clan pemer"intah prisat. se-

hingga daerah nrcngeluarkan peraturan scndiri
tentang penarikan DPKK tersebut vang isinya
bertentang dengan Keputusan Mcntri vang lc-
bih tinggi.

Dengan adanya otononii daerah, setiap
daerah rrcrasa berhak dan bcrwenang untuk
mengurlls dan inengatur Tenaga Kerja Asing
di daerahnya, yailg dirlulai dengan Pcnclima-
an DPKK, pr:nerbitan izin Kcrja'fenaga Asing
(IKTA), dan peipanjansannya.

Keticlakpastian ini tclair rnenimbulkan
suatu pertnasalahan yang sampai sekarang be-
lum menemukan solusi yang tcpat untuk masa-

lah Tenaga Kerja Asing.di indonesia. Ada dae-
rah yang mengeluarkan suatu peraturan ten-
tang Tenaga Kerja Asing yang bckerja di clae-

rahnya dengan menetapkan bahu,a dana kom-
pensasi (DPKK) disetorkan kcdacrah yang
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bersangkutan. Scpcrti halnSza dalarn Peraturan
Daerah l(abr-rpaten Bekasi Nomor 19 Tahun
200 i. yang menytrtakan bahwa pembayaran
DPKK dilakukan oleh pemohon pengguna Te-
naga Kerya Asin-g kepada kas dacrah rnelalui
Bank .larl,-a Barat cabang Bckasi atau bank lain
.v'ang ditetapkan kernndian.''

lv{ulanya pcrnsahaan pen-rberi kerja Te-
naga Kerja Asil-u mcnyetorkan DPKI( ke kas
negara rnelaliii tsNI, Iaiu Pernerintal"i Daerah
rnengclitarkan ;rtliran DPKK hams clibayarkan
ke kas claerah nrclalui bank daerah tcrsebut.
Hal ini tclali nrcnirnbulkan kebingungan para
pcngusaha clengan aclanya ketetapan daerah
dalam Pcraluran Dacrahnya yang menyatakan
lain dari a1')a yang ililryatakan dalam Keputu-
san Mgrtri"

Bcrcl:rs;rrltar: latar belakarrg yang diurai-
kan sccarii singkat terscbnt, pcrmasalahannya
dapat dirulluskan scbagai belikut;

B. Rumusan *lrsalah
Bcrdasar"kan latar bcl:rl<atrg yang diu-

raikan -cccara singkat terscbut. perrnasaiahan-
nya dapat dimmuskan sehagai berikLri;

i. SejaLrh rnana Kewenangan Pernerintal-i
Prisitt da;r Pcmerintah Dacrah mengatur
Tenaga Kcrf a Asirrg yang. nteliputi pc-
nerirlaan DPI(K, pcmbcrian izin kerja
dan pcrpaltiiingannya dengan adanya
otonomi d;rerah.

2. Mengapa Pcrnerintah Dacrah Tingkat
1I Kabupaten Bekasi berani merigeluar-
kan Pcraturan Daerah yang bcrtenta-
ngan dcng;tn l(eputusan Menteri yang
rnengatur tentang pcmbayaran DPKK
'feriaga Kerja Asing.

C. Kajian Teoritis

I. Hirarki Ferunrlang-Undangan Di Indo-
nesia

"Hierarki" adalah penjenjangan setiap .je-
nis Peraturan Fcrundar-rg-undangan yang dida-
sarl<an pada asas bahwa peraturan pcrurdang-
unclaugan _vang lebih rendah tidak bolch ber-
tentangan dengan Peraturan Perundang-unda-

I Pasai IC) ayat (1) Pelatrrran Daerah Kabupatcn Bekasi
No.l9 Tahun 2()0 1, Tcntaug Pernberiarr Izin Mempe-
k-erjalian l-KWNAP dan Iuran DPKK.
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rsan yang lebih tinggi. Disini terlihat sekali
:ahu,a setiap norma hukum atau produk hu-
iLrm itu bersifat berjenjang dan rnemiliki ting-

"atan-tingkatan yang paling tinggi, yang lebih
,rnggi dan terus sampai ke bawah. Dimana se-
luanya itu tidak boleh saling bertentangan
.irn berlawanan dalam hal dan isi pengaturan-
:',a. Hal yarrg tidak diatur atau dilarang dalam
r:'ratllran yang lebih tinggi tidak boleh diatur
:an dibolehkan dalam peraturan yang lebih
:;'nclah.a

Teori bcrjenjang terscbut yang telah dia-
:-,r dalanr Peraturan Perundangan Indonesia di
:esarkan pada teori Stufenbau theorie dari
ilans Kelsen yang rnenyatakan bahwa nor-
,1lLt-notlno hukum itu berjenjang-jenjang dan
^erlopis-lapis dalam suatu hirarkie tato sLtslt-
,:lin, dimuna suatu norma .yang lebih rendah
:erlaku, her,suntber, dan berdasar pada norma
ing nonna yang lebih tinggi, norn.tct yang le-';lt tinggi berlaku, bersrnnber, dan berda,sat.

:'tda nornta .v-ang lebih tinggi lagi, demikian
'.r€rtt,ttl.tttt ,sampcti pada sualu norma yang
:',lak tlupctt clitelusuri lebih lanjut dan bersi/'at
::potcsis_rlan /iktif, \,aitu norma dasar (Grund-
', tt'ttl) ;1

Dalarn sistenr norma hukurn Ncgara Rc-
:Lrblik Indonesia, norma-norr-na hukum yang
r:rlaku berada dalam snatu sistem yang berla-
:is-lapis dan berjenjang-jenjang sckaligus ber-
r.-lornpok-kelompok, dimana suatu norma itu
.elalu berlaku, hcrsumber, dan berdasar pacla
-.onna yang lcbih tinggi, demikian sctcrusnya
'anrpiri pada suatu llorma dasar negara (Staats-
'.tndamcntdlrutrnt) Rcpublik Indonesia, yaitu
Jancasi I a.6

Ditinjau dari TAP MPRS No. XXI
'''IPRS/l 966 susunan peraturan perundang-un-
langan cli Indoncsia adalah sebagai berikut :7

1. UUD 1945
2. TAP MPR
3. [-IU i PERPU
4. Pcraturan Pemerintah

Hj. Evita Isretno

5. Keputusan Prcsiden
6. Peraturan Mentri
7. Instruksi Mentri

Dalam perkembangannya, tata urutan
pemndang-undangan mengalami sedikit pem-
bahan yang terdapat dalarn TAp MpR RI No.
III/MPR/2000, diantar anya :

l. uuD 1945

2. TAP MPR
3. UU
4. PERPU
5. Peraturan Presiden
6. Keputusan Presiden
7. Peraturan Daerah

Dalam perketnbangannya dengan adanya
otonomi daerah maka ada suatu pengakuan
akan keberadaan peraturan daerah pada bebe-
rapa tingkatan pemerintahan yang ada di clae-
rah. Sementara hirarkie perundang-undangan
yang diatur dalam UU RI Nomor l0 Tahun
2004, yaitu:8

L UUD Ncgara RI Tahun 1945.
2. UU/PERPU.
3. Peraturan Petlerintah.
4. Peraturan Presiden.
5. Peraturan Daerah :

a. Peraturan Daerah propinsi.
b. Pelaturan Daerahkabupaten/Kota.
c. Peraturan Daerah Desa/setingkat.

2. Otonomi Dacrah
Otonomi Daorali adalah hak, wewenang,

dan kewajiban daerah otonom untuk mcngatur
dan mcngunrs sendiri Llrusan pernerintahan
dan kepentirrgan nrasyarakat setempat sesuai
dengan peraturan perundang-undanganq, Se-
rnentara Daerah Otorrom adalah kesatuan nra-
syarakat hukum yang mempunyai batas-batas
wilayah yang berwcnang mengatur mengurLls
Llrusan pemerintahan dan kepentingan masya-
rakat setempat menurut prakarsa sendiri berda-
sarkan aspirasi masyarakat dalam system Ne-
gara kesatuan Republik Indonesia. r 0

Pelaksanaan otonomi daerah didasarkan
pada Undang-Undang nolnor 22 Tahun 1999- Har.rs Kelsen, Ganarol Thcory of'Lau' and State,New':'rrrk, Russell & Rus-scll. 1945, hal.l l3.' //rlrl. hal. I l4

\laria Farida htdlati Soeprapto, Ilmu perunclang-[Ln-
i,;ngan, hal. 26, Penerbit Kanisir_rs i998.

Ketetapan Ma.j elis Permusyar.varatn Rakyat Scrnenta-
.:. No.XX/MPRS/1966, Lampiran II.

o UU No. l0 TahLrn 2004, tentang pehenttrl<an perutrr-
t'u t t Pc rt t ntlo tt g- U ndu t llu t t.
' UU Nonror 32 tahun 1004, Pasal I ayat (5) KcrcnrlLau
Unrurn Tcntang Pctnerintahln Daerah.

