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  BAB 1 

PENDAHULUAN  

 

A.Latar Belakang   

 Hukum memiliki peran penting bagi setiap warga negara, khususnya 

negara kita, Indonesia. Negara Indonesia dikenal dengan negara hukum, oleh 

sebab itu segala sesuatu harus berdasarkan hukum dan setiap warga Negara 

Indonesia harus tunduk dan taat terhadap hukum. Indonesia bukan hanya dikenal 

sebagai Negara hukum saja, akan tetapi Indonesia juga dikenal sebagai Negara 

yang kaya akan pulau, provinsi, suku dan juga budaya. Hal tersebut tidak menutup 

kemungkinan bahwa warga – warga  Negara Indonesia memiliki berbagai macam 

pendapat dan selisih terhadap kepentingan mereka masing- masing, maka itu 

hukum diciptakan untuk mengantisipasi perselisihan dan juga pertengkaran antar 

warga Negara yang berasal dari suku, budaya dan kepentingan yang berbeda. 

Diluar dari hal tersebut, Hukum diciptakan untuk menjamin warga Negara nya  

mendapat perlakuan yang sama dan melahirkan sebuah keadilan agi setiap 

kalangan masyarakat. Dengan demikian setiap orang akan saling beradaptasi 

dengan kehadiran Hukum untuk mewujudkan kehidupan bermasyarakat, 

bernegara  yang tertib, dan harmonis. 

 Pekerjaan merupakan hal yang pokok bagi setiap orang untuk memenuhi 

kelangsungan hidup Individu maupun untuk keluarga. Hal ini juga menjadi 

gambaran penduduk di Indonesia. Tidak sedikit masyarakat berbondong – 

bondong mencari pekerjaan di Indonesia, baik pekerjaan yang membutuhkan 
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syarat pendidikan tinggi atau pun pekerjaan yang tidak mementingkan latar 

belakang pendidikan yang tinggi. Di zaman sekarang, mencari pekerjaan di 

Negara sendiri tidak mudah, pendidikan tinggi  bukan lagi menjadi jaminan 

mendapatkan pekerjaan. Karena semakin meledaknya angka penduduk di kota – 

kota besar di Indonesia yang tidak diikuti dengan meningkatnya peluang di 

lapangan kerja ataupun lowongan kerja yang setara. Pengangguran pun 

bertamabah, angka kriminalitas juga meningkat. Hal tersebut juga menjadi dasar 

pemikiran bagi penduduk di desa untuk mencari pekerjaan di Negara tetangga 

dibanding ke kota besar terdekat dengan desa yang mereka tempati. Dengan 

keadaan ekonomi dibawah rata – rata membuat mereka tidak dapat menyelesaikan 

pendidikan mereka,sehingga banyak penduduk desa desa kecil beranggapan 

bekerja sebagai pekerja rumah tangga di Negara seberang dapat menyelesaikan 

permasalahan ekonomi mereka dan keluarga mereka yang harus dinafkahi. 

Hingga saat ini angka pekerja emigran yang dikirim ke luar negeri terus 

bertambah. Negara – Negara yang  menerima jasa tenaga kerja dari Indonesia 

seperti Singapura, Malaysia, Hongkong, Arab Saudi dan masih banyak lagi. 

Tenaga Kerja Indonesia yang bekerja diluar negeri juga menyumbangkan angka 

pendapatan Devisa Negara Indonesia. Hal ini kerap dipandang sebelah mata oleh 

masyarakat lain yang minim pengetahuan akan asal muala pendapatan Negara 

sendiri. Bahkan ada yang melihat para Tenaga Kerja Indonesia yang di migrasi ke 

luar negeri hanyalah orang lemah yang tidak memiliki skill bekerja apa – apa 

selain membersihkan dan mengerjakan pekerjaan rumah lainnya. Pada faktanya 
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Tenaga Kerja Indonesia disebut pahlawan devisa Negara yang menyumbangkan 

devisa  diatas Rp 50 Triliun per tahun.1 

Tabel 1.1 pemempatan buruh migran Indonesia Tahun 2016 – Tahun 2018 

 
 Sumber: BNP2TKI ( Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja 
Indonesia) Tahun 2018 

 

Membahas tentang Tenaga Kerja Indonesia yang bekerja di luar negeri, 

adapun prosedur – prosedur yang harus diikuti sebelum mereka berangkat bekerja. 

