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ABSTRAK 
Juwandi Andriysah 

193311042003 

Tata urutan peraturan Perundang-Undangan di Indonesia telah diatur dalam 

Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang tata urutan peraturan Perundang- 

Undangan. Dengan adanya Kebijakan Putusan MK Nomor 6/PUU-XIX/2021 yang 

disiarkan secara daring kamis 25 November 2021 bahwa UU Cipta Kerja No. 11 

tahun 2020 dengan status Inkonstitutional secara bersyarat maka UU 13 Tahun 2003 

masih dipakai kembali, terdapat ketidaksingkoran dalam Perda Kota Dumai No. 37 

Tahun 2017 dan UU no. 13 Tahun 2013 dalam hal penempatan tenaga kerja.  Dalam 

Hierarki peraturan Perundang-Undangan, peraturan daerah tidak boleh 

bertentangan dengan undang-undang, berdasarkan pada asas bahwa peraturan 

Perundang-Undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan 

Perundang-Undangan yang lebih tinggi (asas lex superior derogat legi inferior) dan 

Pasal 7 Undang-undang No.12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan 

Perundang-undangan. Setiap pemberi kerja yang berada diwilayah daerah 

melakukan penerimaan pekerja wajib mempekerjakan atau menempatkan Tenaga 

Kerja Lokal yang memenuhi syarat kompetensi untuk dipekerjakan pada perusahaan 

secara terbuka, dimana setiap tenaga kerja local memiliki komposisi sebagaimana 

dimaksud dalam ayat (1) untuk golongan jabatan Helper sebanyak 100% (seratus 

persen), Welder sebanyak 75 % (tujuh puluh lima persen), Pipe Fitter sebanyak 75% 

(tujuh puluh lima persen), Operatorsebanyak 65% (enam puluh lima persen). Perda 

kota Dumai No. 37 tahun 2017 mmberikan kesulitan dalam merekrut karyawan 

sesuai dengan standart perusahaan untuk tetap bekerja diperusahaan. Hal tersebut 

bisa menyebabkan jalannya operasional perusahaan tidak maksimal karena merekrut 

orang-orang yang tidak berkompeten dan mempunyai intelektual yang cukup. Perda 

tersebut juga dapat memecah belah bangsa, perda tersebut tidak dapat melihat 

hukum yang baik adalah hukum yang diambil di tengah-tengah masyarakat. 

penempatan pekerja harus dilaksanakan berdasarkan asas terbuka, bebas, obyektif, 

serta adil, dan setara tanpa diskriminasi, penempatan kerja, diarahkan untuk 

menempatkan tenaga kerja pada jabatan yang tepat sesuai dengan keahlian, 

keterampilan, bakat, minat, dan perlindungan hukum.  

Kata Kunci : Sinkronisasi, Peraturan Daerah, Tenaga Kerja 
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SYNCHRONIZATION OF DUMAI CITY PERDA NO. 37 YEAR 2017 

CONCERNING OPTIMIZATION OF DUMAI LOCAL MANPOWER 

PLACEMENT (REVIEW OF WORK COPYRIGHT LAW NO. 11 YEAR 

2020). 

 

ABSTRACT 

Juwandi Andriysah 

193311042003 

 

The order of laws and regulations in Indonesia has been regulated in Law Number 12 

of 2011 concerning the order of laws and regulations. With the Court's Decision 

Policy Number 6/PUU-XIX/2021 which was broadcast online Thursday 25 November 

2021 that the Job Creation Law no. 11 of 2020 with conditionally unconstitutional 

status, Law 13 of 2003 is still being reused, there is a contradiction in the Dumai City 

Regulation No. 37 of 2017 and Law no. 13 of 2013 in terms of manpower placement. 

In the hierarchy of laws and regulations, regional regulations must not conflict with 

the law, based on the principle that lower laws and regulations must not conflict with 

higher laws and regulations (the principle of lex superior derogat legi inferior) and 

Article 7 Law No. 12 of 2011 concerning the Establishment of Legislation. Every 

employer who is in a regional area accepting workers is obliged to employ or place 

Local Workers who meet the competency requirements to be employed in open 

companies, where each local workforce has the composition as referred to in 

paragraph (1) for the Helper position group of 100% ( one hundred percent), Welder 

as much as 75% (seventy five percent), Pipe Fitter as much as 75% (seventy five 

percent), Operators as much as 65% (sixty five percent). Dumai city regulation no. 

37 of 2017 provides difficulties in recruiting employees in accordance with company 

standards to continue working in the company. This can cause the company's 

operations to be not optimal because it recruits people who are not competent and 

have sufficient intellectuality. These regulations can also divide the nation, these 

regulations cannot see that a good law is a law that is taken in the midst of society. 

placement of workers must be carried out based on the principles of being open, free, 

objective, fair, and equal without discrimination. Job placement is directed at placing 

workers in the right positions according to their expertise, skills, talents, interests, 

and legal protection. 

Keywords: Synchronization, Regional Regulation, Manpower 

 

 



 

v 
 

KATA PENGANTAR 

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, karena dengan rahmat dan 

karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan tesis yang berjudul “Sinkronisasi Perda 

Kota Dumai No. 37 tahun 2017 tentang Optimalisasi Penempatan Tenaga Kerja 

Lokal Dumai (Kajian UU Cipta Kerja No. 11 Tahun 2020 Pasca Putusan MK Nomor 

6/PUU-XIX/2021)”, untuk memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan tugas 

akhir pada Program Studi Magister Hukum Universitas Prima Indonesia guna 

memperoleh gelar Magister Hukum.  

Terima kasih kepada Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset dan 

Teknologi, Kemendikbudristek atas Program Talenta Inovasi berupa pedanaan 

bantuan pembiayaan penelitian/riset, sehingga dapat menyelesaikan tesis ini. Dalam 

penulisan tesis ini, penulis banyak mendapatkan masukan, arahan, bantuan dan 

bimbingan dari berbagai pihak sehingga pada kesempatan ini penulis menyampaikan 

terima kasih kepada :  

1. Bapak Prof. Dr. dr. I. Nyoman E.L, M.Kes, AIFM selaku Ketua Yayasan 

Universitas Prima Indonesia.  

2. Bapak Dr. Tommy Leonard, SH, M.Kn selaku Badan Pelaksana Harian 

Universitas Prima Indonesia sekaligus sebagai dosen pembimbing I yang telah 

memberi masukan dan bimbingan dalam penyusunan tesis ini. 

3. Ibu Prof. Dr. Chrismis Novalinda Ginting, S.SiT, M.Kes selaku Rektor 

Universitas Prima Indonesia.  



 

vi 
 

4. Ibu Dr. Elvira Fitriani Pakpahan, SH.I, M.Hum selaku Dekan Fakultas 

Hukum Universitas Prima Indonesia. 

5. Ibu Dr. Heriyanti, S.H., Sp. N., M.Kn sebagai dosen Penguji I yang telah 

memberi masukan dan bimbingan dalam penyusunan tesis ini. 

6. Ibu Dr. Kartina Pakpahan, SH, M.H selaku Ketua Program Studi Magister 

Hukum Universitas Prima Indonesia dan sekaligus sebagai dosen Penguji II 

yang telah memberi masukan dan bimbingan dalam penyusunan tesis ini. 

7. Keluarga besar tercinta, khususnya kedua orang tua yang selalu ada dan 

mendukung penulis dalam penyusunan tesis ini secara moril dan materil.  

8. Teman-teman yang turut memberikan dukungan atau motivasi sehingga 

penulis mampu menyelesaikan pendidikan khususnya dalam penulisan tesis 

ini.  

Harapan penulis semoga tesis ini dapat memberikan manfaat dan menambah 

pengetahuan bagi kita semua.  

Medan, 27 Oktober 2021  

Penulis  

 

 

 

 

Juwandi Andriyansah 

193311042003 

 



 

vii 
 

DAFTAR PUSTAKA 

 

LEMBAR PERNYATAAN ...........................................................................  i 

ABSTRAK  .....................................................................................................  ii 

KATA PENGANTAR  ...................................................................................  v 

DAFTAR ISI  ..................................................................................................  vii 

BAB I PENDAHULUAN  ..............................................................................  1  

A. LatarBelakang  ............................................................................................  1  

B.   Rumusan Masalah  ....................................................................................  12 

C.   Tujuan Penelitian  ......................................................................................  12 

D. ManfaatPenelitian .......................................................................................  13 

E. Kerangka Teori dan Kerangka Konsepsi  ....................................................  13 

1.Teori Tujuan Hukum ...........................................................................  14 

2. Teori Hierarki Perundang-undangan ..................................................  14 

3. Kerangka Konsepsi  ............................................................................  15 

F.   Metode Penelitian  .....................................................................................  17 

1. Jenis dan Sifat Penelitian  ...................................................................  17 

2. Pendekatan Penelitian .........................................................................  18 

3. Bahan Hukum  ....................................................................................  18 

4. Analisis Data .......................................................................................  19 

G. Sistematika Penelitian .................................................................................  19 

H. Orisinalitas Penelitian .................................................................................  20 

BAB II SINKRONISASI PENGATURAN PERDA KOTA 

DUMAI NO.37 TAHUN2017 DENGAN UU CIPTA KERJA 

NO. 11 TAHUN 2020 (Pasca Putusan MK Nomor 6/PUU-

XIX/2021) ........................................................................................................  23 

A.  Teori Sistem Hukum ..................................................................................  23 

B.  Proses Terbentuknya Undang-Undang (UU)  ............................................  27 

C.  Hierarki Perundang-Undangan ...................................................................  32 



 

viii 
 

D. Sinkronisasi Pengaturan Perda Kota Dumai No. 37 Tahun 2017 dengan 

UU Cipta Kerja No. 11 Tahun 2020 (Pasca Putusan MK Nomor 6/PUU-

XIX/2021) ...................................................................................................  40 

BAB III PENGATURAN PERDA KOTA DUMAI NO. 37 TAHUN 

2017 MENGENAIPENEMPATAN TENAGA KERJA LOKAL DI 

KOTA ..............................................................................................................  47 

A. Teori Otonomi Daerah .................................................................................  47 

B. Konsep Otonomi Daerah .............................................................................  48 

C. Permasalahan dan Solusi Otonomi Daerah .................................................  49 

D. PERDA (Peraturan Daerah) ........................................................................  50 

E. Tujuan Perda No. 37 Tahun 2017 ...............................................................  55 

F. Faktor Permasalahan Perluasan Kesempatand an Penempatan 

Tenaga  Kerja ..............................................................................................  63 

BAB IV KELEMAHAN DAN KELEBIHAN PENGATURAN PERDA 

KOTA DUMAIDITINJAU DARI UU CIPTA KERJA NO. 11 TAHUN 

2020 ..................................................................................................................  69 

A. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Lemahnya Penegakan Hukum 

dalam Perlindungan dan Penempatan Tenaga Kerja Lokal ......................  84 

B. Tujuan, Kelebihan dan Kekurangan Kekurangan Perda 37 Tahun 2017 

tentang Optimalisasi Penempatan Tenaga Kerja Lokal Dumai ................  72 

C. Hambatan Perusahaan Dalam Menegakkan Perda No. 37 Tahun 2017 ......  77 

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN .........................................................  82 

A. Kesimpulan .................................................................................................  82 

B. Saran ............................................................................................................  84 

DAFTAR PUSTAKA .....................................................................................   

LAMPIRAN/  



 

1 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Tata urutan peraturan Perundang-Undangan di Indonesia telah diatur dalam 

Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang tata urutan peraturan Perundang- 

Undangan. Perundang-Undangan di Indonesia menganut system hierarki peraturan 

perundang-undagan. Adanya hierarki peraturan Perundang-Undangan tersebut 

berfungsi untuk menciptakan kepastian hukum dan juga sebagai implementasi dari 

negara hukum. Dengan adanya hierarki peraturan Perundang-Undangan, antara satu 

peraturan Perundang-Undangan diharuskan tidak lagi bertentangan dengan peraturan 

yang kedudukan nya lebih tinggi. 

Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang tata urutan peraturan 

Perundang-Undangan, tata urutan peraturan Perundang-Undangan di Indonesia 

adalah UUD 1945, Ketetapan MPR, UU/Perpu, Peraturan pemerintah, peraturan 

presiden, perda provinsi dan perda kabupaten/kota
1
. Sebelum berlakunya UU Nomor 

12 tahun 2011 tersebut, di Indonesia telah ada Undang-Undang yang mengatur 

mengenai tata urutan peraturan Perundang-Undangan, peraturanperaturan tersebut 

diantaranya TAP MPR Nomor. X/MPRS/1966, TAP MPR Nomor. III/MPR/2000. 

Melalui Sidang Tahunan MPR Rl tanggal 7-18 Agustus 2000, MPR telah 

                                                           
1
 Hakim Abdul Aziz, Negara Hukum dan Demokrasi di Indonesia, (Yogyakarta: Pustaka 

Pelajar, 2011), hlm. 15. 
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mengeiuarkan Ketetapan MPR No. lll/MPR/2000 tentang Sumber Hukum dan Tata 

Urutan Peraturan Perundang-undangan.  

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor. 32 Tahun 

2004 tentang Pemerintahan Daerah yang dimaksud dengan Peraturan daerah adalah 

Peraturan Daerah Provinsi dan/atau peraturan daerah Kabupaten/kota. Ketentuan 

lebih lanjut mengenai peraturan daerah ini diatur dalam pasal 136 sampai pasal 149 

UU No. 32 Tahun 2004. Peraturan daerah dibuat oleh pemerintah daerah dalam 

rangka untuk menjalankan otonomi daerah dalam negara kesatuan Republik 

Indonesia.  

Pembagian wilayah negara menjadi daerah propinsi dan di dalam daerah 

propinsi terdiri dari daerah Kabupaten/Kota, sekaligus sebagai pemerintahan daerah, 

sebagaimana diatur dalam Ayat (2) “Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, 

dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi 

dan tugas pembantuan”. Sebagai kelengkapan penyelenggaraan Pemerintahan dan 

merupakan unsur pemerintahan daerah, maka dibentuk lembaga perwakilan rakyat 

daerah, sebagaimana ditentukan pada Ayat (3) “Pemerintahan daerah provinsi, daerah 

kabupaten, dan kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggota-

anggotanya dipilih melalui pemilihan umum”. Kemudian Gubernur, Bupati, dan 

Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan 

kota dipilih secara demokratis. 
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Otonomi dalam pengertian politik diartikan sebagai hak mengatur sendiri 

kepentingan intern daerah atau organisasinya menurut hukum sendiri
2
. Definisi 

tersebut memberikan pengertian bahwa otonomi sendiri berkaitan sebagai bentuk 

keleluasaan untuk mengatur masalah intern tanpa diintervensi oleh pihak lain dengan 

kata lain apabila dikaitkan dengan kata daerah maka otonomi daerah sendiri berarti 

pemerintahan sendiri. otonomi daerah bertujuan untuk Distribusi regional yang 

merata dan adil Peningkatan terhadap pelayanan  masyarakat yang semakin baik. 

Adanya sebuah keadilan secara nasional ,Adanya pengembangan dalam kehidupan 

demokratis, Menjaga hubungan yang harmonis antara pusat, daerah, dan antar daerah 

terhadap integritas Republik Indonesia. Mendorong pemberdayaan masyarakat 

Menumbuhkan prakarsa dan kreativitas, meningkatkan peran serta masyarakat dan 

mengembangkan peran dan fungsi DPRD. 

Konteks pemerintahan sendiri dalam pembahasan otonomi daerah perlu 

ditempatkan pada koridor yang tepat. Hal ini dikarenakan implementasi kebijakan 

otonomi daerah sendiri bersinggungan erat dengan paradigma sistem pemerintahan 

negara yang dianut. makna hakiki dari pengertian otonomi daerah adalah otonomi 

daerah untuk menuju pemerintahan sendiri tidak dapat diartikan kemerdekaan atau 

kebebasan penuh secara absolut (absolute onafhankelijkesheid) dalam menjalankan 

hak dan fungsi otonominya menurut kehendak sendiri tanpa mempertimbangkan 

kepentingan nasional secara keseluruhan, maka akan dapat mengakibatkan 

                                                           
2
 BN Marbun, Kamus Politik, Jakarta : Pustaka Sinar Harapan, 2007, h. 350. 
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disintegrasi bangsa serta kehancuran negara
3
. Oleh karena itulah, membincangkan 

makna otonomi dalam otonomi daerah bukan berarti kebebasan berekspresi seluas-

luasnya untuk mengatur daerahnya sendiri, namun kebebasan itu diartikan sebagai 

kebebasan yang bertanggung jawab mengingat pusat berperan sebagai pemegang 

mekanisme kontrol atas implementasi otonomi daerah tersebut agar norma-norma 

yang terkandung dalam otonomi tidak berlawanan dengan kebijakan yang digariskan 

oleh pemerintah pusat. 

Penyusunan konsep otonomi daerah untuk diterapkan acap kali muncul 

daerah yang tidak siap menjadi daerah otonom murni Berbagai macam kompleksitas 

mewarnai proses untuk mencari sesuatu formulasi paradigma yang ideal dalam 

otonomi daerah baik itu faktor internal maupun eksternal mulai dari adanya rivalitas 

politik yang sengit, ketimpangan antar daerah kaya dan daerah miskin dalam 

penyusunan anggaran pendapatan maupun belanja daerah, fenomena free riders yang 

selalu muncul sebagai aktor kepentingan terbentuknya daerah otonom baru, maupun 

munculnya “orang kuat” (local bossism) sebagai penguasa oligarki baru di daerah 

otonomi paska rezim otoritarian berakhir, maupun lain sebagainya
4
.  

Pemikiran idealistik yang menyertai perjalanan otonomi daerah di Indonesia 

bahwa dengan diberikannya hak otonomi kepada daerah maka akan tercipta iklim 

demokratisasi yang sehat di aras lokal. Otonomi daerah mendorong daerah untuk 

                                                           
3
 I Wayan Arthanaya, “Otonomi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah”, Kertha 

Wicaksana, Volume 17, Nomor 2, Juli 2011, h. 178. 
4
 Cornelis Lay, Perjuangan Menuju Puncak, Yogyakarta: S2 Politik Lokal dan Otonomi 

Daerah UGM, 2007,h.10. & Henk Schulte Nordholt, Politik Lokal di Indonesia, Jakarta : Yayasan 

Obor, 2009, h. 234. 
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bersikap efektif dan efisien dalam pelayanan publik dan kepala daerahnya akan lebih 

peka dengan kondisi masyarakatnya yang sesungguhnya. Maka yang terjadi adalah 

saluran partisipasi publik dalam pembangunan daerah akan lebih termanifestasikan 

dalam otonomi daerah. Namun yang menjadi pertanyaan berikutnya adalah; apakah 

sebaik itukah otonomi daerah akan membawa demokratisasi di daerah?. 