"' lhirl, ayat (6).
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jo Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004,
serta Und-ang-Undang Nomor 25 Tahun i 999
jo Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2A04 r:n-
tang Perimbangan Keuangan Antara Pemerin-
tah Pusat dan Daerah, Paradigma pemerintah
daerah dikembangkan berazaskan nilai-nilai
demokrasi, peran serta masyarakat, pcmerata-
an, keadilan. dengan memperhatikan potcnsi
serta keanekaragaman daerah.

Pemerintah Daerah adalah Pen.vel enggct-
raan urusan pemerintahan oleh Pemerintah
Daeroh dan DPRD menurut asos otonomi dan
tugas pemhantuan menurut prinsip atonomi
.yeluas-luasnya dctlam sistem dan prin,rip ltte-
gara Kesatuan Republik Indctnasia seltagai-
mana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesict tahun t945.tl

Pemerintah Daerah berhak menetapkan
peraturan daerali dan peraturan-peraturan lain
untuk melaksanakan otonomi dan tugas pem-
bantuan.12 Yang dirnaksudkan nntukLernberi
pelayanan. peningkatan peran scrta, prakarsa,
dan pemberdayaan masyarakat yang berlujuan
pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Peraturan Daerah kabupaten/kota dibuat oleh
dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten/
kota bersama bupati/walikota; Jenis peraturan
Perundang-undangan lainnya diakui keberada-
annya dan mempunyai kekuatan hlrkum me-
ngikat sepanjang diperintahkan oleh peraturan
Perundang-undangarr yang Icbih tinegi. I 3

D. Tinjauan Urnum Tentang Tenaga Keria
Asing

1. Tenaga Ke{a Warga Negara Asing
Tenaga Kerja Asing adalah v)arga nego-

ra asing penxegang Visa dengan mak.sutl be-
kerja di wilayah Inc{onesia.ra Dapat disimpul*
kan pengertian Tenaga Kerja Asing yaiturs:
Tiap orang bulran warga Negara Relx.thlik tn-
donesia vang mo"nrytr melal*lran pekc$aan,

II Pasal I ayat2 Undang-Unrlang No. 32 tahun 2004.
'- Bab tV Pasal 18 ayat (6) UUD 1945 setelah Aman-
d-emen Kedrra l8 Agustus 2000.
'' Pasal 7 UU No. l0 Tahun 2004 T'entang pernberrtu-
kan Peraturan Perundang-Undangan.
la Pasal 1 aya.t 1 Keprnenakertrans Nornor 20 Tahun
2004.

'5 Koesparmono lrsan, Hukurt Ketenagaker.irtan Strittu
Pengantar, hal. 484.
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baik didalam maltpun diluar hubungan kerjtt
gana menghasilhan ja,sa alau burnng unluk
m em e nuh i ke h u lu he-r n wt a s y ara ka t.

Pengertian Tenaga Kerja Warga Negara
Asing yang disebut TKWNA dalam Keputu-
san N{entri Tcnaga K*rja Nomot 148 Tahun
200116 adalah tcnasa kerja asing pemegang
Visa untuk maksurl hekcrja di wilayah Rcpub-
lik Indonesia baik di darat, laut, rnaupaun di
Lldara.

Orang Asing yang bcracla di fndorresia
dapat digolr:ngkan atas 3 katagori :17

l. lrnigran {lntntigt.antlExpatrictte) aclalah
orans yang bukan penrlucluk / warga
Negara Indoncsia yang trcrnral<sud un-
tuk tinggal di Inclonesia dan mempero-
lah pckcrjaan scrta mendapat upah dari
pekerjaan yan g dilakukannya.

2. Fengunjurrg ll'isitor/Tourist') adaiah
orarlg yang datang ke Indonssia bukan
untuk menetap, tetapi hanva tinggal se-
mentara waktu (temporoty, stc-ir) clan
bukan untuk bekerja atau mencari naf-
kah di Inclonesia"

3. Staf Korps Diplomatik dan Tenaga Mi-
liter adalah Lrrang asing rrang beracla iii
Negara Indr:nesia yang melakukan tu-
ga-s mervakili negaranya clan mcndapat
upah atiru gaji da.ri ne6laranya seridiri.

Pekerjaan-pekerjaan yang dapat dilaku-
kan oleh tenaga kerja a-ring cliantaranya :

1. Pekerjaan yang mempunyai huhungan
kerja dengar"r rnajikan atau pengusaha,
dengan kata lain tenaga asing yang cli_
pekerjakan olch perusahaan atau orang
iain.

2. Pekerjaan bebas atau yang di-
lakukan oleh orang asing atau pengusa-
ha yang berdiri sendiri.

Dalam ayat 2 pasal ini diatur tentang
pemberi kerja Tenaga Kerja Asing adalah pe-
ngusaha, Badan Hukum, atau badan-badan
lainnya yang mempekerjakan Tenaga Kerja A-

i(' Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transrrrigrasi
Nonror 14[i Tahun 200 l, tentang penrgtrttuan Dano
Pengembangan Keah/ian tlun Keteranq;ilctn fgndgo
Kct.'ju lttdotrasiu.
r7 Direktorat Jenderal hnigrasi Direktoral Lalu Lintas
Keinrigrasian: Aspcli fhrkum dan peri!inan Keitnigra_
sian rlcrlam Fenggunoon TKIVNA; Hal 2t, Makalah
Lokakarya Ketenagakeriaan, Jakafia l0 Juni 2004.
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sing dengarl membayar upah atau imbalan da-
larn bentuk lain18. Orangpribadi atau perseo-
rangan tidak diperbolehkan mempekerjakan
orang asitlg di lndonesia. pengusaha yang
rnen-rpekerjakan Orang Asing tentunya adalah
orang yang menjalankan sebuah perusahaan,
apakah itu Perusahaan Modal Dalam Negeri
(PNIDN) atau Pcrusahaan Modal Asing
(PMA).

2. Prosedur Periiinan Tenaga Kerja Asing
I)alam pasal 42 ayat (l) UU RI No. 13

Talrun 20031e disebutkan bahwa setiap pem-
beri keria yang mempekerjakan tenaga kerja
asing wajib rnemiliki izin tertulis dari Meniri
atau pejabat yang ditunjuk. Hal ini dirnaksud-
kan agar penggunaan tenaga kerja warga Ne-
gara asing clilaksanakan secara seicktif dalarn
rangka penclayagunaan tenaga lcer-ja Indonesia
secara optirnal"

Adapun izin izin yang harus diddapatkan
bagi seorang TKA untuk bckerja di Indonesia
adalah :

a. RPTKA
Dalarn pasal I ayat(7) Keputusan

Menteri Teuaga Kerja dan transmigrasi Re_
publik Indonesia Nomor KEp.22glMEN/
2003 discbutkan bahwa .. Renc:ana peng-
gttnoan Tenaga Ketja Asing yang ,telan_
lutnl,a disehut RPTKA adulah rencano
p?nggluid(tn tenaga kerja asing pacla la_
batan tertentu .vung dibuat oleh trtemberi
licqf a tenaga lierja asing untuk.jangko vvak_
lu lertantu 1;attg di,ttthkan oleh Mentri atau
ltcf alttrt .1,rrng dirunjuk.

b. TA-0t
Mcrupakan Rekomendasi yang dike_

luarkan olelr Direktur penyediaan dan
Penggunaan Tenaga Kerja Departemen
Tcna_r{a I(crja dan Transmigrasi. Rekomen-
dasi ini disarnpaikan kepada Direktur Jen_
deral Iniigrasi. guna mer.nperolch Visa un-
tuk Beke rja dan I(IT'AS.20

' Pasal 1 ayal 2 Kepr-nenakertr.ans Nonror 20 Tahun
t004.
" Lentbaran Negara RI nomor 39 tahutr 2003, Unclang-

Undang Noutor [3 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan,
tanrbahan Lcrnrbrran Negara Nomor 4297.:' l'asnl 4 Keputusan Mentri Tenaga Ker.ja dan Trans-
:nigrasi RI Nonror 20 tahLrn 2004, tentang Tata Cara
\lentperolch ljin Mcmpekerjakan TKA.

c. Rekomendasi Visa
Surat persetujuan yang dikeluarkan

oleh Dircktur Jendral imigrasi yang ditu_
jukan kepada Kedutaan Indonesia di Luar
Negeri untuk memberikan Visa Izin Ting_
gal Sementara (VITAS) untuk bekerja di
Indoensia kepada warga Negara Asing
yang dimaksud sesuai dengan surat penxo-
honan dari perusahaan pengguna/sponsor.
Surat persetujuan ini diberikan berdasarkan
rekomendasi dari Direktur penyediaan clan
Penggunaan Tenaga Kerja Departemen Te_
naga Kerja dan Trasrunigrasi (TA-01).

d. VISA
Pengertian Visa menurut Undang_

Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Ke_
imigrasian adalah : Izin tertulis yang dibe-
rikan oleh pejabat yang berwenang pada
Perwakilan Negara Republik Indonesia
atau di tempat lainnya yang ditetapkan
oleh Pemerintah Republik Indonesia2l
yang memllat persetujuan bagi orang asing
untuk masuk dan melakukan perjalanan ke
wilyah Indonesia.