Negara Malayasia akan menjadi topik  Negara tujuan bagi tenaga kerja indonesia 

yang akan di bahas penulis dalam karya tulis ini. Adapun syarat – syarat yang 

                                                           
1Cahaya Inspirasi,“Tolong bedakan antara TKI dan TKW” http://www.cahayainspirasi.com 
/2015/04/tolong-bedakan-antara-tki-dan-tkw.html, di unduh pada tanggal 5 Maret 2018. 
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harus dipenuhi untuk menjadi Tenaga Kerja Indonesia di Malaysia menurut 

informasi di website  Kementrian Luar Negri yakni:2   

1. Memiliki paspor Indonesia yang masih berlaku. 

2. Berumur 18 – 38 tahun. TKI PLRT berumur 21 – 45 tahun. 

3. Datang secara sah ke Malaysia melalui pemerintah atau perusahaan 

pelaksana  penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS- dulu 

PJTKI ) yang terdaftar di DEPNAKER RI. 

4. Menandatangani Kontrak Kerja dengan Majikan.  

5. Lulus pemeriksaan kesehatan (FOMEMA) dengan biaya RM 180( laki- 

laki) dan RM 190 (wanita) yang di tanggung oleh majikan. 

6. Memiliki work pass (permit kerja) yang di tanggung oleh majikan  

7. Memiliki work pass (permit kerja) yang diuruskan oleh majikan dan 

dikenakan bayaran per tahun (levy). 

8. Bekerja pada majikan yang nama dan alamatnya tercantum dalam permit 

kerja. 

9. Diikutkan dalam program asuransi di Malaysia berdasrkan Workmen 

Compensation ACT 1952. 

Tenaga kerja Indonesia dapat terdiri dari laki – laki dan perempuan  yang bekerja 

dengan sistem kontrak atau outsourcing. Mereka dibagi menjadi dua yaitu tenaga 

                                                           
2 “Bagaimana menjadi Tenga Kerja Indonesia”, https://www.kemlu.go.id/kualalumpur/id/berita-
agenda/info-penting/Pages/Bagaimana-Menjadi-Tenaga-Kerja-Indonesia.aspx, di unduh pada 
tanggal 5 Maret 2018. 

Feren Okta Vianti. Perlindungan Hukum TerhadapTenaga Kerja Wanita (TKW) yang 
Bekerja di Malaysia.  
UIB Repository©2019

https://www.kemlu.go.id/kualalumpur/id/berita-agenda/info-penting/Pages/Bagaimana-Menjadi-Tenaga-Kerja-Indonesia.aspx
https://www.kemlu.go.id/kualalumpur/id/berita-agenda/info-penting/Pages/Bagaimana-Menjadi-Tenaga-Kerja-Indonesia.aspx


5 
 

Universitas Internasional Batam 
 

kerja Indonesia  formal dan tenaga kerja Indonesia informal.3 Tenaga kerja formal 

bekerja di perusahaan atau perindustrian menjadi seorang teknisi, engineer dan 

pekerjaan formal lainnya. tenaga kerja formal memiliki hukum yang jelas, ada 

surat perjanjian perusahaan yang mengikat pekerja dan perusahaan dengan resmi. 

Berbeda dengan tenaga kerja informal yang bekerja dalam bidang informal seperti  

penata laksana rumah tangga (PLRT), buruh bangunan, baby sitter dan lain – lain. 

Dan yang mendaftar menjadi tenaga kerja informal khususnya di bidang penata 

laksana rumah tangga (PLRT) atau baby sitter di Malaysia kebanyakan berasal 

dari wanita Indonesia yang berasal dari desa ataupun memiliki keadaan ekonomi 

rendah yang penulis sebutkan diatas. Tenaga kerja informal pada umunya dilepas 

oleh agen setelah mendapatkan majikan sehingga tidak ada perlindungan hukum 

langsung yang mengikat, badan hukum atau perusahaan seperti tenaga kerja 

formal. 