 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004  juga mengatur beberapa prinsip 

mengenai Perda yang mengatur mengenai Kepala Daerah dalam menetapkan Perda 

harusla persetujuan DPRD, Perda tidak boleh bertentangan dengan kepentingan 

Umum, Perda lain atau aturan apapun yang lebih tinggi sesuai dengan Hierarki 

Peraturan Perundag-undangan, Perda dapat menunjuk pejabat tertentu sebagai pejabat 

penyidik pelanggaran perda (PPNS perda dan kuputusan kepala daerah).  

UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 136 ditegaskan 

Perda ditetapkan oleh kepFala daerah setelah mendapat persetujuan bersama DPRD. 

Perda dibentuk daiam rangka penyelenggaraan otonomi daerah 

provinsi/kabupaten/kota dan tugas pembantuan. Perda merupakan penjabaran lebih 

lanjut dad peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan 

ciri khas masing-masing daerah. Perda dilarang bertentangan dengan kepentingan 

umum dan/alau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Materi muatan 

Peraturan Desa/yang setingkat adalah seluruh materi daiam rangka penyelenggaraan 

urusan desa atau yang setingkat serta penjabaran lebih ianjut peraturan 

perundangundangan yang lebih tinggi. Materi muatan mengenai ketentuan pidana 

hanya dapat dimuat dalam Undang-Undang dan Peraturan Daerah. 
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UU No. 32 Tahun 2004 ternyata memberikan ruang lingkup urusan 

pemerintahan yang sangat luas (kewenangan) kepada daerah untuk diatur dalam 

peraturan daerah. Ketentuan tersebut mengharuskan para pejabat di lingkungan 

pemerintah daerah yang ditugaskan untuk merancang sebuah peraturan daerah untuk 

mengetahui dan mempelajari berbagai tinggi yang terkait dengan substansi rancangan 

peraturan daerah. Penelitian dan kajian yang mendalam terhadap substansi peraturan 

yang lebih tinggi sangat membantu DPRD dan gubernur/bupati/walikota dalam 

menetapkan peraturan daerah dengan kualitas yang balk dan sekaligus menghindari 

kemungkinan "pembatalan Perda" oleh Pemerintah dan merepotkan DPRD dan 

Kepala Daerah untuk menetapkan Perda tentang pencabutan Perda.   

Bagaimana kedudukan Peraturan Daerah dalam hierarki perundang-

undangan? Dari segi pembuatannya, sudah semestinya kedudukan Perda ini, balk 

Perda Propinsi maupun Perda Kabupaten atau Kota, dapat dilihat setara dengan 

Undang-Undang dalam arti semata-mata merupakan produk hukum lembaga 

legislatif. Namun demikian, dari segi isinya sudah seharusnya, kedudukan peraturan 

yang mengatur materi dalam ruang llngkup. daerah berlaku yang lebih sempit 

dianggap mempunyai kedudukan lebih rendah dibandingkan peraturan dengan ruang 

llngkup wilayah berlaku yang lebih luas. Dengan demikian, Undang-Undang lebih 

tinggi kedudukannya darlpada Perda Propinsi, dan Perda Kabupaten atau Perda Kota. 
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Karenaitu, sesuai prinsip hierarki peraturan perundangundangan, peraturan yang lebih 

rendah itu tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang derajatnya lebih tinggi.
5
 

Konsekuensi dipertegasnya prinsip pemisahan kekuasaan eksekutif, legislatif 

dan judikatif dalam naskah Perubahan Pertama UUD 1945 maka produk legislatif 

daerah ini dapat saja bertentangan dengan produk eksekutif di tingkat pusat. 

Misalnya, apabila suatu materi Perda propinsi ataupun Perda kabupaten/kota yang 

telah ditetapkan secara sah temyata bertentangan isinya dengan materi Peraturan 

Menteri di tingkat pusat, maka pengadilan haruslah menentukan bahwa Perda itulah 

yang berlaku sepanjang untuk daerahnya.
6
 

Menurut Bagir Manan, mengingat bahwa Perda (termasuk Peraturan Desa) 

dibuat oleh satuan pemerintahan yang mandlrl (otonom), dengan lingkungan 

wewenang yang mandiri pula, maka dalam pengujiannya terhadap peraturan 

perundang-undangan yang lebih tinggi tidak boleh semata-mata berdasarkan 

"pertingkatan", melainkan juga pada lingkungan wewenangnya". Suatu perda yang 

bertentangan dengan suatu peraturanperundang-undangan tingkat lebih tinggi (kecuali 

UUD) belum tentu salah, kalau ternyata peraturan perundang-undangan tingkat tinggi 

yang melanggar hak dan kewajiban daerah yang dijamin UUD atau UU Pemerintahan 

Daerah.
7
 

                                                           
5
 Ni'matuI Huda, Otonomi Daerah, (Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2005), him. 239. 

6
 BagirManan, Teoridan Politik Konstitusi, Cetakan Kedua, (FH UII Press, Yogyakarta, 

2004), hlm. 279-280. 
7
 ibid., him. 142. 
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Penyusunan Perda harusla memenuhi 3 aspek, yaitu aspek Yuridis, Filosofis 

juga Sosiologis. Aspek Sosiologis dan Aspek Filosofis sering kali diabaikan oleh 

pemerintah daerah. Dari Apek Sosiologis yakni Perda tidak dapat melihat hukum 

yang berlaku dimasyarakat dan dari Segi Folisofis Perda dibuat hanya untuk 

kepentingan daerahnya saja tanpa melihat kepentingan umum. Sebagian besar pejabat 

daerah membuat tanpa melihat Hierarki Perundang-undangan yang bertentangan 

dengan aturan yang lebih tinggi, juga Perda dipaksakan berorietansi kepada 

kepentingan jangka pendek tanpa memperhatikan bagiamana jangka panjangnya. 

Mengingat tugas pemerintah daerah dalam rangka otonomi daerah semakin berat, 

maka pembentukan Perda, peraturan kepala daerah dan keputusan kepala daerah 

memerlukan perhatian yang serius. 

Proses harmonisasi, pembulatan dan pemantapan konsep rancangan Perda 

merupakan hal yang harus ditempuh. Pengharmonisan adalah merupakan upaya untuk 

menyelaraskan sesuatu, dalam hal ini Perda sebagai salah satu jenis peraturan 

perundang-undangan yang tersusun secara sistematis dalam suatu hierarki maupun 

dengan asas peraturan perundang-undangan agar tergambar dengan Jelas dalam 

pemikiran atau pengelitan bahwa Perda merupakan bagian integral yang utuh dari 

keseluruhan system peraturan perundang undangan. Pengharmonisan dilakukan untuk 

menjaga keselarasan, kebulatan konsepsi peraturan perundang-undangan sebagai 

sistem agar peraturan perundang-undangan berfungsi secara efektif.  

Asas hukum lex superior derogat inferiori (hukum yang lebih tinggi 

mengalahkan hukum yang tingkatannya di bawahnya). Hal ini dimaksudkan agar 
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tercipta kepastian hukum dalam sistem peraturan perundang-undangan. Ajaran 

tentang tata urutan peraturan perundang-undangan demiklan mengandung 

beberapa prinslp:  

1. Peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi kedudukannya dapat 

dijadikan landasan atau dasarhukum bag! Peraturan perundang-undangan 

yang lebih rendah atau berada di bawahnya. 

2. Peraturan perundang-undangan tingkat lebih rendah harus bersumber atau 

memiliki dasar hukum darl suatu peraturan perundang-undangan tingkat lebih 

tinggi.  

3. Isi atau muatan peraturan perundangundangan yang lebih rendah tidak boleh 

menyimpangi atau berlentangan dengan peraturan perundang-undangan yang 

lebih tinggi tingkatannya.  

4. Suatu peraturan perundang-undangan hanya dapat dicabut atau diganti atau 

diubah dengan peraturan perundangundangan yang lebih tinggi atau paling 

tidak dengan yang sederajat. 

5. Peraturan-peraturan perundangundangan yang sejenis apabila mengatur materi 

yang sama, maka peraturan yang terbaru harus diberlakukan, walaupun tidak 

dengan secara tegas dinyatakan bahwa peraturan yang lama itu dicabut. Selain 

itu. peraturan yang mengatur materi yang lebih khusus harus diutamakan dari 

peraturan perundang-undangan yang lebih umum. 

Konsekuensi penting dari prinsip-prinsip di atas, harus diadakan mekanisme 

yang menjaga dan menjamin agar prinsip tersebut tidak disimpangi atau dilanggar. 
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Mekanismenya yaitu ada sistem pengujian secara yudisial atas setiap peraturan 

perundang-undangan, atau kebijakan maupun tindakan pemerintahan lainnya, 

terhadap peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya atau tingkat 

tertinggi yaitu UUD. Tanpa konsekuensi tersebut, tata urutan tidak akan berarti. 

Suatuperaturan perundang-undangan tingkat lebih rendah dapat tetap beriaku 

walaupun bertentangan dengan peraturan perundang-undangan tingkat lebih tinggi. 

Ketidaksinkronan Hukum dapat terlihat, dimana Perda No. 10 Tahun 2004 

tentang ketenagakerjaan dan diperbarui dengan Perda no 37 tahun 2017, sangat 

bertentangan dengan UU Cipta kerja No. 11 tahun 2021, maupun UU No. 13 Tahun 

2003 tentang ketenagakerjaan, yaitu terdapat point-point dimana adanya diskriminasi 

terhadap tenagakerja. Pemerintah Kota Dumai lebih mendahulukan Tenaga kerja 

Lokal untuk memenuhi komposisi yang telah ditentukan oleh perda tersebut, dan kita 

tahu UU Tenaga Kerja, UUD 1945 mengahapus adanya prinsip diskriminasi dan juga 

setiap Pekerjaan menjadi hal yang penting sebagaimana yang diatur pada Pasal 27 

Ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi, “Tiap-tiap warga 

negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak”. Jadi Pada intinya Perda 

No. 10 Tahun 2004 tentang ketenagakerjaan dan diperbarui dengan Perda no 37 tahun 

2017 tidak singkron dengan UU No. 11 Tahun 2020. Dengan adanya Kebijakan 

Putusan MK Nomor 6/PUU-XIX/2021 yang disiarkan secara daring kamis 25 

November 2021 bahwa UU Cipta Kerja No. 11 tahun 2020 dengan status 

Inkonstitutional secara bersyarat maka UU 13 Tahun 2003 masih dipakai kembali. 

Pengaturan penempatan tenaga kerja harus memperhatikan hak dan persamaan setiap 
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pekerja baik lokal maupun non lokal, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal (31) 

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagkerjaan menegaskan bahwa 

“setiap tenaga kerja mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk memilih 

“pekerjaan atau pindah pekerjaan dan memperoleh penghasilan yang di dalam atau di 

luar negeri”. 

Pada masa pandemic Covid 19 sangatlah sulit dalam mencari pekerjaan. 

Semua perusahaan di Indonesia memutar otak untuk bagaiaman perusaahaan tidak 

gulung tikar. PT. Pelita Agung Agrindustri yang berada di Jalan Pulau Batam 

Kawasan Indutri RT. 009, Kel. Pelintung, Kec. Medang Kampai, Kota Dumai, Riau, 

mengadakan beberapa kali pembukaan recruitment yang pada tahun 2020. HRD PT. 

Pelita Agung Agrindustri sangat kesulitan dalam merekrut karyawan  lokal yang 

sesuai dengan kriteria dan standart kelulusan perusahaan. 

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian 

berupa tesis agar lebih mendalam dan kemudian untuk mengkaji, menggali 

permasalahan tersebut. Selanjutnya penulis akan merumuskannya dengan berjudul 

penelitian: Sinkronisasi Perda Kota Dumai No. 37 tahun 2017 tentang 

Optimalisasi Penempatan Tenaga Kerja Lokal Dumai (Kajian UU Cipta Kerja 

No. 11 Tahun 2020 Pasca Putusan MK Nomor 6/PUU-XIX/2021). 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan diatas, perumusan 

masalah yang menjadi dasar pembahasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagaiamana Sinkronisasi Pengaturan Perda Kota Dumai No. 37 Tahun 

2017 dengan UU Cipta Kerja No. 11 Tahun 2020 Pasca Putusan MK 

Nomor 6/PUU-XIX/2021? 

2. Bagaimana Pengaturan Perda Kota Dumai No. 37 Tahun 2017 mengenai 

penempatan tenaga kerja lokal di Kota Dumai? 

3. Bagaimana Kelemahan dan Kelebihan Pengaturan Perda Kota Dumai 

ditinjau dari UU Cipta Kerja No. 11 Tahun 2020 Pasca Putusan MK Nomor 

6/PUU-XIX/2021? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini mempunyai tujuan sebagai berikut : 

1. Untuk menganalisis Bagaiamana Sinkronisasi Pengaturan Perda Kota 

Dumai No. 37 Tahun 2017 dengan UU Cipta Kerja No. 11 Tahun 2020 

Pasca Putusan MK Nomor 6/PUU-XIX/2021. 

2. Untuk menganalisis Bagaimana Pengaturan Perda Kota Dumai No. 37 

Tahun 2017 mengenai penempatan tenaga kerja lokal di Kota Dumai  
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3. Untuk menganalisis Bagaimana Kelemahan dan Kelebihan Pengaturan 

Perda Kota Dumai ditinjau dari UU Cipta Kerja No. 11 Tahun 2020 Pasca 

Putusan MK Nomor 6/PUU-XIX/2021 

D. Manfaat Penelitian 

Dari penelitian yang dilakukan, maka diharapkan dapat memberikan manfaat 

sebagai berikut:  

1. Secara teoritis, sebagai bahan penelitian atau kajian lebih lanjut mengenai 

isu-isu hukum di bidang ketenagakerjaan, dampak pekerja kebijakan 

Lokal dan Non Lokal di daerah Dumai. 

2. Secara praktis, dapat dipergunakan sebagai sumber rujukan atau pedoman 

bagi akademisi hukum, dan Pemerintah menanggulangi masalah 

kebijakan Lokal dan Non Lokal di daerah Dumai. 

 

E. Kerangka Teori dan Konseptual 

Adapun teori yang harus digunkan sebagai  bahan acuan dalam penelitian ini 

ialah teori tujuan hukum dan teori  Hierarki Perundang-undangan, yaitu sebagai 

berikut; 
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1. Teori Tujuan Hukum 

Teori yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah teori tujuan hukum. 

Gustav Radbruch, menuturkan bahwa ada tiga tujuan hukum, yaitu kemanfaatan, 

kepastian, dan keadilan. 

2. Teori Hierarki Perundang-undangan 

Teori Hierarki merupakan teori yang mengenai sistem hukum 

yangdiperkenalkan oleh Hans Kelsen yang menyatakan bahwa sistem 

hukummerupakan sistem anak tangga dengan kaidah berjenjang. Hubungan 

antaranorma yang mengatur perbuatan norma lain dan norma lain tersebut 

dapatdisebut sebagai hubungan super dan sub-ordinasi dalam konteks spasial. Norma 

yang menentukan pembuatan norma lain adalah superior, sedangkan norma yang 

dibuat inferior. Pembuatan yang ditentukan oleh norma yang lebih tinggi menjadi 

alasan validitas keseluruhan tata hukum yang membentuk kesamaan. norma hukum 

yang paling rendah harusberpegangan pada norma hukum yang lebih tinggi, dan 

kaidah hukum yangtertinggi (seperti konstitusi) harus berpegangan pada norma 

hukum yangpaling mendasar (grundnorm). Menurut Kelsen norma hukum yang 

palingdasar (grundnorm) bentuknya tidak kongkrit (abstrak), Contoh norma hukum 

paling dasar abstrak adalah Pancasila. 
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3. Kerangka Konseptual/Definisi Operasional 

Kerangka Konseptual atau definisi operasional adalah teori untuk mengatasi 

kesalahan kajian dalam penelitian ini, maka diberikan batasan pengertian atau 

penjelasan sebagai kerangka yang menggambarkan hubungan antara defenisi dengan 

materi yang akan diteliti. Defenisi operasional sebagai berikut : 

1. Sinkronisasi yang dimaksud adalah dengan melihat kesesuaian atau 

keselarasan peraturan perundang-undangan secara vertikal berdasarkan 

sistematisasi hukum positif yaitu antara peraturan perundang-undangan 

yang lebih tinggi dengan peraturan perundang-undangan yang lebih 

rendah. Tujuan utama sinkronisasi adalah menghindari terjadinya 

inkonsistensi data karena pengaksesan oleh beberapa proses yang 

berbeda, serta untuk mengatur urutan jalannya proses-proses sehingga 

dapat berjalan dengan lancer. Sinkronisasi hukum adalah penyelarasan 

dan penyerasian berbagai peraturan perundang-undangan yang terkait 

dengan peraturan perundang- undangan yang telah ada dan yang 

sedang disusun yang mengatur suatu bidang tertentu. 

2. Peraturan daerah (Perda) ditetapkan oleh daerah setelah mendapat 

persetujuan DPRD. Perda dibentuk untuk menyelenggarakan otonomu 

daerah provinsi, kabupaten, atau kota. Perda adalah penjabaran lebih 

lamjut mengenai peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan 

memperhatikan ciri khas masing-masing daerah. Dalam buyku Panduan 



 

16 
 

Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah (2020) 

karya La Ode Bariun, Perda tidak boleh bertentangan dengan kepentingan 

umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. 

3. Optimalisasi adalah berasal dari kata dasar optimal yang berarti terbaik, 

tertinggi, paling menguntungkan, (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 

2011:345). Menjadikan paling baik, menjadikan paling tinggi, 

pengoptimalan proses, cara, perbuatan mengoptimalkan (menjadikan 

paling baik, paling tinggi, dan sebagainya), sehingga optimalisasi adalah 

suatu tindakan, proses, atau metodologi untuk membuat sesuatu (sebagai 

sebuah desain, system, atau keputusan) menjadi lebih/sepenuhnya 

sempurna, fungsional, atau lebih efektif. Sedangkan dalam Kamus Oxford 

(2008:358) “Optimization is the process of finding the best solution to 

some problem where “best” accords to prestated criteria”. Yang 

dimaksudkan adalah optimalisasi adalah sebuah proses, cara, dan 

perbuatan (aktivitas/kegiatan) untuk mencari solusi terbaik dalam 

beberapa masalah, dimana yang terbaik sesuai dengan kriteria tertentu. 

Menurut Machfud Sidik, (2001:8) “Optimalisasi suatu tindakan/kegiatan 

untuk meningkatkan dan mengoptimalkan.” 

4. Tenaga Kerja adalah penduduk yang berada dalam usia kerja. Menurut 

UU No. 13 tahun 2003 Bab I pasal 1 ayat 2 disebutkan bahwa tenaga 

kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna 
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menghasilkan barang dan atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan 

sendiri maupun untuk masyarakat.  