Setalah mendapatkan VISA, Tenaga
Kerla Asing masuk ke Indonesia dan da_
lam jangka wakru maksimal 7 (tujuh) hari
sudah harus urclapor ke kantor imigrasi se_
tempat, untuk mendapatkan Kartu lzin
Tinggal Semenatara (KITAS).

T. KITAS
Mempakan Kartu Izin Tinggal Se_

mentara atau yang dikenal juga dengan
Kartu lzin Menetap Sementara (KIMS)
yang dikeluarkan oleh kantor Imigrasi wi-
layah tempat Warga Negara Asing mene_
tap, yang dibcrikan untuk jangka waktu 1

(satu) tahun dan dapat diperpanjang paling
banyak lirna kali berturut-turut, yang mana
waktu perpanjangannya setiap kali adalah
untuk jangka waktu satu tahun jug".r,

Setalah rnendapatkan KITAS, kepa-
da Tenaga Kerja Asing tcrsebut diberikan
juga buku Pengawasan Orang Asing
(POA) guna untuk mencatat sctiap peruba-

2i Perwakilan Negara RI di tempat lair: itu adalah Ke-
dutaan Besar Negara RI atau Konsulat Jenderal RI di
Negara lain.
22 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992, tentang Ke-
imigrasian.
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g.

han data.

DPKK
Setalah mendapatkan KITAS, peng-

guna Tenaga Kerja Asing sebelum mem-
pekerjakan Tenaga Kerja Asing tersebut
wajib terlabih dahulu membayar Dana
kompensasi, sebagai syarat untuk menda-
patkan Izin Kerja (IMTA),

Dalam Pasal I (6) Keputusan Mentri
Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 20
Tahun 2004 disebutkan bahwa Dana Pe-
ngembangan Keahlian dan Keterampilan
atau yang disebut dengan DPKK atau I)a-
na kompensasi adalah dana yang harus di-
bayarlcan olelt pemberi lterja Tenaga Ke$a
Asing kepada negara atas penggunaan Te-
naga Kerja Asing,
IMTA

Izin Mempekedakan Tenaga Asing
yang disebut juga dengan IMTA adalah
lzin tertulis yang diberikan oleh Mentri
atau pejabat yang ditunjuk^kepada pernberi
kerja Tenaga Kerja Asing ". Jangka waktu
IMTA sama dengan jangka waktu KITAS/
Izin tinggal.

Setelah urendapatkan IKTA yang se-

karang dikenal dengan IMTA (Izin Mem-
pekerjakan Tenaga Asing), barulah Tenaga
Kerja Asing tersebut diperbolehkan beker-
ja.
SKLT)

Surat Keterangan Lapor Diri atau
yang disebut juga dengan SKLD adalah
suatu keterangan sebagai bukti pelaporan
bagi setiap orang asing penduduk dan atan
orang asing berdiam. sementara yang dibe-
rikan oleh POLRI.24 SKLD diberikan ke-
pada setiap orang asing berupa sebuah kar-
tu berwarna kuning, dengan jangka waktu
yang sama dengan KITAS.
SKPP dan SKTTS

Surat Keterangan Pendaftaran Pen-
duduk (SKPP) merupakan surat bukti pe-
laporan orang asing yang tinggalimenetap
kepada Dinas Kependudukan wilayah se-

tempat. Sementara SKTTS adalah Surat

" Ibid, Pasal 1 ayat (5).
2a Pasal 19 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 31

Tahun 1994 tentang Perrngawasan Orang Asing dan
Tindakan Keimigrasian.
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Keterangan Tempat Tinggal Sementara ba-
gi orarrg asing yang dikeluarkan oleh kelu-
rahan tempat tinggal/domisili orang asing
tersebut.

Jangka waktu SKPP dan SKTTS di-
bcrikan sama dengan jangka waktu berla-
kunya KITAS.

E. Dana Pengembangan Keahlian Dan
Keterampilan

Dana Pengembangan Keahlian dan Ke-
terampilan (DPKK) yan-q dikenal juga dengan
Dana Kompensasi adalah dana yang haru,s di-
ba1,dv oleh pember"i ker.ia Tenaga Kef a Asing
kepada negara atas penggunaan TKA.2s

Dalam Keputnsan Mentri Tenaga Kerja
dan Transmigrasi Nomor 148 Tahun 2001
tentang Penggunaan DPI(K, dinyatakan seba-
gai berikut :

(l) DPKK digunakan untul< kcgiatan pe-
ngernbangan keahlian dan keterampilan
Tena-ua Kerja Indoensia serta kcgiatan
lain yang berkaitan dengan Pengemba-
ngan Sumber Daya Mannsia dan l<c-

sempatan kerja.
(2) DPKK digunakan

rintah baik pusat
lembaga pelatihar-r

oleh instartsi Pcrrir.--

maupull daeralr dan

mendapat akreditasi
berwenang.

swasta yang telah
dari instansi yang

Dari ayat (2) di atas, diketahui bahrva
DPKK tersebut dapat digunakan oleh pcrnerin-
tah pusat, pemerintah daerah, mallpun swasta
yang telah mendapat pengakuan. Daerah juga
berhak menikmati dan mempergunakan DPKK
untuk membangun claerahnya khususnya dibi-
dang ketenagakerjaan.

Dalam pasal 6 Keputusan Mentri Tenaga
Kerja dan Transmigrasi Nomor 20 Tahun 2004
disebutkan sebagai berikut :

(1) Dana kompensasi penggunaan Tenaga
Kerja Asing ditetapkan sebesar US S

100 (seraturs dollar Arnerika) setiap bu-
lan untuk setiap TKA dan dibayarkan
dimuka.

(2) Pemberi kerja yang rlempekerjakan
Tenaga l(crja Asing kurang dari 1 (sa-

2s Pasal I ayat (6) Keputusan Mentri Tenaga Kerja dan
Transnrigrasi RI Nomor 20 tahun 2004, tentang Tata
Clara M errperoleh Ij i n IV1ernpeker.j akan TI(A.

h.

j.
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tu) bulan wajib membayar dana kom_
pcnsasi sebesar 1(satu) bulan penuh.

(3) Penrbayaran dana kompensasi sebagai_
ntana dimaksud dalam ayat (l) clan
ayat (2) dilakukan oleh pemberi kerja,
dan disctorkan pada rekening Dana pe_
ngombangan Kcahlian dan keterarnpi-
lan (DPKK) pada Bank pemerintah

1,ang ditunjuk oleh Menteri.
Selain merupakan kompensasi untuk pe_

ngembangan dan pelaksanaan alih tekhnologi
dari Tenaga Kerja Asing kepada Tenaga Kerft
indonesia, DPKK juga dimaksudkai untuk
rnembuka dan memberikan kesempatan kerja
batu bagi para pencari kerja Indonesia. Dari
Dana tcrsebut diharapkan pemerintah bisa
membuka lahan kerja baru, yang dapat mengu_
rangi atrgka pengangguran.

F. Flasil Penelitian

l. Pembagian Kelvenangan Di Bidang Ke-
tenagakcrjaan

Bcrclasarkan peraturan pemerintah No_
mor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan pe-
merintah dan Kewenangan propinsi Sebagai
Daerah Otouom" telah dibagi dalam bidang fe_
tenagakerjaan sebagai berikut :26
l. Kewenangan pemerintali pusat terdiri

atas :

a. Penctapan kebijakan lubungan indus_
trial, perlindungan peketja clan jaminan
sosial pekerja.

b. Penetapan standar keselamatan kerja,
kcseliatan kerja. higiene perusahaan,
lingkungan kerja clan ergonomi.

c. Fcnetapan pedornan pcnentuan kebutu_
han fisik minirnunt.

2. Kcwenangan Daerah propinsi terdiri atas :a. Pcnctapan pcdornan jaminan kesejah-
tcraan purnakc{a.

b. Pcnctapan clan pengawasan atas pclak-
sanaalt upah minimunr.