Meskipun para warga Negara Indonesia yang bekerja diluar negeri, bukan 

bearti mereka tidak menjadi tanggung jawab Negara untuk menjadi warga Negara 

yang harus dilindungi oleh Negara sendiri, adapun aturan untuk melindungi hak – 

hak mereka sebagai pekerja atau penduduk sementara disana. Di Indonesia 

dikenal Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) yang berperan sebagai wakil 

pemerintah di luar negri, apabila warga Indonesia mendapat masalah di suatu 

                                                           
3 Cahaya Inspirasi , “ Tolong bedakan anatara TKI dan TKW  http:// www.cahayainspirasi.com 
/2015/04/tolong-bedakan-antara-tki-dan-tkw.html,  di unduh pada tanggal 5 Maret 2018. 
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negara maka warga tersebut dapat menemui dan meminta bantuan pada kedutaan 

besar republik Indonesia untuk menyelesaikan masalah mereka.4 

Berdasarkan fakta yang dikumpulkan, ternyata nasib pahlawan devisa 

Negara kita diluar tidak sebaik nasib pengangguran di Indonesia, khususnya 

tenaga kerja wanita yang bekerja sebagai penata laksana rumah tangga di Negara 

seberang, Indonesia selalu di hujani berita disiksa dan dilecehkan pekerja wanita 

asal Indonesia di Hongkong, Malaysia, Singapura dsb.5 Namun berita yang sering 

terdengar datang dari Negara Malaysia, begitu banyak perlakuan yang tidak 

pantas mereka lakukan terhadap pahlawan devisa Negara kita. Bahkan di 

Malaysia, Negara kita juga menempatkan Kedutaan Besar Rakyat Indonesia 

sebagai wakil pemerintah untuk melindungi warga Indonesia, tetapi pada faktanya 

pekerja wanita Indonesia kita di Negara Malaysia selalu menjadi korban 

kekerasan. Tindakan yang mereka dapatkan tidak sesuai dengan bunyi Undang – 

undang 1945 pasal 27 ayat 2 yang berbunyi “Tiap – tiap warga Negara berhak atas 

pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”6. Undang- undang 

nomor 18 tahun 2017  tentang perlindungan pekerja migran di Indonesia juga 

mengatur dalam pasal 6 huruf g “hak pekerja migran memperoleh pelindungan 

dan bantuan hukum atas tindakan yang dapat merendahkan harkat dan martabat 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Indonesia dan di 

                                                           
4 Muthiah Alhasany, “ Apa Tugas KBRI”, https://www.kompasiana.com/empuratu/apa-tugas-
kbri_55195025a33311ce16b6595 , Di unduh pada tanggal 5 Maret 2018 
5Jimmy Panggabean “ 2 TKW asal NTT di pukuli majikan hanya karena menangis”, 
https://daerah.sindonews.com/read/841541/24/2-tkw-asal-ntt-dipukuli-majikan-hanya-karena-
menangis-1394024819 , di unduh pada tanggal 5 Maret 2018 
6 Undang undang  1945 Pasal  27 Ayat 2 
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negara tujuan penempatan”.7 Keadilan dan perlindungan hukum untuk tenaga 

kerja wanita yang bekerja di Malaysia sangat minim, sehingga para pekerja wanita 

Indonesia selalu menjadi sasaran kekerasan bagi majikan mereka. Dan 

keefektifitas tugas kedutaan besar republik Indonesia di Malaysia dipertanyakan 

terkait rutinnya muncul kasus – kasus tenaga kerja wanita yang di siksa di 

Malaysia . Dalam penulisan istilah buruh migran yang dimaksudkan penulis akan 

lebih dititik beratkan makna nya kepada tenaga kerja informal pada bidang penata 

laksana rumah tangga (PLRT) khususnya Tenaga Kerja Wanita Indonesia. 