5. Pekerja/Buruh menurut UU No. 35 tahun 2021 adalah setiap orang yang 

bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain. 

 

F. Metode Penelitian 

Metode penelitian ialah sebagai cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan 

tujuan dan kegunaan tertentu. Agar dapat menjadikan penelitian ini haruslah terealisir 

sehingga mempunyai bobot ilmiah, maka dari itu perlu adanya langkah-langkah yang 

berfungsi sebagai alat pencapaian tujuan
8
. Metode adalah rumusan cara-cara tertentu 

secara sistematis yang diperlukan dalam bahasa ilmiah, untuk itu agar pembahasan 

menjadi   terarah, sistematis dan obyektif, maka digunakan metode ilmiah
9
. Adapun 

penyusunan tesis ini menggunakan metode sebagai berikut: 

1. Jenis dan Sifat Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif, pelitian kualitatif 

ialah merupakan prosedur terhadap penelitian yang dapat menghasilkan data 

deskriptif baik berupa tertulis ataupun lisan dari orang dan perilaku yang sedang 

diamati (narasumber).  

                                                           
8
 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, Bandung: Alfabeta, 2019, 

hlm. 2 
9
  Sutrisno Hadi, Metode Reseach ,Yogyakarta: Yayasan Penerbit Psikologi UGM, Cet. Ke-I, 

1990,  h. 4.  
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Sifat penelitian yang dipergunakan adalah penelitian deskriptif yaitu 

penelitian yang berdasarkan pada peraturan tertulis/ fakta yang terjadi di lapangan. 

 

2. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan dalam tesis ini, ialah memakai pendekatan perundang-undangan 

(statute approach) Pendekatan perundang-undangan (statute approach) ialah fokus 

sekaligus tema sentral dalam penelitian hukum, ialah kegiatan untuk mencari dan 

menemukan suatu peraturan dan regulasi yang berkaitan dengan materi penelitian
10

, 

dan juga Penelitian Hukum ini menggunakan menggunakan 2 (dua) jenis pendekatan, 

yang terdiri atas penelitian hokum normative (yuridis normative), dan penelitian 

hukum sosiologis (yuridis empiris). 

3. Bahan Hukum  

a. Bahan Hukum Primer Bahan hukum primer yang digunakan dalam 

penelitian ini yakni:  

1. Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 

2. Undang-Undang No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, UU 

Cipta Kerja No. 11 Tahun 2020. 

                                                           
10

Johny Ibrahim, 2006, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Malang, Bayu 

Publishing, hlm 302. 
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3. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian 

Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu 

Istirahat, dan pemutusan hubungan kerja. 

4. Peraturan Dareah nomor 37 tahun 2017 tentang optimalisasi 

penempatana tenaga kerja lokal di Kota  

b. Bahan Hukum Sekunder ialah melengkapi suatu sumber atau bahan 

hukum primer untuk digunakan pula sumber bahan hukum sekunder 

yang akan diperoleh dengan cara studi dokumen. Studi dokumen yaitu 

mempelajari permasalahan melalui buku-buku, literatur, jurnal hukum, 

internet, media massa, makalah, dan bahan-bahan lainnya yang 

berkaitan dengan materi penulisan 

 

4. Analisis Data 

Langkah analisa menggunakan metode silogisme deduksi, dalam hal ini 

adalah ketentuan perundang-undangan yang berawal dari pengetahuan yang bersifat 

umum yang diperoleh dari ketentuan peraturan perundang-undangan, yang kemudian 

diimplementasikan pada rumusan masalah yang kemudian menghasilkan jawaban 

khusus. Untuk memperoleh jawaban yang benar, akurat, dan logis digunakan 

beberapa penafsiran, antara lain penafsiran sistematis dan penafsiran otentik. 

Penafsiran sistematis adalah penafsiran dengan cara melihat/memperhatikan susunan 

pasal yang berhubungan antara pasal yang satu dengan pasal-pasal yang lainnya, yang 
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ada di dalam undang undang itu sendiri maupun dengan pasal-pasal dari undang-

undang yang lain untuk memperoleh pengertian yang lebih spesifik.   

G. Sistematika Penulisan 

Untuk memperoleh gambaran yang bersifat utuh dan menyeluruh serta ada 

keterkaitan antar bab yang satu dengan bab yang lain dan sehingga mempermudah 

dalam proses penulisan tesis ini perlu adanya sistematika penulis. Keseluruhan hasil 

penelitian ini akan disusun pada sebuah laporan hasil penelitian, pada hasil penelitian 

ini akan dituangkan sebagai berikut : 

Bab I : Bab ini terdiri dari proposal penelitian sebagai pendahuluan yang 

terdiri dari : Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat 

Penelitian, Kerangka Teori dan Konseptual, Metode Penelitian, dan Sistematika 

Pembahasan. 

Bab II : Bab ini berisi tentang teori-teori yang berkaitan dengan Pengertian 

Hierarki Perundang-udangan, Peraturan Daerah, Tenaga kerja, Hak Tenaga Kerja, 

Kewajiban Tenaga Kerja, Tenaga Kerja Lokal, dan Tenaga Kerja Non Lokal  

Bab III : Bab ini menjelaskan tentang Pengaturan Perda Kota Dumai No. 37 

Tahun 2017 dengan UU Cipta Kerja No. 11 Tahun 2020 dan Bagaimana Kelemahan 

dan Kelebihan Pengaturan Perda Kota Dumai ditinjau dari UU Cipta Kerja No. 11 

Tahun 2020 
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Bab IV : Penutup, Bab ini merupakan kesimpulan dari beberapa bab 

terdahulu, disamping itu penulis akan mengemukakan saran-saran dan diakhiri 

dengan penutup. 

H. Orisinalitas Penelitian 

Peneliti melakukan Penelitian terhadap Sinkronisasi Pengaturan Perda Kota 

Dumai No. 37 Tahun 2017 dengan UU Cipta Kerja No. 11 Tahun 2020. Dari satupun 

penelitian yang penulis cari, tidak satupun Penelitian yang meneliti tentang 

Sinkronisasi Pengaturan Perda Kota Dumai No. 37 Tahun 2017 dengan UU Cipta 

Kerja No. 11 Tahun 2020. 

Sebelum melakukan penelitian, peneliti terlebih dahulu telah melakukan 

penelusuran terhadap judul dan permasalahan dalam penelitian ini yang dilakukan di 

perpustakaan Program Studi Magister Hukum Universitas Prima Indonesia. Hasil dari 

penelusuran tidak ditemukan judul dan permasalahan yang sama dengan penelitian 

ini. Walaupun ada beberapa tesis yang membahas tentang permasalahan kepolisian, 

tetapi judul dan permasalahannya berbeda dengan yang dibuat oleh peneliti.  

Judul dan permasalahan dalam penelitian ini adalah “Sinkronisasi Perda 

Kota Dumai No. 37 tahun 2017 tentang Optimalisasi Penempatan Tenaga Kerja 

Lokal Dumai (Kajian UU Cipta Kerja No. 11 Tahun 2020 Pasca Putusan MK 

Nomor 6/PUU-XIX/2021).”, baru pertama kali dilakukan. Dengan demikian, judul 

dan permasalahan dalam penelitian ini adalah asli dan tidak mengandung unsur 

plagiat terhadap karya tulis orang lain. Penelitian ini sesuatu yang baru dan asli sesuai 
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dengan asas-asas keilmuan, rasional, objektif dan terbuka sehingga dapat 

dipertanggungjawabkan kebenarannya secara ilmiah dan terbuka untuk kritikan yang 

bersifat membangun sehubungan dengan topik dan permasalahan dalam penilitian ini.  

Adapun referensi tentang Kajian UU Cipta Kerja No. 11 Tahun 2020  yang 

digunakan dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut: 

1. perjanjian kerja waktu tertentu pasca undang-undang cipta kerja: implementasi dan 

permasalahannya, 2021, dewa gede giri santosa dewa gede giri santosa. 

2. analisis undang-undang cipta kerja terhadap perlindungan tenaga kerja di 

indonesia ,2021, otti ilham khair, sekolah tinggi llmu pemerintahan abdi Negara. 
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BAB II 

SINKRONISASI PENGATURAN PERDA KOTA DUMAI NO. 37 TAHUN 

2017 DENGAN UU CIPTA KERJA NO. 11 TAHUN 2020 (Pasca Putusan MK 

Nomor 6/PUU-XIX/2021) 

 

A. Teori sistem Hukum 

Subakti mengartikan sistem hukum “sebagai suatu susunan atau aturan yang 

teratur, suatu keseluruhan yang terdiri atas bagian yang berkaitan dengan satu sama 

yang lain dan di susun menurut suatu rencana atau pola dari hasil suatu penelitian 

untuk mencapai tujuan.”
11

 

Menurut Scholten yang dikutip oleh Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim 

dalam bukunya Utrech yang berjudul “Pengantar Dalam Hukum Indonesia”, 

disebutkan bahwa “sistem hukum merupakan kesatuan, di dalam sistem hukum 

tidak ada peraturan yang bertentangan dengan peraturan-peraturan hukum lain  dari 

sistem itu.”
12

 

Sistem dapat dibedakan menjadi dua, yaitu sistem terbuka dan sistem 

tertutup. Sistem terbuka mempunyai hubungan timbale balik den gan 

lingkungannya. Unsur- unsur yang tidak merupakan bagian sistem mempunyai 

pengaruh terhadap unsur-unsur di dalam sistem. 

                                                           
11

 Subekti, Pokok-pokok Hukum Perdata (Jakarta: Intermasa, t.t.), hal 17. 
12

 Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris 

(Jakarta: Kencana, 2016), hal 90 
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Sistem hukum merupakan sistem terbuka. Sistem hukum merupakan 

kesatuan unsur-unsur seperti peraturan atau penetapan yang dipengaruhi oleh faktor-

faktor kebudayaan, sosial, ekonomi, sejarah, dan sebagainya. Sebaliknya, sistem 

hukum mempengaruhi faktor-faktor di luar sistem hukum tersebut. Peraturan-

peraturan hukum itu terbuka untuk penafsiran yang berebda, oleh karenanya selalu 

terjadi perkembangan hukum.
13 

Scholten berpendapat bahwa hukum itu merupakan sistem hukum terbuka 

karena berisi peraturan-peraturan hukum yang sifatnya tidak lengkap dan mungkin 

tidak lengkap dan masih ada celah celah hukum yang msih mengalami kekosongan 

hukum.
14 

Istilah seperti “iktikad baik” mengandung pengertian luas dan 

memungkinkan penafsiran yang bermacam-macam. Karena sifatnya yang umum, 

maka istilah tersebut terbuka untuk ditafsiri secara luas danpenafsiran itu bisa 

memeberi celah hukum yang lain. 

Meskipun dikatakan bahwa dalam sistem hukum itu mempunyai sifat 

terbuka, akan tetapi di dalam sistem hukum itu masih ada bagian-bagian yang 

memiliki sifat tertutup. Ini bisa mempunyai arti bahwa pembentuk undang-undang 

tidak memberi kebebasan untuk pembentukan hukum yang bertentangan dengan 

hukum yang lainya. Hukum keluarga dan hukum benda merupakan suatu sistem 

tertutup, yang berarti lembaga-lembaga hukum dalam hukum keluarga dan 

benda jumlah dan jenis tetapnya. Tidak dimungkinkan orang menciptakan hak-hak 
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kebendaan baru kecuali oleh pembentuk undang- undang. Seperti sistem ada pada 

umumnya, sistem hukum pun juga mempunyai sifat konsisten. Di dalam sistem 

apapun tidak dikehendaki adanya konflik dan kalau terjadi konflik tidak akan 

dibiarkan dan memerlukan penyelesaian. Karena di dalam kehidupan bermasyarakat 

manusia itu terdapat banyak keinginan dan kepentingan, maka tidak menutup 

kemungkunan terjadi konflikdan permasalahan antara keinginan ataupun 

kepentingan- kepentingan itu.  

Lon L. Fuller, mengatakan sebagaimana dikutip oleh Satjipto Rahardjo, 

mengemukakan satu pendapat bahwa untuk mengukur apakah kita pada suatu saat 

dapat berbicara ataupun berpendapat mengenai adanya suatu sistem hukum. Maka 

ukuran untuk sampai pada hal tersebut terletak pada delapan asas yang dinamakan 

principles of legality, yaitu: 1) Suatu   sistem   hukum harus mengandung 

peraturan-peraturan; 2) Peraturan peraturan yang telah dibuat harus diumumkan 

kepada khalayak; 3) Tidak boleh ada peraturan berlaku surut, oleh karena apabila 

yang demikian ditolak; 4) Peraturanperaturan harus disusun dalam rumusan yang 

bisa dimengerti; 5) Suatu sistem tidak boleh mengandung peraturan-peraturan yang 

bertentangan satu sama lain; 6) Peraturan–peraturan tidak boleh mengandung 

tuntutan yang melebihi apa yang dapat dilakukan; 7) Tidak boleh ada kebiasaan 

untuk sering mengubah peraturan sehinggga menyebabkan seorang akan 

kehilangan orientasi; dan 8) Harus ada kecocokan antara peraturan yang 
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diundangkandengan pelaksanaannya sehari-hari.
15

 

Sebagai mana Prinsip legalitas yang kelima, yaitu suatu sistem tidak 

boleh mengandung peraturan- peraturang yang bertentangan satu sama lain, akan 

menjadi fokus penilitian ini, berkaitan dengan adanya hierarki peraturan perundang 

undangan. Peraturan perundang- undangan dalam suatu bangsa dan negara tidak 

menginginkan dan membenarkan adanya pertentangan atau konflik antar 

peraturan yang satu dengan yang lainya. Menurut Marc Galanter, sebagaimana 

dikutip   oleh Sabian Utsman, ciri-ciri sistem hukum modern adalah adanya hal 

hierarki.
16

 Dimana peraturan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan 

hukum yang lebih tinggi. Dan apabila terjadi permasalahan hukum yang terdapat 

suatu jaringan tingkat naik banding dan telah   ulang yang teratur untuk 

menjamin bahwa tindakan lokal sejalan dengan  patokan-patokan nasional. 

Hal inilah yang menjadikan bahwa hierarki   hukum itu merupakan hal 

yang sangat penting kehadirannnya. undangan dari sudut pandang sistem hierarki 

ketentuan aturan tersebut adalah teori stefanbau (stefanbau des rechts theorie) yang 

dikemukakan Hans Kelsen. Norma yang lebih rendah ditentukan oleh norma yang 

lebih tinggi diatasnya, demikian juga seterusnya dan berakhir di norma yang paling 

tinggi yaitu norma dasar, dan menjadi pertimbangan bagi keseluruhan tata hukum 

peraturan perundang undangan. 
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 Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum (Bandung: Citra Aditya Bhakti, 2000), hal 51-52 
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B. Proses Terbentuknya Undang-Undang (UU) 

 Di era demokrasi langsung menuntut pembaharuan hukum nasional. Salah 

satu bagian pembaharuan hukum nasional, yaitu pembentukan undang-undang yang 

mengatur kehidupanseluruh bidang kehidupan. Secara formal dan substansi, undang-

undang harus mencerminkan aspirasi rakyat (responsif) sehingga dalam proses 

pembentukannya pun juga melibatkan partisipasi aktif dari rakyat itu sendiri. 

1. Teori Demokrasi 

Dari sudut pandang etimologi demokrasi berasal dari kata demos (rakyat), dan 

cratein (memerintah). Jadi, secara harfiah kata demokrasi dapat diartikan sebagai 

rakyat memerintah.
17

 

Menurut Tafsir R. Kranenburg di dalam bukunya “Inleiding in de 

vergelijkende staatsrechtwetenschap”, perkataan demokrasi yang terbentuk dari 

dua pokok kata Yunani di atas maknanya adalah cara memerintah oleh rakyat.
18

 

Istilah demokrasi itu sendiri secara konseptual mengusung nilai-nilai dasar yang 

menjadi fokus orientasinya, yakni kesejahteraan, keadilan, kesetaraan, partisipasi, dan 

universalisme. Artinya, bangunan demokrasi baru dianggap berhasil apabila nila-nilai 

dasar ini dapat diwujudkan. Pada gilirannya, nilai- nilai tersebut menjadi prasyarat 

terbangunnya demokrasi. Nilai-nilai inilah yang kemudian disebut sebagai esensi 
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 B. Hestu Cipto Handoyo, Hukum Tata Negara,Kewarganegaraan & Hak Asasi Manusia, Yogyakarta: Andi 

Offset, 2003, h.98 
18

 Koencoro Poerbopranoto, Sistem Pemerintahan Demokrasi, Bandung: Eresco, 1987, h.6. 
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demokrasi atau kualitas keadaban demokrasi. Pada tataran praktik, nilai-nilai esensial 

demokrasi harus dapat diwujudkan melalui pengembangan prosedur berdemokrasi 

yang dapat dipertanggungjawabkan. Aspek-aspek prosedural demokrasi yang tak 

dapat dipertanggungjawabkan tidak mungkin bisa mewujudkan nilai-nilai esensial 

itu. Dengan demikian, baik aspek esensial maupun prosedural demokrasi menempati 

posisi/peran yang strategis. Ia merupakan dua sisi dari satu mata uang yang sama.
19

 

 Sementara itu, dalam kamus Dictionary Webters didefinisikan demokrasi 

adalah pemerintahan oleh rakyat di mana kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat 

dan dijalankan langsung oleh mereka atau wakil-wakil yang mereka pilih di bawah 

sistem pemilihan umum yang bebas.
20

 

Menurut Dahlan Thaib:
21

 

“Demokrasi adalah suatu sistem pemerintahan dalam mana kekuasaan untuk 

pemerintahan berasal dari mereka yang diperintah atau demokrasi adalah suatu pola 

pemerintahan yang mengikutsertakan rakyat dalam proses pengambilan keputusan 

oleh mereka yang diberi wewenang, maka legitimasi pemerintah adalah kemauan 

rakyat yang memilih dan mengontrolnya”. 

Afan Gaffar, dalam bukunya berjudul “Politik Indonesia;Transisi Menuju 

Demokrasi”, bahwa dalam pandangan lain demokrasi sebagai suatu gagasan politik 
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 Syakrani dan Syahriani, Implementasi Otonomi Daerah dalam Perspektif Good Governance, Cetakan 

Pertama, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009, h.62-63 
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 United State Information Agency, What is Democracy, 1999, h.4. 
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 Dahlan Thaib, Pancasila Yuridis Ketatanegaraan, Edisi Revisi, Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 1994, h.97-98. 
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merupakan paham yang universal sehingga di dalamnya terkandung beberapa elemen 

sebagai berikut:
22

 

1. Penyelenggara kekuasaan berasal dari rakyat; 

2. Setiap pemegang jabatan yang dipilih oleh rakyat harus dapat 

mempertanggungjawabkan kebijaksanaan yang hendak dan telah ditempuhnya; 

3. Diwujudkan secara langsung maupun tidak langsung; 

4. Rotasi kekuasaan dari seseorang atau kelompok ke orang atau kelompok yang lainnya 

dalam demokrasi peluang akan terjadinya rotasi kekuasaan harus ada dan dilakukan 

secara teratur dan damai; 

5. Adanya proses pemilu dalam negara demokratis pemilu dilakukan secara teratur dalam 

menjamin hak politik rakyat untuk memilih dan dipilih; dan 

6. Adanya kebebasan sebagai HAM menikmati hak-hak dasar dalam demokrasi setiap 

warga masyarakat dapat menikmati hak-hak dasarnya secara bebas seperti hak untuk 

menyatakan pendapat, berkumpul dan berserikat dan lain-lain. 