3. I(cwcnangan pemerintah clacrah Kabupa-
tcn/Kota adalah sisa dari kewenangan
yang tc-lah ditctapkan untuk pcmerintah pu-
sat dan propinsi, terdiri atas :

:" Kebi.iakan pcrijinan Di Daerah Bekasi dan Tasiknla-
laya: l{asil Pcnelitian yang dilakukan oleh Banclung
Institute of (iovcrnancc Studies (BlLiS); Tahur 2003,

a. Pengembangan dalam bidang pcrluasan
keria, lembaga pelatihan swastu" hubu_
ngan industrial. kelernbagaan ketenaga_
kerjaan, dan pengcmbangan usaha.

b. Penyelenggaraan pelatihan produktifi-
tas tcnaga kerja, sertiflkasi dan lisensi

\.rju, serta pelatihan dan pemagangan.
c. Pengumsan pesyaratan kerja, penyele_

saian permasalahan ketenagakerjaan
dan informasi pasar kerja.

d. Pengawasan norma kerja, jaminan so_
sial. tenaga kerja, keselamatan tenaga
kerja, sena kesehatan kerja dan hygG-
ne pemsahaan.

e. Pemberdayaan fasilitas kesejahteraan
pekerja sektor formal dan infbrmal.

f. Pengawasan dan pengendalian dalam
penempatan, penyaluran dan pengatu_
ran pembatasan tenaga kerja serta
penggunaan tenaga kerja warga negara
asing.

g. Penetapan UMR regional rnelalui me_
kanismc tr.ipartit.

h. Kerjasama dengan pihak ketiga dalarn
pelaksanaan kewenangan di biclang te_
naga kerja.

Dilihat pada kervenangan daerah Kabu_
paten/Kota nofilor t, ada kewenangan untuk
pengawasan dan pengendalian dalam penem_
patan tenaga kerja warga negara asing. Secara
nyata kewenangan tersebut tidak dicantumkan
dalam kewenangan pemerintah pusat maupLln
propinsi.

2. Rentetan Kebijakan pemerintah tentang
Pengaturan Tenaga Kerja Asing

Kepurnsan presiden Republik indonesia
Nomor 75 Tahun 1995 tentang pcnggunaan
Tenaga Kerja Warga Ncgara Asing Rericlatang.

Keberadaan pemerintahan Daerah dan
Otonomi Daerah telah mendapat pengakuan
kewenangan dacrah yang dipirtusian clalarn
Keputusarr Presiclcrr Rcpurblik lndorresia No. 5
Tahun 2001, tentang pclaksanaan pcngakuarr
Kewenangan Kabupaten/Kota. Dengan menll-
gaskan kepada Mcr-rtri Dalam Ncgcri untLlk
melaksanakan pcngakuan kewcnu,rlun Kabu_
paten/Kota, berdasarkan verifikasi terhadap
daftar 

.kewenangan Kabupaten/Kota yan_u di_
sampaikan Daerah.

Il

i ^r-

i.o

r- :-
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Daftar verifikasi yang diajukan oieh Ka-
bupaten Belcasi dengan Surat Rupati Nonror
l30l40l7lTaperr. tanggal 4 Dcsembcr 20C0.
diantaranya : yaitu

Dalarn bidang Penanamen fulodal aclanya
Pelayanan dap Bantuan terhadap PMDN dan
PMA, adanya pcmberian seluruh perryinan pc-
laksanaan di dacrah kcctiali fhsiiitas Fiskai,
RI'TKA, dan TA-0i. Serlentara c[ I3idang Ke-
tenagakerjaan tidah ada keteralt-eair rlan penjc-
lasan lebih lanjut" dalant hal apa saja yang dia-
kui kewenangan rintuk dilaksanakan di claer-alr.

Dalarl Pasal (19) KcputLisan Bupati Be-
kasi Nornor 57 Tahtin 2001 tanggal 27 No-
vember 2001 tentaltg PetunjLrk Pclaksanaan
Peraturan Daerah Kabupaten tsekasi Nornor 19

Tahun 2001, diatur tcntang Penggunaan DP-
KK.

DPKK dipergunakan untuk : 27

a. Kegiatan pelatihan keterampilan pen-
cari kerja, penganggrlr dan pcrluasan
keseurpatan kerja.

b. Kegiatan pelatihan pcningkatan pro-
duktifitas pekerja di pcrusahaan-perLl-
sahaan dan pembinaan l,embaga Pelati-
han Swasta.

c. Pengembangan pendidikan sekolah clan
pondok pesantren.

d. Peningkatan kr,ralitas Sr.rrnber Daya
Manusia.

e. Biaya Operasional pcrnbinaan IIubLr-
ngan Industrial dan Pengawasalr Kcte-
nagakerjaan.

Dengan Surat dari Dircktur .lerrderal
Pembinaan Pelatihan dan Penempatan Tenaga
Kerja Dalam Negcri kepada Direktur Jenderal
Imigrasi Departemen Kehakiman dan l{ak
Asasi Manusia, tlolror surat 8.543iD.P3
TKDN/2002 tanggal 26 Mei 2002, menegas-
kan kernbali bahwa :

l. Rekorncndasi pcrmohonan Visa l<crja
harus diterbitkair oleh Dcpnakefirans.

2. Rekomendasi permohonan Visa ker.ja
untuk perpanjangan bagi Tcnaga l(c{a
Warga Negara Asirrg Pcnclatang yang
lokasi kerjanya dalanr satu wilayah
Propinsi ditcr'oitkan olch Dinas Tenagii
Kerja Propinsi vang rncnangani bidang

17 Keputusan Bupati Bckasi No. 57 'i'ahun 2001. Pasal
(1 e)
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Ketcnagakerjaan 
"

3. Llntuk f{ekomendasi pcrpanjangan Vi-
sa Kcr"ia bagi Terraga l(erja Warga Ne--
gara Asing Pcndatang vang lokasi ker:-
jan1,a [ebih dari satu Propinsi ditcrbit-
kan oleh l)epnakertrans.

Dengan kctentuan bahwa Rckomendasi
Perpanjarrgan izin ker";a (TA-02) bagi Tenaga
Kcrja Warga Ncgara Asing Penc'latar.rg yang di-
keluarkan olch Dinas 1'cnaga Kcrja Kabupatcr.r
atau Kota tidak diterima lagi oleh Kantor
Inrigrasi untrrk prerpanjangan Kartu Izin Ting-
gal Sernentara (KI'l AS). Untuk perpanjangan
hanya berlakr"r ltcl<omenclasi dari Dinas Tena-
ga Kcrla Propinsi" Yang berarti bahwa Reko-
mcndasi dikeluarkan oleh Ditras Tenaga Kerja
Propinsi ntal<a Pemirayaran DPKK-nya diba-
yarkan meialrii Bank tsNI 45 cli mana saja dc-
n-qan tujllau nomor rekening Bendaharawan
DPKK, bukan lagi kc Bank .IABAR dengan
tujuan nolnor rel<etring Kas Dacrah kabupaten
Bekasi.

Nlenurluk l<epada surat edaran Dirjen
imigrasi No. F'.U.)VI.02.02-1752 tanggal 29
Septernbcr 200,i dan surat edaran Dirjen Imig-
rasi No" F.12.U2.10-0017 tanggal (r Januari
2004 tentang Perpanjangarl lzin Mernpekerja-
kan Tenaga Ker'fa Asing (T.A. 02) serta surat
Dirycn Pcmbinaan dan Pencrnpatan Tenaga
Kcrja Dalarn Negri No. B.(r32lDP2TKDN/IV
2004 tanggal 28 April 2004 pcrihal Pelcksana-
an Kcpmenakertrans No. Kep.228/Men/200j
dan No. I(ep"20iN4enl2004, yallg nrenyatakan
sbb:

L Tclah diaclal<arr rapat koorclinasi trutara
Dir-icn Otonor:ri Daerah DtlpDAGRI.
Dirjcn Fcmbinaan Pelatihan dan pe-
nerrpatan "fenaga Kerja Dalarl Negri
Detr;artenrcn Tcnaga I(erja clan Trans-
migrasi. Dirjcn [migrasi DEPI(EH dan
IIAN4, para Bupati clan Walikota se Ja-
w'a Llarat clalt Barrtcn, scrta instarrsi ter-
kait lainitl,a pada tanggal 5, 17. dan I9
Marct 2A04 di Dcpartcmen Tenaga
I(clja clarr Transntigrasi darr Depar-te-
rtren l)aliinr Ncgri.

2. Dalartr fbnun tcrsebut tclah dipcroleh
kesimpulan sbb :

a. Pcmbcrian ijirr Tenaga t(er1a Asing
yang Pcrtaina (T.A.01) atau I.yin



Kewenangan Penari kan Dana pengembangan Keahlian dan Ketrantpilan ...

Mempekerjakan Tenaga Ker.ja As-
ing (IMTA) dan penerbitan Renca-
na Penggllnaan Tenaga Kcrja Asing
dilaksanakan oleh pusat atau De-
partemen Tenaga Kerja dan Trans_
migrasi.

b. Rekomendasi pcrpari.fangan Ui,r
Mernpekerjaliln Tenaga Asing (T.
A,02) atau IMTA rintuk bebcrapa
wilayah Propinsi clilal<sanaknn
oleh Pusat atau Departeulen Tcnaga
Kcrja clan Transmigrasi.

c. Rekomendasi pcrpanjangan Uin
Mempckerjakan Tcnaga Asing (T.
A.02) atau IM'IA unruk beberapa
wilayah Kabupatcnil(ota dalam sa-
tu Propinsi clilaksanalian olch Cju_
bernrrr.

d, Rekonrcndasi perpaniangan itin
Mcmpckerjakan Tcnaga Asing (T.
A.02) atau IMTA dalarn satu wila_
yah l(abultatcn/Kota dalarn clilak-
satral<an olch Bupati/Walikota.