Berdasarkan berita yang di dapatkan dari beberapa kasus TKW Indonesia yang 

bekerja di Malaysia tidak sedikit jumlah kasus nasib TKW Indonesia yang Tragis 

bekerja di Negara Jiran tersebut, dimulai dari Lumpuh hingga tewas disiksa oleh 

majikan di Malaysia. Adelina Sao, wanita asal NTT yang di siksa dengan keji oleh 

pemberi kerjanya, bukan hanya disiksa, Adelina di paksa tidur dengan seekor 

anjing hingga wanita tersebut meninggal. Santi Restauli Simbolon, wanita berasal 

dari Indonesia yang bekerja sebagai TKW di Malaysia yang meninggal secara 

anas dan membusuk di lemari. Unidah nama warga yang berasal dari Jawa Barat 

yang  menjadi salah satu dari beberapa nama TKW Indonesia yang di siksa di 

Malaysia, bahkan sampai lumpuh. Nama- nama di atas hanya beberapa contoh 

dari sekian banyak kasus yang menimpa TKW Indonesia yang bekerja di 

Malaysia. Berikut grafik yang penulis dapatkan dari BNP2TKI mengenai data 

tenaga kerja migran dari Indonesia yang melakukan pengaduan hingga meninggal 

menurut Negara penempatan dalam kurun waktu 2013-2017.  

                                                           
7 Undang Undang Nomor 18 Tahun 2017 Pasal 6 huruf G tentang pelindungan pekerja migran 
Indonesia. 
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Gambar 1.1 data jumlah aduan TKI menurut Negara penempatan 2013-2017 

 

(Sumber: BNP2TKI) 

Dari grafik di atas dapat di simpulkan bahwa dari beberapa Negara sebagai 

penempatan TKI, Malaysia menduduki peringkat pertama untuk Negara dengan 

jumlah aduan TKI tertinggi yaitu sebanyak 1.777 aduan pada tahun 2017, 

sedangkan yang terendah di duduki oleh Negara Singapura dengan angka 181 

aduan pada tahun 2017. 
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Gambar 1.2 data jumlah TKI meninggal menurut Negara penempatan 2013-2017  

 

(Sumber : BNP2TKI) 

Gambar grafik di atas menunjukan Negara Malaysia menduduki posisi pertama 

untuk keterangan jumlah TKI yang meninggal menurut negara penempatan 

dengan angka 69 orang pada tahun 2017. Dan di susul posisi kedua oleh Negara 

Taiwan dengan jumlah 36 orang TKI yang meninggal pada tahun 2017. 

Dari kedua gambar grafik diatas dapat di simpulkan dalam kurun waktu 5 

tahun (2013 – 2017) pengaduan  TKI terbanyak datang dari negara Malaysia 

terdapat 6.915 aduan, Menurut salah satu sumber, Lembaga Swadaya Masyarakat 

( LSM ) di Malaysia yang bekerja di bidang perlindungan pekerja migran 

mencatat ada 120 kasus penganiayaan terhadap TKI di Malaysia sejak bulan Juni 

2017 sampai Desember 2017. Dan dari 120 kasus tersebut 82 diantaranya di alami 
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oleh buruh migran perempuan dan kebanyakan dari mereka adalah pekerja asisten 

rumah tangga di Malaysia.8 

Terkait poin – poin yang penulis uraikan diatas penulis merasa perlunya 

untuk meneliti topik  “PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TENAGA 

KERJA WANITA (TKW) INDONESIA YANG BEKERJA DI MALAYSIA” 

dalam skripsi penulis, dikarenakan adanya penghambat atas keefektivitas dari 

Undang- Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran 

Indonesia. 

Undang nomor 18 tahun 2017 sendiri tentang perlindungan pekerja migran 

di Indonesia dan Konvensi Buruh Migran Tahun 1990  terhadap para pekerja 

migran Indonesia yang disebut sebagai pahlawan devisa Negara. Serta ingin 

menegakkan hak – hak para tenaga kerja wanita Indonesia agar mereka 

mendapatkan kehidupan serta pekerjaan  yang layak seperti yang di janjikan oleh 

aturan – aturan yang ada. 