 Ni‟matul Huda, dalam bukunya berjudul “Hukum Tata Negara Indonesia”, 

bahwa untuk melaksanakan nilai-nilai demokrasi perlu diselenggarakan beberapa 

lembaga, yaitu:
23

 

1. Pemerintahan yang bertanggung jawab; 
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 Afan Gaffar, Politik Indonesia;Transisi Menuju Demokrasi, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005, h.15. 
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2. Suatu Dewan Perwakilan Rakyat yang mewakili golongan-golongan dan 

kepentingan-kepentingan dalam masyarakat dan yang dipilih dengan pemilihan 

umum yang bebas dan rahasia dan atas dasar sekurang- kurangnya dua calon untuk 

setiap kursi; 

3. Suatu organisasi politik yang mencakup satu atau lebih partai politik; 

4. Pers dan media massa yang bebas untuk menyatakan pendapat; 

5. Sistem peradilan yang bebas untuk menjamin hak-hak asasi dan mempertahankan 

keadilan. 

Melihat pertumbuhannya, demokrasi terus berkembang, sehingga tepat apa 

yang dikemukakan Bagir Manan, bahwa demokrasi merupakan suatu fenomena yang 

tumbuh, bukan suatu penciptaan. Oleh karena itu, praktik di setiap negara tidak selalu 

sama. Walaupun demikian, sebuah negara dapat dikatakan demokratis paling tidak 

memenuhi unsur-unsur yaitu:
24

 

1. Ada kebebasan untuk membentuk dan menjadi anggota perkumpulan; 

2. Ada kebebasan untuk menyatakan pendapat; 

3. Ada hak untuk memberikan suara dalam pemungutan suara; 

4. Ada kesempatan untuk dipilih atau menduduki berbagai jabatan pemerintah atau 

negara; 

5. Ada hak bagi para aktivis politik berkampanye untuk memperoleh dukungan atau 
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 Bagir Manan, “Pelaksanaan Demokrasi Pancasila dalam Pembangunan Jangka Panjang II”, Makalah 

dalam Lokakarya Pancasila Universitas Padjajaran Bandung, 1994, h.2. 
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suara; 

6. Terdapat berbagai sumber informasi; 

7. Ada pemilihan yang bebas dan jujur; 

8. Semua lembaga yang bertugas merumuskan kebijakan pemerintah, harus bergantung 

pada keinginan rakyat. 

Robert Dahl mensyaratkan paling tidak ada delapan hal cermin demokrasi, antara 

lain:
25

 

1. Kebebasan membentuk dan bergabung dalam organisasi (berserikat dan berkumpul). 

2. Kebebasan berekspresi (mengeluarkan pendapat). 

3. Hak memilih dan dipilih. 

4. Kesempatan yang relatif terbuka untuk menduduki jabatan-jabatan publik. 

5. Hak bagi pemimpin politik untuk berkompetisi mendapatkan dukungan atau member 

dukungan. 

6. Alternatif sumber-sumber informasi. 

7. Pemilu yang bebas dan adil. 

8. Pelembagaan pembuatan kebijakan pemerintah yang merujuk atau tergantung suara 

rakyat lewat pemungutan suara maupun cara-cara lain yang sejenis. 
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C. Hierarki Perundang-Undagan 

Hierarki hukum atau peraturan perundang-undangan, sudah tidak asing lagi 

sebagaimana teori yang dikemukanan oleh Hans Kelsen yaitu “stufentheori” atau 

di sebut teori jenjang norma hukum. Maria Farida Indarti dan Hans Kelsen 

berpendapat bahwa norma-norma hukum itu berjenjang-jenjang dan berlapis-lapis 

dalam suatu tatanan susunan peraturan perundang undangan , suatu norma yang 

lebih rendah yang berlaku harus bersumber dan berdasar pada norma yang lebih 

tinggi sedang norma yang lebih tinggi berlaku juga bersumber dan menrdasar pada 

norma yang lebih tinggi begitu seterusnya sampai pada norma dasar (grundnorma).
26

 

Norma dasar adalah hal yang penting dan merupakan suatu norma tertinggi 

dalam suatu sistem norma dan tidak dibentuk oleh suatu norma yang lebih tinggi, 

akan tetapi dibentuk atau ditetapkan dan di sekati terlebih dahulu oleh masyarakat 

sebagai norma dasar dan dijadikan dasar dan acuan dari norma norma di bawahnya. 

Hal yang menjadi dasar dari legalitas atas sebuah kesepakatan ketentuan 

aturan atau peraturan perundang- undangan dari sudut pandang sistem hierarki 

ketentuan aturan tersebut adalah teori stefanbau (stefanbau des rechts theorie) yang 

dikemukakan Hans Kelsen. Norma yang lebih rendah ditentukan oleh norma yang 

lebih tinggi diatasnya, demikian juga seterusnya dan berakhir di norma yang paling 

tinggi yaitu norma dasar, dan menjadi pertimbangan bagi keseluruhan tata hukum 
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peraturan perundang undangan. 

Teori jenjang norma hukum tersebut berasal dari murid Hans Kelsen yang 

bernama Adolf Merkl. Menurut Adolf Merkl, didalam norma hukum itu mempunyai 

dua wajah yaitu (das Doppelte Rechtsantlitz), di mana suatu norma hukum itu ke 

atas ia bersumber dan berdasar pada norma yang di atasnya, dan ke bawah ia juga 

menjadi sumber dan dasar bagi norma hukum di bawahnya lagi. Selain itu suatu 

norma hukum mempunyai masa berlaku yang relatif, bergantung pada masa 

berlakunya norma hukum yang berada di atasnya, selama masa berlaku norma 

yang diatasnya masih berlaku maka norma dibawah juga tetap berlaku.
27

 Teori 

hierarki Hans Kelsen yang dikembangkan oleh Hans Nawaisky, bahwa norma 

hukum dalam suatu negara selalu berjenjang, yakni  sebagai berikut: 

1. Norma fundamental negara (Staats fundamentalnorm); 

2. Aturan-aturan dasar negara atau aturan pokok Negara (Staatsgrundgesetz); 

3. Undang-undang (Formellegesetz); dan 

4. Peraturan pelaksana serta peraturan otonom (Veordnung & Autonome 

satzung). 
28

 

Ada   beberapa   pengertian   hierarki.   Menurut   Dendy Sugono, hierarki 

berarti urutan tingkatan.
29 

sedangkan menurut Menurut Padmo Wahjono dikutip oleh 
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Rachmat Trijono,mengatakan bahwa peraturan perundang-undangan tersusun dalam 

suatu susunan yang mempunyai tingkatan seperti piramida, yang merupakan tata 

aturan susunan sistem hukum nasional. Menurut pandangan yuridis yang tertuang di 

dalam penjelasan Pasal 7 ayat (2) Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 

tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, dijelaskan bahwa hierarki 

adalah: 

“Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan “hierarki” adalah 

penjenjangan setiap jenis Peraturan Perundang-Undangan yang didasarkan pada 

asas bahwa Peraturan Perundang-Undangan yang lebih rendah tidak boleh 

bertentangan dengan Peratura n PerundangUndangan yang lebih tinggi”.
30

 

Sedangkan Hierarki Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia secara 

yuridis saat ini yang berlaku sebagai berikut: 

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 

2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat; 

3. Undang-Undang/ Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang; 

4. Peraturan Pemerintah; 

5. Peraturan Presiden; 

6. Peraturan Daerah Provinsi; dan 
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7. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.
31

 

Selain hirarki yang di atur dalam peraturan perundang- undangan di atas 

juga disebutkan bahwa terdapat peraturan yang ditetapkan oleh Majelis 

Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, 

Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi 

Yudisial, Menteri, badan, lembaga atau komisi yang setingkat yang dibentuk oleh 

peraturan perundang-undangan di atas.
32

 

Selain ketujuh jenis peraturan di atas, juga diakui peraturan yang ditetapkan 

oleh lembaga atau badan di atas. Hierarki peraturan perundang-undangan tersebut di 

atas tidak dapat diubah atau ditukarkan tingkat kedudukannya. Karena tata urutan 

tersebut diatas telah disusun berdasarkan tinggi rendahnya dan menunjukkkan 

kedudukan masng-masing peraturan negara tersebut. 

Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada pasal 8 ayat (1) 

UU No. 12 Tahun 2011 diakui keberadaannya sebagai peraturan perundang 

unndangan dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan 

oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan 

kewenangan.” 

Dari ketentuan di atas, terdapat dua syarat agar peraturan- peraturan lembaga 

                                                           
31

 Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun  2011 tentang Pembentukan Peraturan 

Perundang-Undangan, jo Pasal 7 ayat (1) 
32

 Pasal 8 ayat (1) Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan 

Perundang-Undangan. 

 



 

37 
 

atau badan yang di bentuk Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) 

UU No. 12/2011 memiliki kekuatan mengikat sebagai peraturan perundang-

undangan, yaitu: 

1. diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi; 

atau 

2. dibentuk berdasarkan kewenangan. 

Selanjutnya, kedudukan Peraturan Lembaga atau Badan Negra yang dibentuk 

setelah berlakunya UU No. 12/2011, baik itu yang dibentuk atas dasar perintah 

peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi maupun yang dibentuk atas dasar 

kewenangan di bidang urusan pemerintahan tertentu yang ada pada Lembaga atau 

Badan Negara, berkualifikasi sebagai peraturan perundang- undangan.
33

 

Demikian inilah suatu hierarki peraturan perundang- undangan yang 

dimaksudkan untuk menjelaskan bahwa peraturan perundang-undangan yang 

lebih rendah tidak boleh bertentangan isinya dengan peraturan perundang- 

undangan yang lebih tinggi di atasnya. Peraturan perundang- undangan yang 

tidak bertentangan dengan hukum atau peraturan lebih tinggi di atasnya dan diakui 

oleh oleh peraturan   di   atasnya itu,   maka peraturan perundang- undangan 
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memiliki hirarki dan kekuatan hukum mengikat.
34

 Dari tingkatan jenjang-jenjang 

peraturan di atas, isi muatan tiap jenis tingkatan jenjang peraturan haruslah sesuai 

Isi muatan tiap jenjang peraturan perundang-undangan tersebut antara lain  : 

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Undang-Undang 

Dasar Negara Republik tahun 1945 merupakan sumber hukum tertinggi. Materi 

maupun isi muatan yang harus diatur oleh Undang- Undang Dasar meliputi hal-hal 

dasar pula, antara lain: 

a. Hak asasi manusia, 

b. Hak dan kewajiban warga negara Pelaksanaan dan penegakkan 

kedaulatan negara serta pembagian kekuasaan negara, 

c. Wilayah negara dan pembagian daerah, 

d. Kewarganegaraan dan kependudukan, 

e. Keuangan negara.
35

 

2. Materi Muatan Undang-Undang 

Dalam Pembentukan Peraturan PerundangUndangan, ketentuan materi 

muatan yang perlu diatur dengan Undang-Undang yaitu: 

a. Pengaturan lebih lanjut mengenai peraturan ketentuan UndangUndang 
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Dasar Negara Republik Indonesia;
36

 

b. Perintah suatu Undang-Undang untuk diatur dengan UndangUndang;
37

 

c. Pengesahan perjanjian internasional tertentu;
38

 

a. Tindak lanjut atas putusan Mahkamah Konstitusi;
39

dan/atau 

b. Pemenuhan kebutuhan hukum dalam masyarakat. 

Sedangkan materi muatan Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang 

adalah sama dengan materi muatan Undang-Undang. Hal tersebut terdapat dalam 

Pasal 11 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Namun, Peraturan Pemerintah 

Pengganti   Undang-Undang (PERPU) hanya bisa dilakukan atau dikeluarkan saat 

negara genting atau mendesak, karena Perpu dinyatakan setingkat dengan Undang-

Undang sebagaimana dalam Pasal 22 UUD 1945. 

3. Materi Muatan Peraturan Pemerintah 

Sesuai dengan sifat dan esensi dari suatu Peraturan Pemerintah yang 

merupakan peraturan delegasi dari Undang-Undang atau peraturan yang 

melaksanakan suatu Undang-Undang, maka materi muatan Peraturan Pemerintah 

adalah seluruh materi muatan Undang- Undang,tetapi sebatas yang dilimpahkan 

                                                           
36

 Meliputi hak-hak asasi manusia, hak dan   kewajiban   warga negara, pelaksanaan dan 

penegakkan keadulatan negara serta pembagian Negara dan pembagian daerah, wilayah negara dan 

pembagian daerah, kewarganegaan dan kependudukan, dan keuangan negara 
37

 Undang undang nomer 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang undangan 

pasal 8 ayat 1 
38

 Perjanjian internasional yang menimbulkan akibat yang luas dan mendasar bagi 

kehidupan rakyat yang berakibat dengan beban keuangan negara dan/atau perjanjian tersebut 

mengharuskan perubahan atau pembentukan Undang-Undang dengan persetujuan DPR (Dewan 

Perwakilan Rakyat) 

39
 Tindak lanjut ini harus dilakukan oleh DPR dan Presiden sebagaimana dalam Pasal 10 ayat 

(2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. 
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yang perlu dijalankanatau diselenggarakan lebih lanjut oleh Peraturan 

Pemerintah.Materi muatan Peraturan Pemerintah berisi materi untuk menjalankan 

Undang-Undang sebagaimana mestinya. Yang dimaksud dengan “sebagaimana 

mestinya” dalam Undang-Undang dijelaskan bahwa materi muatan yang diatur 

dalam Peraturan Pemerintah tidak boleh menyimpang dari materi yang diatur dalam 

Undang-Undang yang bersangkutan.
40

 

4. Materi Muatan Peraturan Presiden 

Sesuai dengan kedudukan Presiden berdasarkan Undang Undang Dasar tahun 

1945 peraturan presiden merupakaan peraturan yang di buat oleh Presiden dalam 

menyelenggarakan pemerintahan Negara sebagai kontribusi pasal 4 ayat (1) UUD 

1945 , muatan materi/isi peraturan Presiden diatur didalam pasal 13 Undang Undang 

Nomer 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang undangan yang 

berbunyi : 

“Materi Muatan Peraturan Presiden berisi materi yang di perintahkan oleh 

Undang-undang, Materi Untuk melaksanakan peraturan pemerintah, atau materi 

untuk melaksanakan penyelenggaraan kekuasaan pemerintah.” 

5. Materi muatan Peraturan Daerah Propinsi dan Peraturan Daerah 

kabupaten/Kota 

Dalam membuat Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kota atau 

Kabupaten dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 diatur dalam 

                                                           
40

 Pasal   12   Undang-Undang   Nomor   12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan 

Perundang-Undangan, beserta penjelasannya. 
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pembuatanya Materi muatan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah 

Kota/Kabupaten berisi materi muatan dalam rangka penyelengaraan otonomi daerah 

dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah dan/atau penjabaran 

lebih lanjut Peraturan Perundang- Undangan yang lebih tinggi. 

D. Sinkronisasi Pengaturan Perda Kota Dumai No. 37 Tahun 2017 

dengan UU Cipta Kerja No. 11 Tahun 2020 (Pasca Putusan MK 

Nomor 6/PUU-XIX/2021) 

Sinkronisasi hukum merupakan proses mengkaji dan menelaah sejauh mana 

peraturan perundang unndanga tersebut telah sinkron atau serasi dengan peraturan 

peraturan yang lain dan tidak saling bertentangan. Sedangkan sinkronisasi hukum 

ada dua jenis, yaitu: pertama, sinkronisasi vertikal, mengidentifikasi atau menelaah 

peraturan perundang undangan apakah sejalan ditinjau dari sudut kelas (strata) atau 

hierarki hukum peraturan perundang-undangan yang ada dan berlaku. Kedua, 

sinkronisasi horizontal, mengidentifikasi peraturan perundang undangan yang 

kedudukannya sama (sederajat) dan mengatur hal yang sama pula.
41

 

Sinkronisasi vertikal Sinkronisasi vertikal dilakukan dengan melihat berbagai 

perundang-undangan yang berbeda derajat, yang mengatur bidang kehidupan 

tertentu (yang sama). Perundang-undangan yang berbeda derajat dimaksudkan pada 

jenis peraturan perundang-undangan secara hierarki yang diatur di dalam hokum 

                                                           
41

 Soedikno Mertokusumo, Mengenal Hukum (Yogyakarta: Liberty, 2003), hal  92-94 
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positif.  

Sinkronisasi Vertikal dilakukan dengan melihat apakah dalam peraturan 

perundang-udangan yang lebih tinggi dari Perda Kota Dumai No. 37 Tahun 2017 

tidak saling bertentangan antara yang satu dengan yang lain dalam peraturan 

pelaksanaanya. Perda Kota Dumai No. 37 Tahun 2017 tersebut akan disinkronkan 

dengan UU No. 13 Tahun 2003. Dengan adanya Kebijakan Putusan MK Nomor 

6/PUU-XIX/2021 yang disiarkan secara daring kamis 25 November 2021 bahwa 

UU Cipta Kerja No. 11 tahun 2020 dengan status Inkonstitutional secara bersyarat 

maka UU 13 Tahun 2003 masih dipakai kembali. 

Dilihat dari sudut hirarki perundang-undangan Hierarki peraturan perundang-

undangan Indonesia berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 

2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UUP3) adalah sebagai 

berikut:  

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  

2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;  

3. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;  

4. Peraturan Pemerintah;  

5. Peraturan Presiden;  

6. Peraturan Daerah Provinsi; dan  

7. Peraturan Daerah Kabupaten Kota.  

Sinkronisasi vertikal yang meninjau pada taraf hierarki peraturan perundang-
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undangan, harus melihat fungsi dari setiap jenis peraturan perundang-undangan, 

sehingga penyelarasan akan menjadi lebih jelas. Contohnya yaitu Peraturan 

Pemerintah yang berada setingkat di bawah Undang-Undang merupakan peraturan 

yang dibentuk untuk menjalankan atau melaksanakan undang-undang. Sejalan 

dengan fungsi Peraturan Pemerintah tersebut, A. Hamid S. Attamimi sebagaimana 

dikutip oleh Sorjono Soekanto dan Sri Mamudji dalam bukunya yang berjudul 

“Penelitian Hukum Normatif” menyatakan bahwa materi muatan Peraturan 

Pemerintah ialah semua materi undang undang yang perlu 

„dijalankan/diselenggarakan‟ lebih lanjut, atau dengan kata lain perlu „diatur‟ lebih 

lanjut.  