3. Bcrclasarl<an hal tcrscbut di atas. dcmi
nrcnjaga stabilitas Nasioniil dan kelan-
caran pelayanan sartrbil tncnllng-
gu '-1rn ryang terdiri dari Departellctl
Tenaga Kerja dan Transrnigrasi, Dc-
palternen Dalam Ncgri clan Departe_
men Keuangan mengenai pemberian
kcwcnangan tcrscbut dan pembayaran
DPKK.

Sebagai rcspon atau tanggapan dari pe_

merintah Dacrah terhaclap surat edaran Dirien
Imigrasi No. F.12.02.10-0017 tanggal 6 .lanua-
ri 2004, pacla tanggal 3l Maret 2004. diadakan
rapat koordinasi kepala Dinas/Kantor yang
membidangi ketcnagakerjaan Kabupaten dan
Kota selurtrh lndoensia, yang diadakan di Ho-
tel Indonesia .lakarta. yang clihadiri oleh Di-
rektur Eksckutif Asosiasi pemerintah Kabupa-
ten Kota Seluruh Indonesia (APKASI).

Dalarn rapat terscbr-rt banyak hal yang
menjadi pertimbangan Pemerintah Daerah. di-
antaranya yaitu : Pernbahasan dalarn Rapat
Koordinasi didasarkan atas masukan-masukan
dari Daerah dan Kajian Singkat tentang Kcwe-
nangan Daerah di tsidang Ketenagakerjaan
cerdasarkan Keprnendagri No.130-67 tahun
)002, tentang Pengakuan Kewenangan Daerah

Kabupaten dan Kota.
Tindalclanjut dari semua itu. maka Aso-

siasi Pernerintah Kabupaten Kota Selur-uh In-
donesia (APKASI) yang diwakili oleh Drs. H.
Syaukani, HR. MM, I(etua Umum Asosiasi
Pcmerintah Kabr.rpaten l(ota Seluruh Indonesia
(API(ASI), yang dalam hal ini membcrikan
kuasa substitusi kepada Drs. Supannan Msi,
Ketua l(omisi Otononri Daerah merrgajukan
I-lak tJji Materiil atiu perrnohonan kebcratan
tertanggai 23 AgustLrs 2004 kepada Malrkamah
Agung Rcpublik htdoncsia tcrhaclap Keputu-
strn Mentri Tenaga Kerja dan Trasnmigrasi
Republil< Indonesia Nornor : KEp-20/MEN/
llll2004 tentang Tata Cara Mernperoleh ljin
Mempekcrjakan Tcnaga Kerja Asing yang te-
lah disahkan tanggal I Marer 2004.

Alasan-alasan yang ruenclasari APKASI
mengajukan FIal< LJ.ji MatcLiil ini diantaranya
adalah :

a). TAP MPR Nornor IIlMpt{i2000" ren_
tang Sturrber Flukurn clan 'Iata lJr:utan
Pcrahrran Pcrunclang-Uudangan.

h). tsahwa dalarn Keputusan Mcntri Terna*
ga Ku'ja dan Trasnnrigrasi Rcpublik
Indoncsia Nomor : I(ilp-20lMEN/lll/
2004 tcntang Tata Care Mcmpcrolclr
Ijin lVlcrnpckcrjerlcan Tcnaga Kerla A-
sing khususnya Ilab III pasal 3 ayat
(2), Bab IV Pasal l0 ayat (20 huruf b
dan ayat (3) dinyatakan bahwa untuk
perpanjangan ljin Mcmpekerjakan Te_
naga Asing (IMTA) Gnbernur dapat
menunjuk pe.jabat yang bertanggung
iawab dibidang ketenagakerjaan di pro-
pinsi.

c). Bahwa pemlterian kcwenangarr kepada
Gubernur jelas-jclas bertentangan dc_
ngan peraturan pcrundaugan yang lcbih
tinggi l<liususnya UU Nornor 22 tahun
1999 tentang Pemcrintahan f)aerah,
UU Nomor 25 T'ahun I999 tentang pe_

rimbangan I(euangan pusat dan Dac-
rah, dan Peraturan Pemerintah Nornor
05 Tahun 2001 tentang pelaksanaan

Pcngakuan Keu.enangan Kabupaten
Kota jo Keputnsan Mentri Dalam Negri
Nomor : 130-67 tahun 2002 tentang
Pengakuan Kewenangan Kabupaten
dan Kota.

H} Evila Isretno
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- Dalarn UU Non-ror 22 tahun 1999

tentang Pcmerintahan Daerah pasal

1 l ayat (2) ditcgaskan bahrva

Bidang Pemerintahall Yang waiib
dilaksanakan olcl, Dacrah kabupa-

teu dan Dacrah Kota n'Leliptlti pe-

kerjaan utnu" kesehatan, pendidikan

dan kcbudaytran. pellanamall mo-

dal, lingkungar-r hidup, pertanahan

dan tcnaga kclja ....

- Dalarn Dalam Pcraturan Pcmerin-
tah Notnor 25 tal-run 2000 tcntatig
Kervenangan Pet-nerintah dan 1(e-

wenaltgan Propinsi sebagai Daerah

otonott"t, pasal 3 aYat (5) angka 8

dinSuatakan bahwa ..,.Kewenangan
Propinsi sebagaituatra climaksud di-
kelompokan dalam bidang-biclang,
diantaranya Bidang Ketenagakerja-
an, berupa: (a). Penetapatt pedomari
jarninan kesejahteraan purnakerja,

dan (b). Pcnctapan clatr pcngarvasan

atas pelaksanaan upah minirnunl.
- Dalarn Keputttsan l'residen Repub-

lik indonesia Nomor 5 tahun 2001

tentang Pelalisauaan Pcngakuan

I(ewenaugan Kabupaten/l(ota yang
menyatakan dalarn konsidcranuya
bahwa ,...perltt adanya pengakuau

Pemcrintal-r tentang kcwenangan
KabupateniKota....

d). Bahwa pemyataan dalant pasal 6 ayat

Kompetisasi dilakukan oleh pcmberi

kerja dan disetorkan pada rekening Da-
tra Pengcmbangan Keahlian dau Kete-
rarnpilan (DPKK) pada Bank Petneriu-
tah yang ditunjuk oleh Mentri.... Hai
ini sangat bertentangan dengan UU No.
22 Tahon 1999 Fasal 133 jo Pasal 8
ayat (1) yang menyatakan bahwa 1...

Kewenangan Pcmerirrtah yang discr"ah-

kan kcpada daerait daiarn rangka de-

sentralisasi harus disertai deugan pe-

nyeraltan clan peugaiihan pernbiayaalr

sarana dan prasarana scrta sumber daya

manusia sesuai dctigatt kewenangan

yang discrahkan tcrsebut....

e). Bab IV Pasal 10 ayat (2) hurul b dan

ayat (3) yaitu ....Perpanjangan lzrtt

248

Mcrnpekerjakan Tenaga Asing dilaku-
kan oleh Gubernur untuk Tenaga Kerja
Asing yang lokasi kerjanya di wilayah
Kabupaten/Kota dalarn satu Propinsi...
dan ayat (2) huruf b bahwa ,... Guber-
nur dapat tncnunjuk pejabat yang ber-
tanggtulg ialvab di bidang Ketcnaga-
kcrjaan di Propinsi.... ini bertentaugan

dengan peraturan yang lebih tinggi yai-
tu Pasal 9 ayat(1) dan (2) Undang-Un-
dang No.22 tahun 1999 dan Peraturan

Pcmc-rintrah No. 25 Tahun 2000, sefia

Keputusan I'resiclen No. 05 Tahun
2001 tcntaug pcngakuan pclaksanaatt

l<ewenirn gan Kabtpaten/Kota.

3. Tanggapan Tcrhadap Kehijakan-Kebi-
.jakan'fcrscbut

a. Dari Departemen Tenaga Kerja dan
Transmigrasi.

Senrcniak clibcriakukannya Otonomi Da-

crah, instansi-instansi peurcrintah di claerah

berada cli barvah Pcmerintah Daerah (Pemda)

yang berarti beracla di bawah nallngan Depar-
teuren Dalatn Negri. Dinas Tenaga I(erja Ka-
bupaten atau Kota tidak lagi bcracla di bawah

Departerncn Tenaga Keria dan Tratrstnigrasr

tetapi dibarvali Pcmcrintzrh Daerah dan pega-

wainya adalah pcgawai Pcrnda yallg l'ttempero-

leh gaji clari Anggaran Pendapittatr Belanja
Dacrah (APBD).