 

 

 

 

 

 
                                                           
8 Muhammad Nur Rochmi, “ Malaysia Negara paling bermasalah dengan TKI” , 
https://today.line.me/id/pc/article/Malaysia+Negara+Paling+Bermasalah+dengan+TKI-G9wMXL, 
di unduh pada tanggal 4 september 2018. 
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B. Perumusan Masalah 

Adapun pokok – pokok permasalahan yang akan dibahas oleh penulis di 

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Apakah Proses pengiriman TKW Indonesia ke Malaysia sudah sesuai 

dengan prosedur yang di atur dalam Undang – Undang nomor 18 Tahun 

2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia? 

2. Bagaimana perlindungan hukum bagi TKW Indonesia yang sudah bekerja 

di Malaysia? 

3. Bagaimana pendampingan hukum yang di berikan pemerintah Indonesia 

bagi TKW Indonesia yang bermasalah di Malaysia? 

C. Tujuan Penelitian 

 Berdasarkan permasalahan diatas, maka tujuan penulis untuk melakukan 

penelitian adalah untuk mengetahui: 

1. Untuk mengetahui efektifitas aturan- aturan Hukum yang ada di Indonesia 

untuk melindungi para Tenaga Kerja Indonesia khususnya Tenaga Kerja 

informal / Tenaga Kerja Wanita Indonesia yang bekerja di Malaysia 

berdsarkan Undang – Undang nomor 18 tahun 2017 tentang Perlindungan 

Pekerja Migran Indonesia. 

2. Untuk mengetahui bagaimana perlindungan TKW Indonesia yang sudah 

bekerja di Malaysia di lindungi berdasarkan Undang – Undang nomor 18 

Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia.        
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3. Untuk mengetahui upaya – upaya apa saja yang di lakukan pemerintah 

Indonesia untuk mendampingi para TKW Indonesia yang bernasalah di 

Malaysia.   

 

D. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat yang dapat diambil dari  penelitian ini adalah sebagi 

berikut: 

1. Agar mengetahui tingkat efektivitas syarat – syarat atau peraturan yang 

di buat oleh pemerintah sebelum memberangkatkan para TKW 

Indonesia. Dan juga memberi manfaat bagi pemerintah untuk mengkaji 

dan memeriksa peraturan- peraturan yang telah mereka buat untuk 

melindungi para TKW Indonesia. 

2. Sebagai gambaran untuk pemerintah hingga masyarakat di Indonesia 

agar mengetahui seberapa besar perlindungan yang di dapatkan oleh 

para TKW Indonesia yang bekerja di Malaysia, sehingga dapat di 

jadikan ukuran kinerja dari pemerintah atau pihak berwenang dan juga 

menjadi alat ukur untuk calon TKW Indonesia seberapa aman 

perlindungan dari pemerintah Negara sendiri hingga menjadi 

pengalaman untuk calon TKW Indonesia sendiri agar dapat mencegah 

hal – hal yang tidak diharapkan terjadi pada saat sudah bekerja di 

Malaysia ( contohnya: berbagai tindak kekerasan atau kejahatan yang 

dapat melukai harkat martabat sendiri). 
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3. Untuk memberikan pengetahuan buat Masyarakat umum  terhadap 

cara Pemerintah Indonesia mendampingi para TKW Indonesia yang 

bermasalah di Malaysia, sehingga di harapkan setelah masyarakat 

mengetahui cara pendampingan pemerintah Indonesia terhadap TKW 

Indonesia yang bermasalah, masyarakat juga mampu membantu 

pemerintah untuk mengurangi angka kekerasan terhadap TKW 

Indonesia yang bekerja di Malaysia baik dengan cara mencegah 

dengan memberikan ilmu dan pengetahuan yang bermanfaat untuk 

mereka, atau pun menangani TKW Indonesia yang bekerja di Malaysia 

yang sudah menjadi korban kekerasan dengan cara memberikan 

penyuluhan yang dapat menyembuhkan mereka secara fisik maupun 

batin. 
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