Sinkronisasi Horizontal Dilakukan dengan melihat perundang-undangan yang 

sederajat yang mengatur bidang yang sama. Sinkronisasi horizontal harus dilakukan 

secara kronologis, yaitu sesuai dengan urutan waktu ditetapkannya peraturan 

perundang-undangan yang bersangkutan. 

Adanya Kebijakan Putusan MK Nomor 6/PUU-XIX/2021 yang disiarkan 

secara daring kamis 25 November 2021 bahwa UU Cipta Kerja No. 11 tahun 2020 

dengan status Inkonstitutional secara bersyarat maka UU 13 Tahun 2003 masih 

dipakai kembali. Peraturan walikota dumai No.37 Tahun 2017 jika dikaitkan dengan 

Undang-Undang No. 13 tahun 2003 Tentang ketenagakerjaan di pasal 32 yang 

berbunyi : 

(1) Penempatan tenaga kerja dilaksanakan berdasarkan asas terbuka, bebas, 

obyektif, serta adil, dan setara tanpa diskriminasi. 
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(2) Penempatan tenaga kerja diarahkan untuk menempatkan tenaga kerja pada 

jabatan yang tepat sesuai dengan keahlian, keterampilan, bakat, minat, dan 

kemampuan dengan memperhatikan harkat, martabat, hak asasi, dan 

perlindungan hukum. 

(3) Penempatan tenaga kerja dilaksanakan dengan memperhatikan pemerataan 

kesempatan kerja dan penyediaan tenaga kerja sesuai dengan kebutuhan 

program nasional dan daerah.  

Pada UU No. 13 tahun 2003 tentang ketenagkerjaan pada Pasal 31, 32 ayat 

(1), ayat (2) dan ayat (3) seperti yang dijelaskan diatas pada dasaranya menentang 

adanya unsur diskriminasi, tetapi pada Perda No. 10 Tahun 2004 pada pasal 7 ayat 

(1) yang mengharuskan Komposisi 70% Tenaga kerja lokal Dumai dan non 30% 

lokal, juga diperbarui dengan Perda no 37 tahun 2017 dengan bunyi : 

Pasal 5 ayat : 

(1) Bahwa setiap pemberi kerja yang berada di wilayah daerah dalam melakukan 

penerimaan pekerja wajib mempekerjakan atau menempatkan Tenaga Kerja Lokal 

yang memenuhi syarat kompetensi untuk dipekerjakan pada Perusahaan secara 

terbuka. 

(2) Komposisi Tenaga Kerja Lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) semaksimal 

mungkin untuk golongan jabatan sebagai berikut: 

a. Helper sebanyak 100 % (seratus persen); 

b. Welder sebanyak 75 % (tujuh puluh lima persen); 

c. Pipe Fitter sebanyak 75 % (tujuh puluh lima persen); 
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d. Operator sebanyak 65 % (enam puluh lima persen). 

Berikut Penjelasan data berbentuk table ketidaksingkronan Vertikal antara 

Perda Kota Dumai No. 37 Tahun 2017 tentang Optimalisasi Penempatan Tenaga 

Kerja Lokal Dumai dengan UU No. 13 Tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan : 

 

Perda Kota Dumai No. 37 Tahun 

2017 

UU no. 13 Tahun 2013 

Pasal 5 ayat (1) 

Bahwa setiap pemberi kerja yang 

berada di wilayah daerah dalam 

melakukan penerimaan pekerja 

wajib mempekerjakan atau 

menempatkan Tenaga Kerja Lokal 

yang memenuhi syarat kompetensi 

untuk dipekerjakan. 

Pasal 5 ayat (2) 

Komposisi Tenaga Kerja Lokal 

sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) semaksimal mungkin untuk 

golongan jabatan sebagai berikut: 

a. Helper sebanyak 100 % 

(seratus persen); 

b. Welder sebanyak 75 % 

(tujuh puluh lima persen);  

c.  Pipe Fitter sebanyak 75 % 

(tujuh puluh lima persen); 

d. Operator sebanyak 65 % 

(enam puluh lima persen). 

Pasal 5 ayat (3) 

Pada jabatan atau pekerjaan yang 

tidak membutuhkan 

keahlian/keterampilan khusus 

diupayakan memperkerjakan dan 

menempatan Tenaga Kerja Lokal 

sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan 

yang berlaku. 

 

Pasal 5 

Setiap tenaga kerja memiliki 

kesempatan yang sama tanpa 

diskriminasi untuk memperoleh 

Pekerjaan. 

Pasal 31 

Setiap tenaga kerja mempunyai hak 

dan kesempatan yang sama untuk 

memilih, mendapatkan, atau pindah 

pekerjaan dan memperoleh 

penghasilan yang layak di dalam atau 

di luar negeri. 

Pasal 32 ayat (1) 

Penempatan tenaga kerja dilaksanakan 

berdasarkan asas terbuka, bebas, 

obyektif, serta adil, dan setara tanpa 

diskriminasi. 

Pasal 32 ayat (2)  

Penempatan tenaga kerja diarahkan 

untuk menempatkan tenaga kerja pada 

jabatan yang tepatsesuai de ngan 

keahlian, keterampilan, bakat, minat, 

dan kemampuan dengan 

memperhatikan 

harkat, martabat, hak asasi, dan 

perlindungan hukum. 
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Menurut Penjelasan diatas, terdapat ketidak singkronan Hukum dimana Perda 

Kota Dumai no. 37 Tahun 2017 Lebih mengutamakan tenaga kerja Lokal. Pada Pasal 

5 ayat (1) dijlelaskan “Bahwa setiap pemberi kerja yang berada di wilayah daerah 

dalam melakukan penerimaan pekerja wajib mempekerjakan atau menempatkan 

Tenaga Kerja Lokal yang memenuhi syarat kompetensi untuk dipekerjakan”. 

Sementara pada pasal Pada pasal 5 UU No. 13 Tahun 2013 menjelaskan “Setiap 

tenaga kerja memiliki kesempatan yang sama tanpa diskriminasi untuk memperoleh 

Setiap tenaga kerja memiliki kesempatan yang sama tanpa diskriminasi untuk 

memperoleh Pekerjaan”. Lalu dijelaskan juga di Pasal 31 UU No. 13 Tahun 2013 

“Setiap tenaga kerja mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk memilih, 

mendapatkan, atau pindah pekerjaan dan memperoleh penghasilan yang layak di 

dalam atau di luar negeri”. Dari pasal pasal tersebut ketidak singkronan dapat terlihat, 

di pasal 5 ayat (1) Perda Kota Dumai No. 37 Tahun 2017 lebih menekankan 

perusahaan wajib memperkerjakan dan menempatkan tenaga kerja lokal. Sementara 

di pasal 5 dan pasal 31 UU No. 13 Tahun 2013 menjelaskan setiap pekerja memiliki 

kesempatan kerja tanpa adanya diskriminasi, jelas terdapat ketidaksingkoran dalam 

Perda Kota Dumai No. 37 Tahun 2017 dan UU no. 13 Tahun 2013 dalam hal 

penempatan tenaga kerja.  

Hierarki peraturan Perundang-Undangan, peraturan daerah tidak boleh 

bertentangan dengan undang-undang, berdasarkan pada asas bahwa peraturan 

Perundang-Undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan 
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Perundang-Undangan yang lebih tinggi (asas lex superior derogat legi inferior) dan 

Pasal 7 Undang-undang No.12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan 

Perundang-undangan. Pada Masa Pandemi Covid 19, masyarakat sangat kesulitan 

mencari pekerjaan. Dengan adanya perda tersebut yang mengelompokkan adanya 

perbandingan penempatan tenaga kerja lokal dan non lokal tentu menambah sulit 

masyarkat untuk mencari pekerjan. 
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BAB III 

PENGATURAN PERDA KOTA DUMAI NO. 37 TAHUN 2017 MENGENAI 

PENEMPATAN TENAGA KERJA LOKAL DI KOTA DUMAI 

 

A. Teori Otonomi Daerah 

Otonomi daerah merupakan hak,wewenang,dan kewajiban daerah untuk 

mengatur dan mengurus ekonomi rumah tangganya sendiri sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan nomor 22 tahun 1999. Dari penegertiam tersebut tampak bahwa 

daerah di beri hak otonom oleh pemerintah pusat untuk mengatur dan mengurus 

kepentingna sendiri.Dalam hal ini hak dan wewenang yang diberikan terutama 

mngeola kekayaan alam dan ekonomi rumah tangganya sendiri 

Implementasi otonomi daerah telah memasuki era baru setelah pemerintah 

dan DPR sepakat unuk mengesahkan UU nomer 32 tahun 2004 tentang 

pemerintahan daerah dan UU nomer 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan 

antara pemerintah pusat dan daerah. 

Sejalan dengan di berlakukanya undang-undang otonomi tersebut 

memberikan kewenangan penyelenggaraan pemerintah daerah yang lebih luas, 

nyata,dan bertanggung jawab. Adanya perimbangan tugas fungsi dan peran antar 

pemerintah pusat dan pemerintah daerahtersebut menyebabkan masing-masing 

daerah harus memiliki penghasilan yang cukup, daerah harus memiliki sumber 

pembiayaan yang memadai untuk memikul tanggung jaawab penyelenggaraan 

pemerintah daerah. Dengan demikian di harapkan masing- masing daerah akan dapat 
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lebih maju,mandiri,sejahtera dan kompetetif di dalam pelaksanaan pemerintahan 

maupun pem,bangunan daerahnya masing-masing. 

Memang harapan dan kenyataaan tidak akan selau sejalan. Tujuan atau 

harapan tentu akan berakhir baik biloa pelaksanaan dan pengawasan terhadap 

pelaksanaan juga berjalan baik. Namun ktidaktercapain harapan itu tampak nya 

mulai terlihat dalam otonomi daerah yang ada di Indonesia. Masih banyak 

permasalahan yang mengiring berjalanya otonomi daerah di Indonesia. 

B. Konsep Otonomi Daerah 

Otonomi Daerah adalah suatu keadaan yang memungkinkan daerah dapat 

mengaktualisasikan segala potensi terbaik yang dimilikinya secara oftimal. Menurut 

kamus besar Bahasa Indonesia Otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban 

daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan yangt berlaku. 

Dalam UU No. 32 tahun 2004 pasal 1 ayat 5, pengertian otonomi daerah 

adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus 

sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan.Selain itu, menurut Suparmoko (2002:61) 

mengartikan otonomi daerah adalah kewenangan daerah otonomi untuk mengatur dan 

mengurus kepentingan masyarakat setempat. Menurut prakarsa sendiri berdasarkan 

aspirasi masyarakat. Sesuai dengan penjelasan UU No. 32 tahun 2004, bahwa 

pemberian kewenangan otonomi daerah dan kabupaten/kota didasarkan  kepada 

desentralisasi dalam wujud otonomi yang luas, nyata dan bertanggung jawab. 
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C. Permasalahan dan Solusi Otonomi Daerah 

Setelah pelaksanaan otonomi daerah berjalan di Indonesia maka muncul 

beberapa permasalahan. Adapun masalah-masalah yang ditimbulkan dalam 

pelaksanaan otonomi daerah meliputi : 

1. Ketimpangan kemajuan pembangunan antara daerah yang kaya sumer daya 

alam dengan daerah yang miskin sumber daya alam. 

2. Semakin maraknya penyebaran korupsi diberbagai daerah, money politics, 

munculnya fenomena pragmatism politik di masyarakat daerah, 

3. Legitimasi politik dan stabilitas politik belum sepenuhnya tercapai, 

4. adanya konflik horizontal dan konflik vertical, dan 

5. kesejahteraan masyarakat ditingkat local belum sepenuhnya diwujudkan.  

Pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah yang setengah hati dan berada 

dipersimpangan jalan tentu saja harus dikembalikan ke koridor yang sesungguhnya. 

Untuk inilah, peran lembaga mediasi seperti Partnership for Governance Reform 

(PGR) dibutuhkan untuk membangun kapasitas masyarakat agar dapat berpartisipasi 

dalam pembangunan. Selain itu, partnership juga dapat memberi tekanan agar agenda 

desentralisasi dan otonomi daerah tetap berjalan sesuai dengan yang diamanatkan. 

Intervensi yang bertujuan memperkuat masyarakat sipil dilakukan melalui program 

yang berkesinambungan dan terukur serta bukan berorientasi pada proyek yang 

bersifat jangka pendek. 

 Tujuan utama pembentukan daerah otonom ialah memberikan kemandirian 

kepada daerah untuk mengurus rumah tangga sendiri dan mampu membangun 
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pertumbuhan ekonomi dalam rangka mewujudkan kesejahteraan rakyat. Proses 

pemekaran wilayah ternyata memunculkan kerajaan-kerajaan kecil yang dikuasai 

sekumpulan elite di daerah. Mayoritas dana yang seharusnya dikelola daerah untuk 

kesejahteraan masyarakat habis untuk anggaran belanja rutin pegawai. Dengan 

pendekatan lintasa sektor pemerintah dapat mengatur keuangan daerah yang harus 

digunakan secara efektif dan efisien, agar kehidupan masyarakat menjadi sejahtera. 

 

D. PERDA (Peraturan Daerah) 

Perda dibentuk dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah 

provinsi/kabupaten/kota dan tugas pembantuan. Perda merupakan penjabaran lebih 

lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan 

ciri khas masing-masing daerah. Perda dilarang bertentangan dengan kepentingan 

umum dan/alau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Materi muatan 

Peraturan Desa/yang setingkat adalah seluruh materi daiam rangka penyelenggaraan 

urusan desa atau yang setingkat serta penjabaran lebih ianjut peraturan 

perundangundangan yang lebih tinggi. Materi muatan mengenai ketentuan pidana 

hanya dapat dimuat daiam Undang-Undang dan Peraturan Daerah UU No. 32 Tahun 

2004 ternyata memberikan ruang lingkup urusan pemerintahan yang sangat luas 

(kewenangan) kepada daerah untuk diatur dalam peraturan daerah. Ketentuan tersebut 

mengharuskan para pejabat di iingkungan pemerintah daerah yang ditugaskan untuk 

merancang sebuah peraturan daerah untuk mengetahui dan mempelajari berbagai 
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peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yang terkait dengan substansi 

rancangan peraturan daerah.  

Berkaitan dengan Peraturan Daerah, Pasal 7 ayat (2) UU No. 10 Tahun 2004 

menegaskan sebagai berikut:  

a. Perda provinsi dibuat oieh Dewan Perwakiian Rakyat Daerah provinsi 

bersama dengan gubernur.  

b. Perda kabupaten/kota dibuat oleh Dewan Perwakiian Rakyat Daerah 

Kabupaten/kota bersama dengan bupati/walikota.  

c. Peraturan Desa/peraturan yang setingkat, dibuat oleh Badan Perwakiian Desa 

atau nama lainnya bersama dengan kepala desa atau nama Iainnya.  

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembuatan Peraturan 

Desa/peraturan yang setingkat diatur dengan peraturan daerah kabupaten/kota yang 

bersangkutan. Kemudian dalam Pasal 12 ditegaskan, bahwa materi muatan Peraturan 

Daerah adalah seluruh materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah 

dan tugas pembantuan, dan menampung kondisi khusus daerah serta penjabaran lebih 

lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Di dalam UU No. 32 Tahun 

2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 136 ditegaskan Perda ditetapkan oleh 

kepala daerah setelah mendapat persetujuan bersama DPRD.  

Penelitian dan kajian yang mendalam terhadap substansi peraturan yang lebih 

tinggi sangat membantu DPRD dan gubernur/bupati/walikota dalam menetapkan 

peraturan daerah dengan kualitas yang balk dan sekaligus menghindari kemungkinan 

"pembatalan Perda" oleh Pemerintah dan merepotkan DPRD dan Kepala Daerah 
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untuk menetapkan Perda tentang pencabutan Perda. Bagaimana kedudukan Peraturan 

Daerah dalam hierarki perundang-undangan? Dari segi pembuatannya, sudah 

semestinya kedudukan Perda ini, balk Perda Propinsi maupun Perda Kabupaten atau 

Kota, dapat dilihat setara dengan Undang-Undang dalam arti semata-mata merupakan 

produk hukum lembaga legislatif. Namun demikian, dari segi isinya sudah 

seharusnya, kedudukan peraturan yang mengatur materi dalam ruang llngkup. daerah 

berlaku yang lebih sempit dianggap mempunyai kedudukan lebih rendah 

dibandingkan peraturan dengan ruang llngkup wilayah berlaku yang lebih luas. 

Dengan demikian, Undang-Undang lebih tinggi kedudukannya darlpada Perda 

Propinsi, dan Perda Kabupaten atau Perda Kota. Karenaitu, sesuai prinsip hierarki 

peraturan perundang-undangan, peraturan yang lebih rendah itu tidak boleh 

bertentangan dengan peraturan yang derajatnya lebih tinggi.
42

 

Akan tetapi, sebagai konsekuensi dipertegasnya prinsip pemisahan kekuasaan 

eksekutif, legislatif dan judikatif dalam naskah Perubahan Pertama UUD 1945 maka 

produk legislatif daerah ini dapat saja bertentangan dengan produk eksekutif di 

tingkat pusat. Misalnya, apabila suatumateri Perda propinsi ataupun Perda 

kabupaten/kota yang telah ditetapkan secara sah temyata bertentangan isinya dengan 

materi Peraturan Menteri di tingkat pusat, maka pengadilan haruslah menentukan 

bahwa Perda itulah yang berlaku sepanjang untuk daerahnya.
43

Dalam rangka 

pengawasan terhadap Raperda dan Peraturan Kepala Daerah tentang APBD, 

                                                           
42

 Ni'matuI Huda, OtonomiDaerah, (Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2005), him. 239. 
43

 Bagir Manan, Teori..., Op.Cit., him. 279-280. 
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perubahan APBD dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, Penjelasan Umum 

angka 9 UU No. 32 Tahun 2004 menegaskan, dalam hal pengawasan terhadap 

rancangan Perda danPerda, Pemerintah melakukan dengan 2 (dua) cara sebagai 

berikut:  

1. Pengawasan terhadap rancangan peraturan daerah (RAPERDA), yaitu 

terhadap rancangan peraturan daerah yang mengatur pajak daerah, retribusi 

daerah, APBD, dan RUTR sebelum disahkan oleh kepala daerah terlebih 

dahulu dievaluasi oleh Menteri Dalam Negeri untuk Raperda provinsi, dan 

oleh Gubemur terhadap Raperda kabupaten/ kota. Mekanlsme Ini dilakukan 

agar pengaturan tentanghai-hai tersebut dapat mencapai daya guna yang 

optimal.  