Schubungan dengan ketentuan perun-

dang-undangatr tcntang tata cara mcmpcroleh
ijin dan perpanjangan ijin bagi "fenaga I(erja
Asing" Departcrnen Tenaga Kerja dan Trans-
migrasi telah memberikan penjelasan dan

mensosialisasikan kepada Dinas Tenaga Kerja.
Untuk pclaksanaanya dau sejauh lrana pelak-
sanannya dilapangan scmua diserahkan kepada

Pernerintah Daerah rrrasiug-masing.
Bidang keterragakcr"iaan khususnya ten-

tang Tenaga Keria Asing tidak diiirnpalikan
wewenang pengaturannya ke daerah, karena

masalah ini trenyaugkut masalah Negara de-

ngan Ncgara lain. Scmtta pengaturan untuk O-
rang Asing dan Tenaga Kerla Asing clilakukan
di I (satu) pintr,r yaitu Pusat. Dilihat dari tujuan
masuknya orarlg asing itu adalah kc Negara In-

donesia bukan ke daerah. Semeutara untuk ijin
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perpanjangannya baru diserahkan ke daerah
Propinsi ditempat warga ncgara asing itu be-
kerja, tetapi pembayaran DPKK nya tetap di-
setorkan kc kas 11egara. Karena negaralah yang
berhak dan berwenang mengatur dan mengelo-
1a penernpatan dan pcnggunaan dana tersebut.

b. Dari Dinas Tenaga Ker"ia Kabupaten
Bekasi

Dari hasil wawancara yang pcnulis laku-
kan dengan kcpala seksi Pengawasan dan Pe-
nempatan Tenaga Kerja di kantor Dinas teiraga
Kerja Kabupaten Bekasi menyatakan : bahwa
memang benar berdasarkan ketentuan dalam
Peraturan Daerah Bekasi Nomor 19 tahun
1001, Pemerintah Bckasi melakukan pemu-
ngutall sencliri DPKK yang disctorkan ke Kas
Daerah Bekasi melalui Bank Jabar Bekasi. t{al
ini dilakukan dengan berbagai alasan yang
mcndasar, diantaranya :

a. Dacrah kabupaten Bekasi merupakan
salah satu dacrah tujuatr pencari kerja
yang banyak rncnriliki kawasan indus-
tri kurang lebih ada I I kawasan indus-
tri. Dcngan arti kata hanyak terdapat
calon-calon tenaga kcria cli daerah Be-
kasi yang mcmbutuhkan pclatihan dan
pcncrnpatan kcrja,

b. DPKK yang dibutuhkan untuk pelati-
han dan peningkatan kcmarnpuan calon
tenaga kcrja dan tcnaga kerja sendiri.
Karcna l<alar"r tidak akan scmakin ba-
nyak tcrdapat penganggllran di Kabu-
paten Bckasi.

Scmua ini dilakukan untuk memenuhi
kebutuhan daerah sendiri tmtuk membiayai se-
gala pcmbangLlnan dan kebutuhan dacrah lain-
nya, tcnrtama pembangunan di sektor tenaga
kerja.

Selanjutnya Kasi Pengawasan dan Pe-
nempatan Ferry menyatakan bahwa Peraturan
Dacrah ditctapkan bcrdasarkan peraturarl yang
lebih tinggi. Dalam hal ini Pcraturan Pemerin-
tah Pusat tidak dilaksanakan begitu saja di
daerah, rnclainkan rnelalui proses mcmfbnnu-
lasikan kedalarl bcntr-rk Peraturan Daerah. Dc-
ngan dernikian kebijakan peurerintah daerah
dalarn bentuk Perda telah rcsmi rnenjadi kebi-
jakan dan tanggung jawab pemerintah daerah.
Peraturan dacrah kabupaten Bekasi nomor 19
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tahun 2001 tentang Pcmberianlzin mempeker-
jakan Tenaga Ker'fa Warga Negara Asing Pen-
datang dan luran Dana Pengernbangan Keah-
lian dan keterampilan, lahir dengan memfor-
rnulasi ulang berbagai kebijahan pemerintah
di bidang ketenagakerjaan yang dikeluarkan
oleh pernerintah pusat dalam bentuk Peraturan
Pemerintah, iteputusan Presiden, dan Keputu-
san mentri dan juga berasal dari inisiatif lokal.

Daerah Kabupaten Bekasi derrgan jurl-
lah penduduk + 1,8 juta jiwa hanya mempll-
nyai usia rata-rata sekolah penduduk 7 tahun,
afiinya rata-rata tingkat pendidikan penduduk
tamatan kelas 6 Sekolah Dasar maksimal kelas
satu Sekolah Menengah Pefiarna. Dari tingkat
pendidikan ir-ri saja, sudah tentu banyak sckali
memburtuhkan dana untuk per-ringkatan bidang
pendidikan sebagai upaya pemerintah dalaln
pcningkatan sumber daya manusia. Dengan
kondisi pcndidil<an yang rcnclah tentunya pen-
duduk tidak akan hisa rncndapatkan kesempa-
tan kcrja cli pcrusahaan-penlsahaan yang ha-
nyak terdapat di daerah Bckasi, LJmumnya
karyawan penrsaliaan tcrscbut berasal dari luar
dacrah Bekasi, mcreka tinggal dan bcrdomisili
di Bekasi.

Disamping lriaya yang banyak dibutuh-
kan untuk pcmbangunan bidang pondiciikan.
juga biaya yang clibutuhl<an pcrncrintah daerah
untuk pcmbangunan dan perbaikan sarana dan
prasaran urnllm, yang digunakan clan dinikrnati
olch selumh pendudLrk dan warga yang tinggal
di daerah Bekasi. Seperti sarana jalan, pencra-
ngan, air, rumah sakit, dan sarana-sarana
umum lainnya. Kebanyakan karyawan pcrusa-
haan-pcrusahaan yang borada di daerah Bekasi
t 8070 tinggal di Bekasi, dan nternbutuhkan
sarana dan prasarana Llmlrm untuk lridrp dan
tinggalnya. Daerali tsckasi yang dcngan APBD
yang kecil (t 700 Milyar untuk tahun ini) tcn-
tunya rlernbutr-rhkan biaya lebih untuk pemba-
ngunan semua saralta dan prasarana untlnr ter-
sebut.

Dari sckian banyaknya pcrusahaan di
daerah Bekasi terutarna Perusahaan Asing.
daerah Bekasi hanya menerinra bagian dari
Pajak Burni Bangunan (PBB) sqa. Scnientara
PPH dan PPN di terima olah Pemcrintah PLisat

dengan jumlah + 15 Triliun.
Dalam hal penrberian perpanjangan ijin
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bagi Tenaga Kerja Asing yang menurut Un-
dang-Undang diberikan wewenang kepada Gu-
bemur. Dilakukan oleh Dinas Tenaga Ker.ja
Kabupaten Bekasi dimana ini bukan mempa-
kan kewerlangan I)epartemen Tenaga Kerja
clair Transniigrasi untuk mengatllmya, karena
kewenangan ini sudah diberikan kepada Peme-
rintah Propinsi. Selama ini PenTelintah Propin-
si Jawa Barat sendiri tidak mempermasalahkan
dan tidak memberikan sanksi atas sernuanya.
Karena daerah Kabupaten Bekasi juga mem-
pakan salah satu daerah Kabupaten yang ada
di Propinsi Jawa Barat yang tentunya juga
ingin rlembangun dan mernbiayai kebutuhan
daet'ahnya sendiri.

c. Dari Perusahaan-Perusahaan Pengguna
Tenaga Keria Asing

Keluarnya bcrbagai ketcntuan dan pera-
turan yang mengatur tentang perijinan Tcnaga
Kcrla Asing jelas sekali rnernbcrikan irnagc
yaug buruk bagi perncrintah Indonesia khu-
sLrsnya dalam pcngaturan ketenagakerjaan,
yang memberikan darrrpak negatif tcrhadap pa-
ra investor asing di Indonesia.

Ada Pro clan kontra dari perusahaan-
perusahaan pengguna Tenaga Kerja Asing da-
lam hal pcngurusan izin ke pemedntah pusat
atau daerah. Wawancara yang dilakukan de-
ngan salah seoraltg staff yang rncngurus peri-
jinan Tenaga Kerja Asiug2s mcnyatakan bah-
wa pengurusan perpanjangan izin Tenaga Ker-
ja Asing yang dilakukan di pusat bagi Tenaga
Ker"la Asing yang bekerja lebih dari satu dae-
rah propinsi, jelas mempunyai prosedur dan
tekhnis pclaksanaan yang sama dengan pengu-
rusan izin pertarna kali. Dimana di pusat pe-
ngurusan isin dilakukan di beberapa loket dan
tidak adanya ketentuan tentang berapa lama
proses pelaksanaannya sefta berapa biaya yang
resrni dibutuhkan ruttuk pengurusan izin terse-
but. Sementara pembayaran Dana Pengemba-
ngan Keahlian dan Keterampilan dilakukan di
Bank BNI dengan tLrjuan kas bendaharwan Da-
na Pengembangan Keahlian dan Keteran-rpilan
di kas negara. Pembayaran di BNI merupakan
proses yang rnudah dan dapat dilakLrkan di
BNI mana saja.