2. Pengawasan terhadap semua peraturan daerah di luar yang termasuk dalam 

angka 1, yaitu setiap peraturan daerah wajib disampaikan kepada Menteri 

Dalam Negeri untuk provinsi dan Gubemur untuk kabupaten/kota untuk 

memperoleh klarifikasi. Terhadap peraturan daerah yang bertentangan dengan 

kepentingan umum dan peraturan yang lebih tinggi dapat dibatalkan 

sesuaimekanisme yang berlaku.  

Pengaturan di atas merupakan koreksi terhadap sistem pengawasan represif 

yang dijalankan oleh UU No. 22 Tahun 1999. Di samping itu, karenabanyak 

Perdayangselama Ini bertentangan dengan kepentingan umum atau peraturan 

yanglebih tinggi. Langkah yang ditempuh Pemerintah sebelummelaksanakan 

pengawasan represifmemang sebaiknyajuga melakukan pembinaan (evaluasi) kepada 
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daerah, khususnya dalam pembuatan Perda secara berkelanjutan, Raperda yang 

kurang tepat segera dikembalikan untuk direvisi. Sehingga kemungkinan adanya 

kesalahan dalam pembuatan Perda dapat diminimalisir sejauh mungkin Mengingat 

tugas pemerintah daerah dalam rangka otonomi daerah semakin berat, maka 

pembentukan Perda, peraturan kepala daerah dan keputusan kepala daerah 

memerlukan perhatian yang serius. Proses harmonisasi, pembulatan dan pemantapan 

konsep rancangan Perda merupakan hal yang harus ditempuh. Pengharmonisan 

adalah merupakan upaya untuk menyelaraskan sesuatu, dalam hal ini Perda sebagai 

salah satu jenis peraturan perundang-undangan yang tersusun secara sistematis dalam 

suatu hierarki maupun dengan asas peraturan perundang-undangan agar tergambar 

dengan jelas dalam pemikiran atau pengaitan bahwa Perda merupakan bagian integral 

yang utuh dari keseluruhan sistem peraturan perundang-undangan.  

Pengharmonisan dilakukan untuk menjaga keselarasan, kebulatan konsepsi 

peraturan perundang-undangan sebagai sistem agar peraturan perundang-undangan 

berfungsl secara efektif. Di samping itu, pengharmonisan peraturan pemndang-

undangan sangatstrategisfungsinya sebagai upaya preventif untuk mencegah adanya 

pembatalan oleh pemerintah atau pun diajukannya permohonan pengujian peraturan 

perundang-undangan kepada Kekuasaan Kehakiman yang kompeten. 

Pengharmonisasian akan menjamin proses pembentukan rancangan peraturan daerah 

dilakukan secara taat asas demi kepastian hukum. Adapun aspek-aspekapa yang perlu 

diharmonisasikan, setidaknya ada dua aspek yaitu yang berkaitan dengan konsepsi 

materi muatan dan teknik penyusunannya. 
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E. Tujuan Perda Nomor 37 Tahun 2017 

Dalam upaya mengoptimalisasikan penempatan Tenaga Kerja Lokal maka ada 

beberapa pertimbangan terbentuknya Perda Walikota Dumai diantaranya
44

 : 

a. Bahwa belum optimalnya penempatan Tenaga Kerja Lokal di Kota Dumai 

dtingkat Perusahaan dan unit-unit usaha lainnya, maka dipandang perlu 

mengatur penempatan tenaga kerja local; 

b. Bahwa dengan penempatan tenaga kerja local secara optimal diharapkan dapat 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pekerja / buruh secara luas dan 

menghindari terjadinya kecemburuan sosial dan kesenjangan ekonomi dalam 

masyarakat; 

c. Bahwa penempatan tenaga kerja merupakan upaya yang harus dilakukan 

sebagai instrument peningkatan kesejahteraan tenaga kerja di Kota Dumai; 

Oleh karena itu, pemerintah kota Dumai memutuskan menetapkan peraturan 

daerah tentang ketenagakerjaan yang telah mengalami beberapa revisi dan yag 

terakhir yg menjadi landasan penelitian ini adalah Peraturan Walikota Dumai Nomor 

37 Tahun 2017. 

Maka dalam bab 3 ini akan dijelaskan tentang tatacara penerimaan tenaga 

kerja lokal di kota Dumai berdasarkan Peraturan Walikota Dumai No 37 Tahun 2017.  

Adapun dalam Perda Walikota Dumai No 37 Tahun 2017 dalam Ketentuan Umum, 

yang dimaksud dengan
45

  : 

                                                           
44

 Perda Kota Dumai No. 37 Tahun 2017, Menimbang…. 
45

 Pasal 1 Ketentuan Umum Perda Kota Dumai No. 37 Tahun 2017 



 

57 
 

1. Daerah adalah daerah Kota Dumai. 

2. Pemerintah daerah adalah Walikota Dumai . 

3. Walikota adalah Walikota Dumai. 

4. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi adalah Dinas Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi Kota Dumai. 

5. Perusahaan adalah : 

a. Setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak milik orang 

perseorangan, milik persekutuan, atau milik badan hukum, baik milik 

swasta maupun milik negara yang mempekerjakan pekerja / buruh dengan 

membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain; 

b. Usaha-usaha sosial dan usaha-usaha lain yang mempunyai pengurus dan 

mempekerjakan orang lain dengan membayar upah atau imbalan dalam 

bentuk lain. 

6. Pengusaha adalah : 

a. orang perseorangan, persekutuan atau badan hukum yang menjalankan 

suatu Perusahaan milik sendiri; 

b. orang  perseorangan, persekutuan atau badan hukum yang secara berdiri 

sendiri menjalankan Perusahaan miliknya; 

c. orang perseorangan, persekutuan atau badan hukum yang berada didaerah 

mewakili Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b diatas. 

7. Pekerja adalah orang yang bekerja pada pengusaha dengan menerima upah 

yang berada dalam hubungan kerja. 
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8. Penempatan Tenaga Kerja Lokal adalah kegiatan untuk memeprtemukan 

tenaga kerja dengan pemebri kerja, sehingga tenaga kerja dapat memperoleh 

pekerjaan yang sesuai dengan memperoleh tenaga kerja yang sesuai dengan 

kemampuannya. 

9. Upah adalah suatu penerimaan sebagai imbalan dari pengusaha kepada tenaga 

kerja untuk suatu pekerjaan yang telah atau akan dilakukan, dinyatakan atau 

dinilai dalam bentuk uang ditetapkan menurut suatu perjanjian, atau peraturan 

perundang-undangan dan dibayarkan atas dasar suatu perjanjian kerja antara 

pengusaha dengan tenaga kerja termasuk tunjangan, baik untuk tenaga kerja 

sendiri maupun keluarga. 

Dalam pasal 3 peraturan daerah Kota Dumai Kriteria Tenaga Kerja Lokal terdiri atas :  

a. Tenaga kerja local pencari kerja dana tenaga kerja local yang sedang dan/atau 

berpengalaman kerja. 

b. Tenaga kerja local yang memenuhi persyaratan yang berusia 18 (delapan 

belas) tahun atau sekurang-kurangnya genap 15 (lima belas) tahun dan telah 

menikah, penduduk daerah yang dibuktikan dengan kepemilikan KTP dan KK 

serta domisili minimal 12 (dua belas) bulan. 

Adapun setiap pemberi kerja yang berada diwilayah daerah melakukan 

penerimaan pekerja wajib mempekerjakan atau menempatkan Tenaga Kerja Lokal 

yang memenuhi syarat kompetensi untuk dipekerjakan pada perusahaan secara 

terbuka, dimana setiap tenaga kerja local memiliki komposisi sebagaimana dimaksud 

dalam ayat (1) untuk golongan jabatan sebagai berikut :  
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a. Helper
46

  sebanyak 100% (seratus persen); 

b. Welder
47

 sebanyak 75 % (tujuh puluh lima persen); 

c. Pipe Fitter
48

 sebanyak 75% (tujuh puluh lima persen); 

d. Operator
49

 sebanyak 65% (enam puluh lima persen). 

Dalam penerimaan ketenagakerjaan perusahaan harus melaporkan secara 

tertulis kepada Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi dan wajib 

mempublikasikannya secara langsung setiap ada atau akan ada lowongan pekerjaan di 

Perusahaan, baik perusahaan yang baru berdiri maupun bagi Perusahaan  lama. 

Laporan lowogan pekerjaan ini wajib disampaikan selambat-lambatnya 30 (tiga 

puluh) hari kerja sebelum lowongan tersebut terisi. Dan di Kota Dumai para pencari 

kerja wajib melampirkan Kartu Pencari Kerja (AK/I) dan fotocopy Kartu Tanda 

Penduduk.  Kartu kuning ini berfungsi untuk pendataan para pencari kerja. Kartu ini 

                                                           
46

 Helper berasal dari bahasa Inggris yang memiliki arti pembantu. Dalam sebuah pekerjaan, 

helper memiliki peran yang sangat penting yakni membantu berbagai aktivitas perusahaan. Seperti 

pada perusahaan sawit atau tambang. Helper merupakan seseorang uang membantu operator alat berat, 

seperti menyediakan dan mengisi bahan bakar, membawa makanan, membuat tanda pancang dan 

bahkan mengganti operator pada kondisi tertentu. Contoh lain di pergudangan, helper merupakan 

seseorang yang membantu dan mempersiapkan segala sesuatu keperluan di gudang. Helper akan 

memastikan kondisi produk, administrasi, manajemen keluar masuk dan menata produk di gudang 

sesuai dengan kode yang ditentukan. (https://www.caradaftar.id/pengertian-helper/ Diakses 01 

Desember 2021.) 
47

 Tukang las atau welder adalah salah satu profesi yang bertugas untuk mengelas atau 

menyambung benda-benda yang terbuat dari logam seperti baja, aluminium tembaga kuningan dan 

jenis logam lain. Welder juga disebut dengan juru las. Dalam dunia industri welder harus mempunyai 

stefikasi atau sertifikat yang berstandar nasional atau internasional. 

(https://www.pengelasan.net/welder-adalah/  Diakses 01 Desember 2021.) 
48

 Pipe Fitter dalam hal ini adalah suatu jabatan individu yang mempunyai tugas melakukan 

pengukuran, pemotongan, penyetelan pipa, plat baja, valve/ katup, fittings dan lain sebagainya mulai 

dari proses membaca gambar, menangani material, marking, fabrikasi/merekayasa bentuk, cutting, 

menyetel sampai erection. (https://petrotrainingasia.com/pippe-fitter/ Diakses 01 Desember 2021.) 
49

 Operator adalah seseorang yang bertugas mengoperasikan sesuatu sesuai dengan 

bidangnya, jadi bisa disimpulkan bahwa peran sosoknya merupakan pengoperasian seperti mesin 

ataupun berdasarkan tugas yang diberikan oleh perusahaan 

https://www.caradaftar.id/pengertian-helper/
https://www.pengelasan.net/welder-adalah/
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dikeluarkan oleh dinas Ketenagakerjaan masing-masing diwilayah daerah 

kabupaten/kota. 

Pengguna kartu kuning tidak hanya sebatas untuk melamar sebagai Pegawai 

Negeri Sipil (PNS) saja tetapi juga bisa digunakan untuk instansi swasta. Kartu ini 

berisikan informasi dari pelamaran seperti nama, NIK (nomor Induk Kependudukan), 

data kelulusan, hingga sekolah dan universitas pelamar. Pencari kerja hanya bisa 

membuat AK-I sesuain dengan daerah kabupaten/kota asal masing-masing sesuai 

yang tertera di KTP pencari kerja. Tidak ada biaya yang dibutuhkan untuk membuat 

kartu  kuning atau gratis.  Ada dua cara untuk membuat kartu kuning yaitu secara 

online dan offline (datang langsung ke Dinas Ketenagakerjaan).  

Adapun tata cara pembuatan kartu (AK/I) atau disebut kartu kuning di Disnaker 

Kota/Kabupaten baik secara online dan offline adalah : 

Cara Membuat Kartu Kuning Online
50

 

1. Buka situs resmi Dinas Ketenagakerjaan, yaitu http://infokerja.naker.go.id. 

2. Pilih menu daftar. 

3. Isi data diri pada kolom yang tersedia. Ada lima kolom yang mesti diisi 

ketika mendaftarkan diri yakni status ketenagakerjaan ketika mendaftar, user 

id, email aktif, nomor telepon, dan kata sandi.  

4. Setelah masuk pada akun, anda akan diminta mengisi data diri, pekerjaan, 

keterampilan, dan pendidikan. 

                                                           
50

 https://www.suara.com/bisnis/2021/10/18/151453/cara-membuat-kartu-kuning-atau-ak-1-

online-dan-offline-syaratnya-sangat-mudah?page=all diakses pada 01 Desember 2021 

https://www.suara.com/tag/cara-membuat-kartu-kuning-online
https://www.suara.com/tag/ketenagakerjaan
https://www.suara.com/bisnis/2021/10/18/151453/cara-membuat-kartu-kuning-atau-ak-1-online-dan-offline-syaratnya-sangat-mudah?page=all
https://www.suara.com/bisnis/2021/10/18/151453/cara-membuat-kartu-kuning-atau-ak-1-online-dan-offline-syaratnya-sangat-mudah?page=all
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5. Ketika akun sudah jadi, pastikan Anda sudah mengunggah foto resmi 

berukuran 3x4. 

6. Ikuti perintah yang ada dan isi semua data yang diminta, jika semua data 

sudah dipastikan benar klik tombol save. 

7. Apabila sudah sampai pada klik tombol simpan, database Anda sudah 

tersimpan di Disnaker. 

8. Selanjutnya, Anda harus datang ke kantor Disnaker untuk mengambil kartu 

kuning yang sudah tercetak dan terlegalisasi. Anda juga bisa meminta 

legalisasi tambahan dengan menggandakan kartu kuning tersebut. 

Cara Membuat Kartu Kuning Offline
51

 

1. Datang ke kantor Disnaker setempat, petugas akan mengarahkan ke bagian 

pembuatan kartu kuning atau AK-1. 

2. Serahkan dokumen persyaratan yang diminta. 

3. Setelah dokumem diserahkan petugas akan membuatkan kartu kuning untuk 

anda. Kartu kuning itu juga bisa digandakan untuk keperluan mencari kerja.  

Berikut syarat-syarat yang harus dibawa ketika akan membuat kartu kuning 

secara offline. 

1. Fotokopi ijazah terakhir yang terlegalisasi (bawa juga ijazah asli untuk 

berjaga-jaga). 

2. Fotokopi KTP/SIM (bawa juga KTP asli untuk berjaga-jaga). 
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 https://www.suara.com/bisnis/2021/10/18/151453/cara-membuat-kartu-kuning-atau-ak-1-

online-dan-offline-syaratnya-sangat-mudah?page=all Diakses pada 01 Desember 2021 

https://www.suara.com/tag/cara-membuat-kartu-kuning-offline
https://www.suara.com/bisnis/2021/10/18/151453/cara-membuat-kartu-kuning-atau-ak-1-online-dan-offline-syaratnya-sangat-mudah?page=all
https://www.suara.com/bisnis/2021/10/18/151453/cara-membuat-kartu-kuning-atau-ak-1-online-dan-offline-syaratnya-sangat-mudah?page=all
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3. Fotokopi akta kelahiran. 

4. Fotokopi kartu keluarga (KK). 

5. Dua lembar pas foto berwarna ukuran 3x4 dengan latar belakang warna 

merah. 

Demikian cara membuat kartu kuning online dan offline. Perlu diingat 

bahwa kartu kuning hanya bisa dibuat di Dinas Ketenagakerjaan sesuai dengan 

domisili KTP.  

Dalam peraturan Walikota Dumai no.37 tahun 2017 Bab III pasal 5 

sebagaiman tercantum mengenai bahwa jabatan atau pekerjaan yang tidak 

membutuhkan keahlian dan keterampilan khusus diupayakan mempekerjakan 

dan menempatkan Tenaga Kerja Lokal sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku yang telah disebutkan komposisinya 

sebagaimana dijelaskan diatas. Jika komposisi Tenaga Kerja belum terpenuhi 

maka diambil komposisi Tenaga Kerja Provinsi Riau sebesar 30% (tiga puluh 

persen). 

Setelah pengisian Tenaga Kerja Lokal tidak terpenuhi berdasarkan 

kualifikasi jabatan, maka perusahaan diperbolehkan mencari tenaga kerja 

melalui mekanisme Antar Kerja Daerah (AKAD), setelah mendapat izin dari 

Walikota atau Pejabat yang ditunjuk sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku. 

Setelah setiap lowongan yang telah terisi di Perusahaan, maka 

pengusaha wajib menyampaikan laporan penempatan tenaga kerja kepada 
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Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari 

kerja setelah lowongan terisi dengan melampirkan sebagai berikut :  

a. Data pencari kerja yang terdaftar dengan melampirkan Kartu Pencari 

Kerja (AK/I_ dan fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP);  

b. Data lowongan yang kerja yang terdaftar; dan 

c. Data pencari kerja yang telah ditempatkan 

Pelatihan 

Dalam peraturan Walikota Dumai juga mencantumkan tentang pelatihan 

Tenaga Kerjaan, adapaun point-pointnya adalah
52

 : 

a. Setiap Perusahaan wajib menyelenggarakan pelatihan kerja bagi pekerja dan 

Tenaga Kerja Lokal yang belum memiliki keterampilan maupun kealian baik 

diselenggarakan oleh Perusahaa atau Lembaga Pelatihan Kerja Pemerintah 

dan /atau Lembaga Pelatihan kerja Swasta berdasarkan kebutuhan Perusahaan 

sebagai konsekuinsi kepeduliaan terhadap daerah. 

b. Setiap Perusahaan sesuai dengan kebutuhannya wajib menerima calon tenaga 

magang baik untuk kebutuhan sendiri, pihak mengelolah pendidikan atau 

pihak ketiga yang akan melakukan kerja magang di Perusahaan dengan biaya 

ditanggung oleh penyelenggara magang. 

c. Perusahaan dapat mewajibkan pekerja yang mengikuti pelatihan mengikuti 

ikatan dinas pada Perusahaan tempat bekerja paling lama (2) tahun. 
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 Pasal 4 ayat (5)(6)(7) Perda Kota Dumai no. 37 Tahun 2017 



 

64 
 

F. Faktor Permasalahan Perluasan Kesempatan dan Penempatan Tenaga 

Kerja 

Berkaitan dengan perluasan kesempatan kerja, dalam Undang- Undang Nomor 

13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Pasal 39 dinyatakan         bahwa : 

a. Pemerintah bertanggung jawab mengupayakan perluasan kesempatan kerja 

baik di dalam maupun di luar hubungan kerja; 

b. Pemerintah dan masyarakat bersama-sama mengupayakan perluasan 

kesempatan kerja baik di dalam maupun di luar hubungan kerja; 

c. Semua kebijakan pemerintah baik pusat maupun daerah di setiapsektor 

diarahkan untuk mewujudkan perluasan kesempatan kerja baik di dalam 

maupun di luar hubungan kerja; 

d. Lembaga keuangan baik perbankan maupun non perbankan, dan dunia usaha 

perlu membantu dan memberikan kemudahan bagi setiap kegiatan 

masyarakat dapat menciptakan atau mengembangkan perluasan  kesempatan 

kerja. 

Lebih lanjut ditegaskan dalam Pasal 40 bahwa: 

a. Perluasan kesempatan kerja di luar hubungan kerja dilakukan melalui 

penciptaan kegiatan yang produktif dan berkelanjutan dengan 

mendayagunakan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia dan 

teknologi tepat guna; 

b. Penciptaan perluasan kesempatan kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat 

(1) dilakukan dengan pola pembentukan dan pembinaan tenaga kerja mandiri, 
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penerapan sistem padat karya, penerapan teknologi tepat guna, dan 

pendayagunaan tenaga kerja sukarela atau pola lain yang dapat mendorong 

terciptanya perluasan kesempatan kerja. 

Sedangkan yang dimaksud dengan penempatan tenaga kerja dalam Pasal 1 ayat 

(1) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 39 Tahun 2016 Tentang Penempatan 

Tenaga Kerja, dijelaskan bahwa penempatan tenaga kerja adalah proses pelayanan 

penempatan yang diberikan kepada pencari kerja untuk memperoleh pekerjaan yang 

sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuan, dan kepada pemberi kerja dalam 

pengisian lowongan kerja sesuai dengan syarat jabatan yang dibutuhkan 

Secara fundamental hukum ketenagakerjaan haruslah berlandaskan pada 2 

(dua) pasal yang ada dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yaitu 

Pasal 27 ayat 

(2) yang berbunyi: “tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan 

penghidupan yang lebih layak bagi kemanusiaan”, dan Pasal 33 ayat (1) yang 

mengatur tentang dasar perekonomian negara Indonesia yang intinya adalah 

perekonomian yang berasaskan kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.
53

 

Kebijakan yang perlu diperhatikan dalam hal penempatan Pekerja adalah 

kualifikasi kemampuan sesuai dengan jenis dan bidang pekerjaan. Pengaturan 

penempatan tenaga kerja harus memperhatikan hak dan persamaan setiap pekerja 

baik lokal maupun non lokal, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal (31) Undang-
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 Agusmidah, Dilematika hukum ketenagakerjaan: tinjauan politik hukum (Medan: 

Softmedia, 2011), hlm 208. 
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Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagkerjaan menegaskan bahwa “setiap 

tenaga kerja mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk memilih “pekerjaan 

atau pindah pekerjaan dan memperoleh penghasilan yang di dalam atau di luar 

negeri”. Maka penempatan pekerja harus dilaksanakan berdasarkan asas terbuka, 

bebas, obyektif, serta adil, dan setara tanpa diskriminasi, penempatan kerja, diarahkan 

untuk menempatkan tenaga kerja pada jabatan yang tepat sesuai dengan keahlian, 

keterampilan, bakat, minat, dan perlindungan hukum, diantaranya: 

a. Penempatan merupakan proses menempatkan orang-orang yang tepat pada 

tempat yang tepat, sebelum proses penempatan dilakukan, terlebih dahulu 

dilaksanakan proses seleksi. Pada dasarnya Penempatan Pekerja merupakan 

proses keempat dari fungsi manajemen pekerja. Penempatan tersebut 

dilakukan setelah proses analisis pekerjaan, perekrutan dan seleksi Pekerja 

dilaksanakan, penempatan pekerja pada posisi yang tepat menjadi keinginan 

perusahaan dan pekerja, atas dasar itu sebelum pekerja ditempatkan pada 

jenis pekerjaan tertentu atau ditempatkan untuk posisi kerja maka terlebih 

dahulu harus melakukan berbagai seleksi terhadap pekerja.  

b. Penempatan merupakan proses pemberian tugas dan pekerjaan kepada tenaga 

kerja yang lulus seleksi untuk dilaksanakan sesuai ruang lingkup yang telah 

ditetapkan,serta mampu          mempertangungjawabkan  segala resiko  dan 

kemungkinan-kemungkinan yang terjadi atas tugas dan pekerjaan, 

wewenang, serta tanggungjawab. 

c. Penempatan merupakan tindak lanjut dari seleksi, yaitu menempatkan calon 
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pegawai yang diterima (lulus seleksi) pada jabatan/pekerja yang  

membutuhkan sekaligus utnuk mendelegasikan pada orang tersebut. Dengan 

demikian, calon pegawai itu akan dapat mengerjakan tugas-tugasnya pada 

jabatan yang bersangkutan. 

Sistem penempatan pekerja yang di desain untuk menyelesaikan tugas dan 

pekerjaan tertentu, apabila tugas dan pekerjaan tersebut dianggap sulit maka sistem 

penempatan pekerja   tersebut harus dimodifikasi. Sistem penempatan pokerja 

menekankan bahwa penyediaan pekerja sebagai sarana untuk mendapatkan 

fleksibilitas yang lebih besar dalam operasi dan sebagai cara untuk menghilangkan 

operasi perencanaan pekerja yang tidak sesuai. Menurut Bernardin dan Russel, 

kriteria yang harus dipenuhi dalam pelaksanaan penempatan pekerja antara lain: 

1. Pengetahuan 

Merupakan suatu kesatuan informasi terorganisir yang biasanya terdiri dari 

sebuah fakta atau prosedur yang diterapkan secara langsung terhadap kinerja. Sebuah 

fungsi pengetahuan seseorang   dapat diperoleh melalui pendidikan formal, 

pendidikan informal, membaca buku dan lain-lain. Pengetahuan yang dimiliki oleh 

tenaga kerja diharapkan dapat membantu dalam melaksanakan tugas dan tanggung 

jawab pekerjaannya, oleh karena itu pekerja dituntut untuk memiliki pengetahuan 

yang sesuai dengan pekerjaannya. 

2. Kemampuan 

 Kemampuan menunjukan  kesanggupan, kecakapan seseorang untuk 

melaksanakan tugas dan pekerjan yang dibebankan kepadanya. Setiap pekerjaan 
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menuntut untuk ketrampilan dan sikap tertentu. Kemampuan sangat penting karena 

bertujuan untuk mengukur prestasi kerja pegawai, maksudnya dapat mengukur sejauh 

mana pegawai bisa sukses dalam melakukan tugas dan pekerjaannya, hal ini 

berkaitan dengan kenyataan bahwa setiap jenis pekerjaan menuntut pengetahuan, dan 

ketrampilan agar dapat melakukan pekerjaan dengan baik yang akan berpengaruh 

terhadap peningkatan prestasi kerja pegawai tersebut. 

3. Sikap 

 Kriteria selanjutnya yang harus dipenuhi dalam penempatan pekerja adalah 

sikap pengusaha. Sikap pengusaha ini merupakan pernyataan evaluatif yang baik dan 

menguntungkan, namun sikap pengusaha dalam memberikan informasi terhadap 

lowongan pekerjaan bagi penempatan pekerja lokal, terkadang lambat memberikan 

informasi adanya lowongan pekerjaan di perusahannya, seharusnya setiap 

perusahaan mempertimbangkan berbagai aspek, sejak pertama kali mengusulkan 

pengumuman penerimaan tenaga kerja melalui dinas tenaga kerja, sehingga informasi 

tersebut dapat diketahui oleh masyarakat setempat. 

Berdasarkan kriteria penempatan tenaga kerja sebagaimana disampaikan di 

atas, hal tersebut yang menjadikan alasan bagi perusahaan untuk tidak melakukan 

penempatan tenaga kerja lokal untuk bekerja diperusahaan, sehingga pemanfaatan 

dan penempatan tenaga kerja lokal untuk bekerja diperusahaan yang ada di Kota 

Dumai hampir dapat dikatakan tidak dilaksanakan dengan optimal padahal  

ketentuan peraturan daerah sangat jelas untuk mewajibkan setiap perusahaan wajib 

menggunakan tenaga kerja lokal Perda Kota Dumai no 37 tahun 2017 dengan bunyi 
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: 

Pasal 5 ayat : 

(1) Bahwa setiap pemberi kerja yang berada di wilayah daerah dalam melakukan 

penerimaan pekerja wajib mempekerjakan atau menempatkan Tenaga Kerja Lokal 

yang memenuhi syarat kompetensi untuk dipekerjakan pada Perusahaan secara 

terbuka. 

(2) Komposisi Tenaga Kerja Lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) semaksimal 

mungkin untuk golongan jabatan sebagai berikut: 

a. Helper sebanyak 100 % (seratus persen); 

b. Welder sebanyak 75 % (tujuh puluh lima persen); 

c. Pipe Fitter sebanyak 75 % (tujuh puluh lima persen); 

d. Operator sebanyak 65 % (enam puluh lima persen). 

Pasal 5 ayat (1) dan (2) diatas maka perusahaan diwajibkan memenuhi pekerja 

tenaga lokal dengan komposisi diatas. Dengan perusahaan memiliki sikap yang patuh 

terhadap perda tersebut maka permasalahan penempatan dan perluasan tempat kerja 

di kota dumai dapat teratasi dan angka pengangguran dapat menurun juga akan 

berdampak pada tingkat kriminaslitas, karena semakin rendah angka penganguran 

maka angka kriminalitas dapat menurun (Agustiawirman, Pembina Tingkat I 

Disnaker Prov. Riau). 
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BAB IV 

KELEMAHAN DAN KELEBIHAN PENGATURAN PERDA KOTA DUMAI 

DITINJAU DARI UU CIPTA KERJA NO. 11 TAHUN 2020 

 

A. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Lemahnya Penegakan Hukum 

dalam Perlindungan dan Penempatan Tenaga Kerja Lokal 

Penegakan hukum bukanlah semata-mata berarti hanya pada pelaksanaan 

perundang-undangan saja atau berupa keputusan-keputusan. Masalah pokok yang 

melanda penegakan hukum yakni terdapat pada faktor-faktor yang mempengaruhinya 

secara langsung maupun tidak langsung. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang 

netral sehingga dapat menyebabkan dampak positif maupun dampak negatif. Dilihat 

dari segi faktor penegakan hukum itu menjadikan agar suatu kaidah hukum benar-

benar berfungsi. Menurut Soerjono Soekanto
54

 faktor- faktornya adalah; 

1. Faktor hukumnya sendiri atau peraturan itu sendiri dapat dilihat dari adanya 

peraturan undang-undang, yang dibuat oleh pemerintah dengan mengharapkan 

dampak positif yang akan didapatkan dari penegakan hukum. Dijalankan 

berdasarkan peraturan undang-undang tersebut, sehingga mencapai tujuan yang 

efektif. Di dalam undang-undang itu sendiri masih terdapat permasalahan- 

permasalahan yang dapat menghambat penegakan hukum, yakni: 

a. Tidak diikuti asas-asas berlakunya Perda Kota Dumai No. 37 Tahun 2017; 
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 Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum (Jakarta: PT. 

Raja Grafindo Persada, 2015), hlm 5. 
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b. Belum adanya peraturan-pelaksanaan yang sangat dibutuhkan untuk 

menerapkan Perda Kota Dumai No. 37 Tahun 2017; 

c. Ketidakjelasan arti kata-kata di dalam Perda Kota Dumai No. 37 Tahun 2017 

yang mengakibatkan kesimpangsiuran di dalam penafsiran serta 

penerapannya. 

d. Tidak ditemukan titik solusi ketika menemukan masalah bagaimana 

meningkatkan Sumber daya lokal yang berkualitas sesuai dengan kriteria 

dan standart dari perusahaan, sehingga dapat memenuhi kebutuhan dari 

masaing-masing perussaahaan yang berada di Kota Dumai. 

2.  Faktor penegak hukum, yaitu pihak- pihak yang membentuk dan menerapkan 

hukum. Istilah penegakan hukum mencakup mereka yang secara langsung 

maupun tidak langsung berkecimpung dibidang penegakan hukum, seperti: 

dibidang kehakiman, kejaksaan, kepolisian, kepengacaraan dan 

permasyarakatan. Penegak hukum merupakan golongan panutan dalam 

masyarakat, yang sudah seharusnya mempunyai kemampuan-kemampuan 

tertentu guna menampung aspirasi masyarakat. Penegak hukum harus peka 

terhadap masalah-masalah yang terjadi di sekitarnya dengan dilandasi suatu 

kesadaran bahwa persoalan tersebut ada hubungannya dengan penegakan 

hukum itu sendiri. 

3.  Faktor sarana atau fasilitas, yang mendukung penegakan hukum. Kepastian 

penanganan suatu perkara senantiasa tergantung pada masukan sumber daya 

yang diberikan di dalam program-program pencegahan dan pemberantasan 
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pelanggaran Perda Kota Dumai No. 37 Tahun 2017. Di dalam pencegahan dan 

penanganan terhadap pelanggaran perda diperlukan sarana mendukung dalam 

mengawasi setiap perusahaan. Tidak mungkin penegakan hukum akan berjalan 

dengan lancar tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu yang ikut mendukung 

dalam pelaksanaanya. Maka menurut Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, 

sebaiknya untuk melengkapi sarana dan fasilitas dalam penegakan hukum perlu 

dianut jalan pikiran sebagai berikut : 

a. Yang harus diadakan dengan yang baru; 

b. Yang rusak atau salah, harus diperbaiki atau dibetulkan; 

c. Yang kurang, harus ditambah; 

d. Yang macet harus dilancarkan; 

e. Yang mundur atau merosot, harus dimajukan dan ditingkatkan. 

4.  Faktor Masyarakat, yaitu faktor lingkungan dimana hukum tersebut berlaku 

dan diterapkan. Penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk 

mencapai kedamaian di dalam masyarakat itu sendiri. Secara langsung 

masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum. Hal ini dapat dilihat dari 

pendapat masyarakat mengenai hukum. Maka muncul kecendrungan yang 

besar pada masyarakat untuk mengartikan hukum sebagai petugas, dalam hal 

ini adalah penegak hukumnya sendiri, ada pula dalam   golongan masyarakat 

tertentu yang mengartikan hukum sebagai tata hukum atau hukum positif 

tertulis. Pada setiap tindak pidana atau usaha dalam rangka penegakan hukum, 

tidak semuanya diterima masyarakat sebagai sikap tindak yang baik, ada 
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kalanya ketaatan terhadap hukum yang dilakukan dengan hanya 

mengetengahkan sanksi-sanksi negatif yang berwujud hukuman atau 

penjatuhan pidana apabila dilanggar. Hal itu hanya menimbulkan ketakutan 

masyarakat terhadap para penegak hukum semata atau petugasnya saja. 

5. Faktor Kebudayaan, yaitu sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan 

pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup. Kebudayaan atau sistem hukum 

pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku bagi 

pelaksana hukum maupun pencari keadilan. 

 

B. Tujuan, Kelebihan dan Kekurangan Kekurangan Perda 37 Tahun 2017 

tentang Optimalisasi Penempatan Tenaga Kerja Lokal Dumai. 

1. Tujuan Perda Kota Dumai No. 37 Tahun 2017 

Tujuan dibentukanya Perda tersebut untuk mengoptimalisasikan penempatan 

Tenaga Kerja Lokal, untuk dapat mengisi dan/atau memenuhi kebutuhan pekerjaan 

yang terdapat di daerah yang berdasarkan azaz keterbukaan, keadilan, manfaat, 

kemitraan dan pendayagunaan
55

. Selain itu Tenaga Kerja Lokal harus diberikan 

kesempatan bekerja lebih banyak, dengan tujuan mengurangi angka pengangguran 

dan menaikan pendapatan ekonomi daaerah. (Agustiawirman, Pembina Tingkat I 

Disnaker Prov. Riau). Untuk mewujudkan hal tersebut, perusahaan-perusahaan 

khususnya didaerah kota dumai harus lebih sering melakukan tes-tes untuk tenaga 

kerja lokal sebagai syarat masuk ke Perusahan. 
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 Pasal 2 Perda Kota Dumai No. 37 tahun 2017. 
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2. Kelebihan Perda Kota Dumai No. 37 Tahun 2017 

Adapun kelebihan perda yang dapat diuraikan : 

a. Adanya Perda tersebut yang mengutamakan tenaga kerja lokal dapat 

meningkatkan pendapatan dan teraf ekonomi daerah. 

b. Dengan meningkatnya taraf ekonomi, maka angka kriminalitas 

semakin rendah. 

c. Memudahkan tenaga kerja lokal dalam mencari tempat kerja. 

d. Mengurangi angka penganguran Kota Dumai. 

e. Mengurangi angka kriminalitas wilayah Kota Dumai. 

3. Kekurangan Perda Kota Dumai No. 37 Tahun 2017 

a. Dari Segi Sumber daya Manusia. 

Sumber Daya Manusia yang sedang mencari Kerja di Kota Dumai 

merupakan persoalan yang selalu menjadikan permasalahan bagi setiap perusahaan  

dalam melakukan perekrutan tenaga kerja lokal, Sumber daya manusia merupakan 

hal yang terpenting dalam membangun potensi daerah termasuk dalam membangun 

tenaga kerja yang berkualitas. 

Sumber daya manusia yang berkompeten di bidangnya dapat      mencapai tujuan 

dengan lebih mudah. Pembangunan sumber daya manusia merupakan usaha 

peningkatan kualitas manusia dan masyarakat secara terarah dan berkesinambungan 

dengan memperhatikan kapasitas sumber daya manusia dan pemanfaatan ilmu 

pengetahuan dan teknologi dan memperhatikan tantangan global semakin menuntut 

manusia yang berkualitas. Peningkatan kualitas sumber daya manusia memiliki nilai 
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strategis untuk mewujudkan masyarakat sejahtera dengan sumber daya manusia yang 

aktif, dinamis serta memiliki daya saing yang tinggi.  

PT. Pelita Agung Agrindustri yang berada di Jalan Pulau Batam Kawasan 

Indutri RT. 009, Kel. Pelintung, Kec. Medang Kampai, Kota Dumai, Riau, 

mengadakan beberapa kali pembukaan recruitment yang pada tahun 2020. HRD PT. 