28 Hasil Wawancara clengan Staff Legal
Swasta. di Cikarang Bekasi.
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Perpanjangan rzin yang dilakukan di pro-
pinsi jelas memakan waktu yang lebih lama.
biaya yang lebih tinggi dan prosedur yang le-
bih sulit, karena untuk datang ke Dinas Tenaga
Kerja Propinsi tcrlebih dahulu harus menda-
patkan rekomendasi dari Dinas Tenaga Kerja
Kabupaten, dan itu semllanya dikenakan biaya.
Proses yang bolak balik dari Bekasi terus ke
Bandung. Sementara pembayaran Dana Pe-
ngembangan Keahlian dan Keterampilan nya
sama yaitu dibayarkan ke BNI. dan itu ju_ea

dapat dilakukan di BNi mana saja.
Perpanjangan :izin yang dilakukan di ka-

bupaten Bckasi, disamping rnemberikan kemu-
dahan dalarn pcngurusatl yang hanya rnelalr.ri
satu loket dapat dilakukan dalarn beberapa hari
tetapi tetap saja dcngan biaya yang tidak diten-
tukan sccara resmi. Kcmudahan dalam waktu.
dan biaya scrta juga jarak yang dekat diban-
ding propinsi ataupun pusat.

Dana Pengembangan Kcahlian dan Kctc-
rarnpilan yang clibayarkan kc kas daerah rncla-
lui Bank JABAR cabang Bekasi pada tekhnis
pelaksanannya ticlak mengalami masalah nrala-
han nremberikan kemudahan, tetapi kuran_u
memberikan keyakinan dan kcpastian kepada
para pengllsaha apakah dana tersebut benar-
benar al<an digunakan sesuai dcngan ketentu-
annya. Dan apakah dana tersebut dapat siambii
kembali atau dialihkan jika ada sisa dari jum-
lah yang dibayarkan disesuaikan dengan lama
waktu Tenaga Kerja Asing dipckerjakan.

Bagi Tenaga Kerja Asing yang bekerja
di lndonesia, pada Lunumnya mereka bingung
dengan hukum yang berlaku di hidonesia, I<a-

rcna begitu cepatnya bcrubah-rubah dan begitu
banyaknya keluar peraturan-peraturan hukum.
Peraturan ntana yang harus diikuti dan instansi
mal']a yang harus diikuti. Semuanya menge-
luarkan ketentuan dan peraturan yang berbeda.

4. Analisa Masalah
Masalah kewenangan pemerintah pusat.

propinsi dan kabLrpaten/kota telah dinyatakan
dan dibagi-bagi berdasarkan PP No. 25 Tahun
2000.2e Disini terlihat bahwa pengaturan pe-
ncmpatan tenaga kerja asing menjadi kewena-

l" Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000
Kcwenangan Pcmerintah dan Kewenangan
Schagar Dircralr Olt.rrrom.

tentang
PropinsiPemsahaan
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ngan pemcrintah dacrah kabupaten/kota. Ka-
rcna secara lansung yang lcbih dekat urtruk
mengatur clan mengawasi Tenaga Kcrja Asing
1,ang bekerja di perusahaan itr"r adalah pemc-
rintah daerah dengan instansi Srang bcnl,enang
untuk itu, bukannya pcmcrintah pusat atalrplul
propinsi yang bcrada jauh clari dacrah.

Kcr,vcnangan pcnicrintah P11531 tidak ha-
n;u'a hcracla clalnrn lingkup trasicnal. airtar pro-
pitrsi, tetapi sLrclah nrcrnasuki lingkLrp rcgional
dan bal"rkan sarnpai ke daerah. Sehingga mak-
sud dan tujuan otonomi daerah tidak tercapai
dengan baik. karena tidak adanya penyerahan
tugas dan tanggung jawab yang diikuti dengan
penyeraharl wewcnang penerimaan dan peng-
gunailn dana trntrrk itu.

I(erver:angan daerah propinsi begitu ke-
cii sekali clibanding dengan keu,enangan pusat
dan daerah kabupatcn/kota. Paclahal daerah ka-
bupaten/kota secara lansung lrcrada di bawah
pemerintah propinsi. Pemerintali propinsi lebih
bertanggungjawab aras perkernbangan daerah-
nva. Segala sesuatu yang cliatur oleh pemerin-
tah propinsi berstatus regional propinsi 1,ang
meliputi clacrah kabupaten dan kota. Seakan-
akan daerah propinsi tidak keliharan powernya
vang diberikan oleh pernerintah untuk menga-
tur dan mcflgurlls daerah-dacrah yang ada di
u,ilayahnya.

Walaupun dengan berbagai usaha dan
cara yang dilakukan oleh pcmerinrah daerah
dalam waktu yang bergitu lama mengusahakan
agar Dana Pengcmbangan Keahlian dan Kete-
ranipilan dapat menjadi hak dacrah untuk me-
mungutnya dan mempergunakan untuk kepen-
trn-ean kcrnajuan daerah khusunya di bidang
ketenagal<erjaan, tetap saja petnerintah pusat
tidak mau melepaskan penerimaan Dana Pe-
ngembangan Keahiian dan Keterarnpilan terse-
but dan menyerahkannya ke daerah.

Yang menjadi perhatian disini adalah
t'alaupun pemerir-rtah pusat. tidak rnengakui
kcwenangan daerah dalam hal pengaturan Te-
naga Kerja Asing dan penerri-naan Dana Pe-
ngembangan Keahlian dan Keterampilan. teta-
pi ijin atau rekomendasi iiin kerja bagi Tenaga
Kerja Asing yang dikeluarkan oleh daerah ka-
bupatenikota tetap dapat diterirna oleh perne-
rintah pusat yaitu Direktorat Jenderal Imigrasi
selaku instansi yang bcrwenang mcinberikan
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izin tinggal dan pcrpanjangan izirr tinggal bagi
warga negara asing, Dan lial ini scbenamya di-
ketahui oleh pcmcrintah pusat (Departemen
Tenaga Kerja dzrn Transmigrasi) dan sudah
berlansung dtrlam r,vaktu yang hegitu larna.

F. Penutup

1. Kesirnpultn
Kcrvcnanqlin l'clrtcriritah llusat rncngatur

Tenaga Kerja Asing, ciianrar;rnya adalah :

a. Menetupkun Rencctno Pencmpatcrn Te-
nuga Kerjct A.sing (RPI-KA), jenis-je-
nis jabatan atau posisi yang boleh diisi
oleh Tcnaga Kerja Asing. dan persya-
ratan yanrr harus dipenuhi oleh scorang
\^/arga Negara asing yang akan bekerja
cii Indor-resia. sesutri clengan Standar
I(ompetcnsi Kerja I'lasional Indonesia.

b. Me.ngelut:u"!tun Reltrlmerttlati (TA-01)
unluk ntertdupat/iuu {,'i,trt, vang akan
digunakan oleh Direktorat Jenderal
intigrasi sebagai ciasa"r untuk mcnge-
luarkan surat ijin pernberian Visa se-
suai dcngan yang cUrnohonkan pemo-
hon. kepada penvakilan Negara RI
atau pelabat lain yang clitunjuk untuk
itu.

c. Mengcluarkon l:in Kerja Tenagcr Ker-
.lct Asing .y:trng pertatna ii.ctli, ini berlaku
baik bagi Tenaga Kcrja Asing yang wi-
layah keljanya dalarn satu kabupaten/
kota, antar kabupatenikota, maupun
antar pl'()pinsi,

d. Penrherian ijin l;eria perponjangan ba-
gi Tenctga Kerja A.sing 1,ung wila-vah
ke$anva lebih clori scrtu propinsi atau
antctr propin:;i. Setelair pengllrusan
izin peltama kali dilakukan di pusat,
pusat memberikan kewenangan kepada
daerah propinsi untuk n-remberikan izin
perpanjangan bagi Tenga Kerja Asing
yang bckerja dalam satu wilayah pro-
pinsi, tetapi yang wllayah kerjanya rne-
liputi antar propinsi, ijin kerjanya retap
menjadi kewr.nangan Dcrrerintah pu-
sat.

Secara yuridis ker,venangan rint,.rk merle-
rima, mengontlol dan mensatnr DPKK adalah
kewenangan pcmerittah ptrsat. dan tidak ada
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pernyataan dalam ketentuan hukum atau pera-
furan manapun yang menyatakan pemberian
kewenangan tersebut kepada daerah, baik dae-
rah Propinsi maupun daerah Kabupaten/I(ota.

Kewenangan pemerintah daerah Kabu-
paten/Kota, adalah sisa dari kewenangan yang
telah ditetapkan untuk pemerintah pusat dan
propinsi, terdiri atas.

a. Pengembangan dalam bidang perluasan
kerja, lernbaga pelatihan swasta, hubu-
ngan iondustrial, kelembagaan ketena-
gake{aan, dan pengembangan usaha.

b. Penyelenggaraan pelatihan produktifi-
tas tcnaga kerja, sertifikasi dan lisensi
ke{a, serta pelatihan dar-r pen'ragangan.

c. Pengurusan pesyaratan kerja, penyele-
saian permasalahan kctenagakerjaan
dan infonnasi pasar kerja.
Pengawasan nonna kerja, jaminan so-
sial tenaga kerja, keselamatan tenaga
kerja, serta kesehatan kerja dan hygie-
ne perusahaan.
Pernberdayaan fasilitas keseiahteraan
pekerja sektor formal dan informal.
Pengawasan dan pengendaliau dalam
penernpatan. penyaluran dan pengatu-
ran pembatasan tenaga kerja serta
penggunaan tenaga kerja warga negara
asing.

g. Penetapan UMR regional melalui me-
karrisnrc tripartit.

h. Kerjasama dengan pihak ketiga dalam
pelaksanaan kewenangan di bidang te-
naga kerja.

Dilihat pada kewenangan daerah Kabu-
paten/Kota pada nomor f, ada kewenangan un-
tuk pengarvasan dan pengendalian dalam pe-
nempatan tenaga kerja warga negara asing. Se-
cara nyata kewenangan tersebut tidak dican-
tumkan dalam kewenangan pemerintah pusat
maupun propinsi.

Dari penelitian vang dilakukan, dalam
prakteknya secara lebih rinci, berdasarkan ke-
tentuan peraturan perundang-undangan kewe-
nangan untuk memberikan izin perpanjangan
bagi tenaga keija asing diberikan kepada Gu-
bemur, dan Gubemur akan menunjuk pe-eawai

yang berwenang dilingkup propinsi. Disini ti-
dak ada kcwcnangan pemcrintah daerah Kabu-
paten/Kota untuk mengatur Tenaga Kerja A-

d.

sing. Apalagi untuk menerima sendiri Dana
yang disetorkan oleh pengguna Tenaga Kerja
Asing yang dikenal dengan DPKK. Semantara
daerah kabupaten/kota juga merupakan bagian
dari wilayah propinsi.

Dilihat pada petunjuk pelaksanaannya,
daerah Kabupaten/kota hanya bcrwenarlg me-
ngeluarkan surat rekomendasi untuk pengurll-
san perpanjangan ke Propinsi. Sebelurn datang
ke Propinsi, pengguna Tenaga Kerja Asing
yang akan rnelakukan perpanjangan izin kerja
Tenaga Kerja Asing nya, hams mendapatkan
rekomendasi terlebih dahulu dari Dinas Tena-
ga Kerja daerah setempat.

Hanya sebatas itu kewenangan daerah
kabupaten/kota untuk rlrusan perijinan orang
asing, disamping ftingsi untuk pcngawasan dan
pengontrolan penggunaan orang asing terse-
but, apakah sesuai dcngan syarat-syarat yang
ditentukan, apakah penggunaannya tepat. dan
tidak bertcntarlgan dengan peraturan.

Disarnping itu, kepada perusahaan peng-
guna Tenaga Kerja Asing yang mendapatkan
ijin kerja Tenaga Kerja Asing dari pernerintah
propinsi atau pusat, wajib menyarnpikan lapo-
ran keberadaan Tenaga Kerja Asing tersebut
ke kantor dinas setempat, yang dikcnal dengan
Lapor Keberadaan.

Berdasarkan Keputusan Mentri Tenaga
Kerja dan Transmigrasi Nomor 20 Tahun2004
Pasal 6 ayat (3) bahwa Pemba.vttran dana
kontpensasi clilakrkan oleh pemberi keja dan
rliselorlran pada relrening Dana Pengemba-
ngan Keahlian clan Kete.rantpilon (DPKK) pa-
c{tr Banlr Petnerintah yang ditunjtrk oleh men-
teri 

',

Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi
berani rnengeluarkan Peraturan Daerah yang
mengatur tentang pembayaran DPKK Tenaga
Kerja Asing yang bertentangan dengan Kepu-
tusan Mentri disebabkan oleh banyak faktor.

a. Daerah kabupaten Bekasi rlerupal<an
salah satu dacrah tujuan pencari kerja
yang banyak mcmiliki kawasan indus-
tri kurang lebih ada 11 kawasan indus-
tri. Dengau arti kata banyak terdapat
calon-calon tenaga kerja di daerah Be-
kasi yang membutuhkan pelatihan dan
pcnempatan kerja.

b. DPKK yang dibutuhkan untuk pelati-
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han dan peningkatan kemarnpuan calon
tenaga kerja dan tenaga kerja sendiri.
Karena kalau tidak akan semakin ba-
nyak terdapat pengangguran di Kabu-
paten Bekasi.

Semua ini dilakukan untuk memenuhi
kebutuhan daerah sendiri untuk rnembiayai se-
gala pembangunan dan kebut[han daerah lain-
nya, terutama pembangunan di sektor tenaga
kerja.

Peraturan daerah kabupaten Bekasi No-
mor 19 tahun 2001 tentang Pemberian Izin
mempekerjakan Tenaga Kerja Warga Negara
Asing Pendatang dan Iuran Dana Pengemba-
ngan Keahlian dan keterampilan, lahir dengan
memformulasi ulang berbagai kebi-jakan peme-
rintah dibi dang ketenagake rjaan y ang dikeluar-
kan oleh pernerintah pusat dalam bentuk Pera-
turan Pemerintah, Keputusan Presiden, dan
Keputusan mentri dan juga berasal dari inisia-
tif lokal.

2. Saran
Berdasarkan pada apa yang penulis pela-

iari dari bahan-bahan, literatur-literatur, pera-
turan penrndangan, dan hasil penelitian sehu-
bungan dengan judul tulisan ini yaitu Kewena-
ngan Penarikan Dana Pengembangan Keahlian
dan Keterampilan Tenaga Kerja Asing, ada be-
berapa hal yang berupa masukan, saran atau
input yang semoga berguna dan bermanfaat
bagi semua pihak yang terlibat dalam masalah
rni, baik pemerintah pusat, pemerintah daerah,
perusahaan-perusahaan pengguna Tenaga Ker-
ja Asing, dan juga pihak-pihak lain yang terli-
bat dalam pengaturan Tenaga Kerja Asing.

a. Agar Peraturan-peraturan yang lebih
rendah sebagai peraturan pelaksana da-
ri peraturan yang lebih tinggi memuat
ketentuan dan pengaturan secara rinci
dan jelas, mengatur sampai kepada hal-
hal yarrg kecil, dan bisa memberikan
kepastian hukurn yang tetap, tidak be-
rubah dan tidak berbelit-belit. Sehingga
tidak rnenirnbulkan makna dan penafsi-
ran yang berbeda dari maksud dan arti
semula.

b. Jika suatu peraturan perundangan telah
mengatur tentang suatu hal dengan je-
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las dan rinci, tidak dibutuhkan lagi pe-
ngaturan dalam peraturan perundangan
yang lainnya, sehingga satu produk hu-
kum hanya mengatur dcngan jelas ten-
tang suatu hal, tidak terjadi tumpang
tindih (overlupping) pegaturan dalam
peraturan yang berbeda.
Untuk meningkatkan minat investor
asing dan juga meningkatkan pereko-
nomian Indonesia, adanya suatu kcpas-
tian hukum yang dapat memberikan ke-
amanan dan kenyamanan dalam berin-
vestasi di Indonesia.
Pemberian pelayanan yang effective
dan efisien dari instansi pemerintah da-
lam hal pengulusan ijin Tenaga Kerja
Asing, sehingga bisa menghemat waktu
dan biaya, serta adanya suatu ketentuan
yang pasti dan resmi tentang prosedur
pengurusan, waktu dan biaya yang di-
butuhkan.
Pemerintah pusat memberikan kewena-
ngan kepada pemerintah daerah kabu-
paten/kota untuk mengatur dan mem-
berikan perpanjangan ijin bagi Tenaga
Kerja Asing, serta memberikan kewe-
nangan juga untuk memungut sendiri
Dana Pengembangan Keahlian dan Ke-
terampilan melaluikas daerah, tetapi te-
tap adanya pengawasan dan pengontro-
lan dari Pemerintah Pusat dalam peng-
gunaan dana tersebut, apakah mencapai
pada sasaran yang dimaksud. Kalau
perlu ada bagian yang diserahkan oleh
pemerintah daerah kepada pemerintah
pusat dari julah dana yang diterima.
Adanya batasan yang jelas hal apa saja
yang menyangkut kewenangan peme-
rintah pusat, daerah propinsi, dan dae-
rah kabupaten/kota dalarn pengaturan
perijinan Tenaga Kerja Asing dan sam-
pai dimana batasan kewenangan terse-
but saling berhubungan satu sama lain,
Disarankan adanya koordinasi yang
kuat antara instansi dan departemen
yang berhubungan dengan orang asing
dan atau tenaga kerja asing. Sehingga
tercipta satu pemahaman dan maksud
sefta kesatuan peraturan perundangan
yang mengaturnya.

c.

d.

e.

g.
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