Pelita Agung Agrindustri sangat kesulitan dalam merekrut karyawan  lokal yang 

sesuai dengan kriteria dan standart kelulusan perusahaan. Adapun persentase 

kelulusan sebagai berikut : 

Jumlah Peserta: 32 

Jumlah Kelulusan: 9 

Persentase Kelulusan: 28% 

Data di atas merupakan persentase kelulusan hasil rekrut November 2020 

Total Peserta 59 

Jumlah Lulus 8 

Persentase Kelulusan 13.56% 

Data di atas merupakan persentase kelulusan hasil rekrut Juli 2020 

Peserta 115 

Jumlah Lulus 24 

Persentase Kelulusan 21% 

 

Data di atas merupakan presentase kelulusan Rekrut April 2021 

Data-data tersebut diambil dari HRD PT. Pelita Agung Agrindustri. Salah 

satu fator penyebab rendahnya persentase kelu;lusan adalah kurangnya intelektual 



 

76 
 

para perncari kerja, baik pencari kerja tamatan SMA sederajat, Diploma 3 ataupun 

Strata 1, faktor kedua yaitu pencari kerja masih awam dengan test pikotest yang 

diberikan, akibatnya ada beberapa kandidat yang gagal dalam menyelsaikannya 

karena kurang paham dalam menjalankan instruksi tes (Gregory Moreno, HRD PT. 

PAA). 

b. Sikap Pemerintah Daerah 

Sikap kurang tegas dari pemerintah daerah Kota Dumai terhadap kewajiban 

perusahaan    mempekerjakan komposisi tenaga kerja lokal yaitu helper 100%, 

Welder 75%, Pipe Filter 75%, Operator 65% akan berdampak terhadap 

terhambatnya penegakan hukum terhadap kewajiban perusahaan untuk 

mempekerjakan pekerja lokal, seharusnya Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 

(disnakertrans) sebagai pemegang peranan harus mampu bersikap dalam 

menegakkan aturan terlebih disnaker sebagai pengawas yang diberi kewenangan 

untuk mengawasi aturan terhadap penempatan Pekerja lokal disetiap perusahaan, 

apabila ada pelanggaran maka disnaker berhak memberikan sanksi sikap tegas 

pemerintah daerah harus dibuktikan dengan pengawasan yang ketat dan pemberian 

sanksi yang tegas jika dalam pengawasan ditemukan penyimpangan yang tidak 

sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang kewajiban 

perusahaan untuk mempekerjakan pekerja lokal. Berdasarkan hasil penelitian 

diketahui bahwa belum ada pemberian sanksi kepada perusahaan maupun kepada 

pengusaha apabila tidak menjalankan ketentuan Perda yang mewajibkan bagi 
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perusahaan  mempekerjakan pekerja lokal.  

Seperti yang tertulis dalam pada pasal 6 Sanksi administrative Perda Kota 

Dumai No. 37 Tahun 2017 : 

Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (2), Pasal 4 

dan Pasal 5, dikenakan sanksi administratif berupa
56

: 

a. teguran; 

b. teguran tertulis; 

c. pembatalan kegiatan usaha; 

d. pembatalan persetujuan; 

e. pembatalan pendaftaran; 

f. penghentian sementara, sebagian atau seluruh alat produksi; 

b. dan/atau 

a. pencabutan izin. 

Pasal 5 ayat (2) yang menjelaskan Komposisi Tenaga Kerja Lokal 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) semaksimal mungkin untuk golongan jabatan 

sebagai berikut: 

a. Helper sebanyak 100 % (seratus persen); 

b. Welder sebanyak 75 % (tujuh puluh lima persen); 

c. Pipe Fitter sebanyak 75 % (tujuh puluh lima persen); 
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 Pasal 6 Sanksi Administratif Perda Kota Dumai No. 37 Tahun 2017. 
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d. Operator sebanyak 65 % (enam puluh lima persen). 

pasal 5 ayat (2) Perda tersebut, pemerintah memakasakan komposisi sesuai 

dengan persentase diatas, tapi pada kenyaataannya SDM lokal yang tidak sesuai 

dengan kriteria dari segi pendidikan dan juga daya intelektual tidak dapat memenuhi 

kebutuhan tenaga kerja di beberapa perusahaan di Kota Dumai. Pemerintah Kota 

Dumai seharusnya lebih mengutamakan pelatihan-pelatihan kepada siswa-siwa 

Sekolah Menengah Keatas ataupun Kejuruan, dengan demkian perusahaan di Kota 

Dumai dalam mengadakan recruitment dapat memproleh hasil yang seusai dengan 

kebutuhan yang diminta oleh perusahaan.  

C. Hambatan Perusahaan Dalam Menegakkan Perda No. 37 Tahun 2017 

Pertentangan antar peraturan perundang-undangan menjadi salah satu 

masalah hukum di Indonesia yang tidak kunjung selesai. Banyak produk hukum 

yang dihasilkan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah maupun pemerintah tidak 

sinkron dengan peraturan lain, baik yang setara maupun lebih tinggi kedudukannya. 

Kualitas yang tidak maksimal terhadap harmonisasi dan sinkronisasi rancangan 

peraturan perundang-undangan jadi perhatian utama banyak pemerhati hukum.  

Perda No. 37 Tahun 2017 menambah kesulitan HRD PT. Pelita Agung 

Agrindustri, karena harus memenuhi karyawan lokal dengan persentase yang cukup 

tinggi, akibatnya proses rekrutmen berjalan sangat lambat, sementara permintaan 

karyawan dari perusahaan harus segera dipenuhi mengingat operasional harus tetap 

berjalan. Solusi dari itu adalah HRD PT. Pelita Agung Agrindustri merekrut 

sebagian dari luar Dumai ataupun mutasi dari perusahaan sepupu, demi memenuhi 
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kebutuhan perusahaan. Tapi, masyarakat sekitar dari pabrik dan Dinas 

Ketenagkerjaan kota Dumai terus mendesak untuk memenuhi kuota yang sudah 

ditetapkan Perda No. 37 Tahun 2017, jika tidak akan mencabut izin pabrik disretai 

dengan denda yang diberikan. Ditambah lagi media-media lokal yang terus 

memberikan isu-isu bahwa PT. Pelita Agung Agrindustri tidak menjalankan 

instruksi Perda kota Dumai No. 37 Tahun 2017. Ditambah lagi banyaknya penduduk 

yang mengatasnamakan suku asli masyarakat sekitar yang ingin putra putri nya 

bekerja tetapi tidak sesuai dengan standart perusahaan.  

HRD PT. Pelita Agung Agrindustri, sudah melakukan test tetapi juga tidak 

membuahkan hasil lulus, tapi berusaha untuk masuk dengan mendemo di wiliyah 

sekitaran pabrik dengan tujuan harus merekut karyawan lokal sesuai dengan Perda 

kota Dumai No. 37 Tahun 2017, menurut HRD PT. Pelita Agung Agrindustri Perda 

tersbut merupakan masalah besar. Karena bukan hanya memperlambat proses 

perekrutan tapi juga hanya menganggu jalannya operasional karena demo yang 

dilakukan.  

Perda No. 10 Tahun 2004 pada pasal 7 ayat (1) yang mengharuskan 

Komposisi 70% Tenaga kerja lokal Dumai dan non 30% lokal, juga diperbarui 

dengan Perda no 37 tahun 2017 dengan bunyi : 

Pasal 5 ayat : 

(1) Bahwa setiap pemberi kerja yang berada di wilayah daerah dalam melakukan 

penerimaan pekerja wajib mempekerjakan atau menempatkan Tenaga Kerja Lokal 
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yang memenuhi syarat kompetensi untuk dipekerjakan pada Perusahaan secara 

terbuka. 

(2) Komposisi Tenaga Kerja Lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) semaksimal 

mungkin untuk golongan jabatan sebagai berikut: 

a. Helper sebanyak 100 % (seratus persen); 

b. Welder sebanyak 75 % (tujuh puluh lima persen); 

c. Pipe Fitter sebanyak 75 % (tujuh puluh lima persen); 

d. Operator sebanyak 65 % (enam puluh lima persen). 

Perda tersebut dibuat dengan dalih memperluas kesempatan tenaga kerja 

lokal dumai, dan mengurangi angka penganguran Kota Dumai. Sementara Salah 

satu tujuan dari UU No. 13 tahun 2003 adalah menghapus adanya diskriminasi 

terhadap pekerja, dan juga pemerataan penempatan tenaga kerja seperti yang 

dijelaskan pada pasal 5 UU No. 13 Tahun 2013 menjelaskan “Setiap tenaga kerja 

memiliki kesempatan yang sama tanpa diskriminasi untuk memperoleh Setiap 

tenaga kerja memiliki kesempatan yang sama tanpa diskriminasi untuk memperoleh 

Pekerjaan”. Lalu dijelaskan juga di Pasal 31 UU No. 13 Tahun 2013 “Setiap tenaga 

kerja mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk memilih, mendapatkan, atau 

pindah pekerjaan dan memperoleh penghasilan yang layak di dalam atau di luar 

negeri”. 

Perda kota Dumai No. 37 tahun 2017 mmberikan kesulitan dalam merekrut 

karyawan sesuai dengan standart perusahaan untuk tetap bekerja diperusahaan. Hal 

tersebut bisa menyebabkan jalannya operasional perusahaan tidak maksimal karena 
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merekrut orang-orang yang tidak berkompeten dan mempunyai intelektual yang 

cukup. Perda tersebut juga dapat memecah belah bangsa, perda tersebut tidak dapat 

melihat hukum yang baik adalah hukum yang diambil di tengah-tengah masyarakat, 

menurut HRD PT. Pelita Agung Agrindustri (Gregroy Moreno, HRD PT. PAA) 

 Kasus seperti ini sudah pernah terjadi di daerah krawang, yaitu Perda 

Kabupaten Karawang Nomor 01 tahun 2011 tentang Penyelenggaraan 

Ketenagakerjaan pada Pasal 25 yang mewajibkan secara maksimal agar lowongan 

pekerjaan yang terbuka di isi oleh tenaga kerja lokal dan Perbup Karawang Nomor 8 

Tahun 2016 pasal 7 ayat (3) berbunyi “Program dan kegiatan perluasan kesempatan 

kerja di dalam hubungankerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dengan 

menyerap tenaga kerjalokal sekurang kurangnya 60 % orang Karawang yang 

dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK)”. Pasal 

dalam Perda itu dinilai bertentangan dengan Pasal 32 Undang-Undang 

Ketenagakerjaan yang mengatur penempatan tenaga kerja berdasarkan azas terbuka, 

bebas, objektif, serta adil dan setara tanpa diskriminasi.  Pasal 7 yang mewajibkan 

perusahaan menyerap tenaga kerja lokal sekurang-kurangnya 60 persen orang 

Karawang dengan dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga. 

Aturan itu dinilai bertentangan dengan Pasal 5 Undang-Undang Ketenagakerjaan 

yang menjamin tenaga kerja memiliki kesempatan yang sama tanpa diskriminasi 

untuk memperoleh pekerjaan. Di setiap perusahaan, 60 persen pekerja harus asli 

putra daerah, sementara 40 persen diperbolehkan dari luar daerah. Disnakertrans 
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Karawang mengharuskan setiap perusahaan untuk hanya menerima pelamar asli 

Karawang. Namun kini semua pembatasan itu tidak lagi berlaku
57

. 

 Perda tersebut sama hal nya dengan Perda kota Dumai No. 37 tahun 2017, 

dibuat dengan landasan untuk mengurangi angka pengangguran di kota tersebut dan 

jika masyarakat kurang mempunyai skill dapat diasah di perusahaan. Hal tersebut 

bukanlah solusi, karena seharusnya jika mau membuat perbedaan tenagakerja lokal 

dan nonlocal, pejabat setempat harus memberikan pelatihan pelatihan bagi pelajar, 

mahasiswa ataupun para pencari kerja sehingga memberikan pengetahun yang cukup 

baik dan juga wawasan yang luas dalam dunia pekerjaan, agar dapat bersaing dengan 

masyarakat non lokal.  
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 https://nasional.tempo.co/read/790337/perda-karawang-yang-membatasi-pekerja-luar-

dibatalkan Diakses pada tanggal 02 Januari 2021. 

https://nasional.tempo.co/read/790337/perda-karawang-yang-membatasi-pekerja-luar-dibatalkan
https://nasional.tempo.co/read/790337/perda-karawang-yang-membatasi-pekerja-luar-dibatalkan
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

1. Pada pasal 5 ayat (1) Perda Kota Dumai No. 37 Tahun 2017 lebih 

menekankan perusahaan wajib memperkerjakan dan menempatkan tenaga 

kerja lokal. Sementara di pasal 5 dan pasal 31 UU No. 13 Tahun 2013 

menjelaskan setiap pekerja memiliki kesempatan kerja tanpa adanya 

diskriminasi, jelas terdapat ketidaksingkoran dalam Perda Kota Dumai No. 37 

Tahun 2017 dan UU no. 13 Tahun 2013 dalam hal penempatan tenaga kerja.  

Dalam Hierarki peraturan Perundang-Undangan, peraturan daerah tidak boleh 

bertentangan dengan undang-undang, berdasarkan pada asas bahwa peraturan 

Perundang-Undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan 

peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi (asas lex superior derogat 

legi inferior) dan Pasal 7 Undang-undang No.12 Tahun 2011 Tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, dengan demkian tidak singkor 

antara regulasi pada Perda Kota Dumai no. 37 Tahun 207 pada pasal 5 ayat 

(1) dan pasal 5 dan pasal 31 UU No. 13 Tahun 2013 tentang ketenagakerjaan. 

2. Setiap pemberi kerja yang berada diwilayah daerah melakukan penerimaan 

pekerja wajib mempekerjakan atau menempatkan Tenaga Kerja Lokal yang 

memenuhi syarat kompetensi untuk dipekerjakan pada perusahaan secara 

terbuka, dimana setiap tenaga kerja local memiliki komposisi sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) untuk golongan jabatan Helper sebanyak 
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100% (seratus persen), Welder sebanyak 75 % (tujuh puluh lima persen), Pipe 

Fitter sebanyak 75% (tujuh puluh lima persen), Operatorsebanyak 65% (enam 

puluh lima persen). Dalam penerimaan ketenagakerjaan perusahaan harus 

melaporkan secara tertulis kepada Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi 

dan wajib mempublikasikannya secara langsung setiap ada atau akan ada 

lowongan pekerjaan di Perusahaan, baik perusahaan yang baru berdiri maupun 

bagi Perusahaan lama. Laporan lowogan pekerjaan ini wajib disampaikan 

selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum lowongan tersebut 

terisi. 

3. Kelemahan perda tersebut pasal 5 ayat (2) Perda tersebut, pemerintah 

memakasakan komposisi sesuai dengan persentase diatas, tapi pada 

kenyaataannya SDM lokal yang tidak sesuai dengan kriteria dari segi 

pendidikan dan juga daya intelektual tidak dapat memenuhi kebutuhan tenaga 

kerja di beberapa perusahaan di Kota Dumai. Pemerintah Kota Dumai 

seharusnya lebih mengutamakan pelatihan-pelatihan kepada siswa-siwa 

Sekolah Menengah Keatas ataupun Kejuruan, dengan demkian perusahaan di 

Kota Dumai dalam mengadakan recruitment dapat memproleh hasil yang 

seusai dengan kebutuhan yang diminta oleh perusahaan.  Kelebihan Perda 

Kota Dumai No. 37 Tahun 2017, (1) Adanya Perda tersebut yang 

mengutamakan tenaga kerja lokal dapat meningkatkan pendapatan dan teraf 

ekonomi daerah., (2) Dengan meningkatnya taraf ekonomi, maka angka 

kriminalitas semakin rendah. (3) Memudahkan tenaga kerja lokal dalam 
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mencari tempat kerja. (4) Mengurangi angka penganguran Kota Dumai. (5) 

Mengurangi angka kriminalitas wilayah Kota Dumai. 

 

B. Saran 

1. Diperlukan adanya pemerataan tenaga kerja antara tanaga kerja non lokal dan 

lokal, agar Perda Kota Dumai No. 37 Tahun 2017 dan UU No. 13 Tahun 2003 

dapat Singkron secara Vertikal. 

2. Komposisi penempatan tenaga kerja lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

5 ayat (2) Perda Kota Dumai No. 37 Tahun 2017 untuk golongan jabatan 

Helper sebanyak 100% (seratus persen), Welder sebanyak 75 % (tujuh puluh 

lima persen), Pipe Fitter sebanyak 75% (tujuh puluh lima persen), 

Operatorsebanyak 65% (enam puluh lima persen). Diperlukan kesetaraan 

ataupun penurunan dari segi presentase penemptan tenaga kerja lokal, agar 

tercapai kesetaran dalam penempatan tanaga kerja lokal maupun non lokal. 

3. Pemerintahan Kota Dumai dan perusahaan-perusahaan di Kota Dumai 

diharapkan memberikan pelatihan pelatihan bagi pelajar, mahasiswa ataupun 

para pencari kerja sehingga memberikan pengetahun yang cukup baik dan 

juga wawasan yang luas dalam dunia pekerjaan, agar dapat bersaing dengan 

masyarakat non lokal, dengan demikian kekurangan perda No. 37 tahun 2017 

dapat terlaksana dengan baik tanpa adanya hambatan dari kualitas sumber 

daya manusia dari para pencari pekerja. 
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LAMPIRAN 

 

Perntanyaan Narasumber Disnaker Provinsi Riau Bapak Agustiawirman Jabatan 

Pembina Tingkat I: 

1. Bagaimana menurut bapak tentang perda tersebut? Dari segi pemanfaatan 

tenaga kerja, 

2. Menurut Bapak, apakah tujuan dari Walikota dumai dalam membuat 

peraturan tersebut? 

3. Dari segi pemerataaan tenaga kerja di provinsi riau, menurut bapak 

bagaiamana cara mengatasi pemerataan tenaga kerja dengan adannya perda 

tesebut? 

4. Bagaimana pengaturan tenaga kerja lokal di provinsi riau? Apakah di 

kabupaten lain atau kota lain seperti bengkalis, pekanbaru menerapkan hal 

yang sama dengan membagi tenaga kerja lokal dan non lokal? 

5. Dari segi mengatasi pengangguran kota dumai, apakah menerapkan 

pembagian tenaga kerja lokal dan non lokal tersebut cukup efisien? 

6. Dari Segi pendapatan masyarakat baik di kota dumai ataupun dikota lain di 

provinsi riau, apakah ada dampak yang disebabkan dari perda tersebut? 

7. Apakah ada sanksi bagi perusahaan yang tidak menerapkan peraturan 

tersebut? Jika ada bagaimana tahapan tahapan sanksinya? 



8. Untuk Karyawan tenaga kerja lokal khususnya provinsi riau, apakah para 

pencari kerja masih membuat kartu kuning pencari kerja sebagai tanda bahwa 

tenaga kerja tersebut sedang mecari pekerjaan? 

9. Menurut bapak jika kita melihat dari segi tujuan UU tenaga kerja yaitu salah 

satunya tidak membeda bedakan sesama pekerja, dengan adanya Perda 

tersebut apakah tujuan UU tenaga kerja dapat diterapkan di daerah dumai 

Pak? 

10. Menurut bapak, apakah kelebihan dan kekurangan dari peraturan walikota 

dumai tersebut? 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 



Foto Bersama dengan Bp. Agustiawirman, Pengawas Tingakt I Disnaker Provinsi 

Riau Pada 29 Oktober 2021 

 

 


