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BAB I 

       PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Pembangunan ekonomi global sudah berlangsung dan menjadi 

permasalahan serius bagi Dunia ketiga khususnya negara ASEAN tentang pasar 

lapangan pekerjaan, maka dari itulah memicu untuk melakukan perpindahan dari 

satu negara ke negara lainnya, kaitanya perpindahan masyarakat negara 

berkembang (developing country) ke negara maju (developed country), mereka 

meninggalkan asal rumah mereka hanya untuk mencari pekerjaan yang lebih baik 

di beberapa negara baik dengan cara legal maupun illegal.
1
 

Perpindahan Tenaga Kerja Indonesia keluar negeri (TKI) sendiri berawal 

ketika pemerintah Hindia Belanda pada tahun 1890 dengan cara menempatkan 

buruh kontrak ke Suriname Afrika Selatan sebagai pengganti budak perkebunan, 

yang juga merupakan bekas jajahan Belanda. Terutama pekerja buruh dari Jawa, 

dikarenakan kepadatan penduduk dan meletusnya gunung merapi pada saat itu. 

Dan tercatat Kegiatan pengiriman TKI ke Suriname yang sudah berjalan sejak 

1890 sampai 1939 mencapai 32.986 orang, dengan menggunakan 77 kapal laut.
2
 

Pada akhir tahun 1997-an ekonorni Indonesia mengalami kemunduran, hal 

ini dikarenakan krisis ekonomi yang melanda sebagian besar negara-negara Asia 

termasuk Indonesia, dan mendorong masyarakat Indonesia melakukan migrasi ke 
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luar negeri yaitu tujuannya, Asia-Pasifik, Timur Tengah, Amerika dan Eropa, 

tercatat dua pertiga dari 3,2 juta warga Indonesia yang terdaftar di perwakilan 

Indonesia diluar negeri adalah para tenaga kerja Indonesia (TKI).
3
 Dampak dari 

krisis ekonomi tersebut sampai saat ini masih dirasakan didalam negeri. Terutama 

pada masa pemerintahan Dr. H. Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang terus 

mengalami banyak persoalan yang timbul khususnya dalam perlindungan Tenaga 

Kerja Indonesia di Malaysia. 

Awal mula masuknya tenaga kerja migran ke Malaysia tidak bisa 

dilepaskan dari diterapkannya Kebijakan Ekonomi Baru (New Economic Policy/ 

NEP) pada periode tahun 1971-1990. Kebijakan tersebut memicu ekspansi 

industri di Malaysia terutama sektor manufaktur, dan kemudian diikuti pula oleh 

penambahan kesempatan kerja di perdagangan, jasa dan birokrasi pemerintahan 

yang harnpir seluruhnya terpusat di daerah perkotaan.
4
 

Pengiriman pekerja migran ke luar negeri di anggap solusi tepat dan setiap 

tahun kian bertambah terutama ke Malaysia, walaupun berdampak signifikan pada 

makro ekonomi. Karena itu dalam perkembangannya, negara-negara tujuan TKI 

dari tahun ke tahun juga terus bertambah. Salah satu indikator pertumbuhan 

ekonomi di suatu wilayah ditunjukan dengan perbaikan tingkat produk domestik 

regional bruto (PDRB) yang mengacu pada total nilai moneter dari semua barang 
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dan jasa yang telah dihasilkan di dalam batas-batas geografis tertentu.
5
 Terbukti 

pada tahun 2010, TKI di Malaysia menjadi sebanyak 89.698 orang.
6
 

Hal ini menjadi polimik permasalahan bagi dalam negeri Malaysia karena 

terjadinya banyak kasus yang dilakukan oleh TKI, serta menjadi tanggung jawab 

pemerintah Indonesia dalam menangani permasalahan yang ditimbulkan oleh TKI 

di Malaysia. Seperti kasus yang di alami Nirmala Bonat pada tahun 2004, yang 

disiksa oleh majikannya dan masih banyak kasus yang lainnya yang menimpa 

TKI di Malaysia. Peristiwa tragis juga terjadi ketika pada hari Jumat 9 November 

2012, pukul 06.00 waktu setempat. Wanita 25 tahun asal Batang, Jawa Tengah, 

itu ditahan dan diperkosa oleh 3 polisi Malaysia karena tidak membawa paspor. 

Diduga kuat menjadi korban penahanan paspor oleh majikannya.
7
 

Beragam kasus yang telah muncul diatas hanya sekelumit peristiwa dari 

panjangnya daftar masalah yang terjadi seputar tenaga kerja dari Indonesia. Pujian 

sebagai “pahlawan devisa” dianugerahkan kepada mereka, sementara nasib dan 

perlakuan yang diterima oleh sebagian besar dari mereka, baik saat masih berada 

di Indonesia, selama bekerja di luar negeri maupun pada saat kepulangan kembali, 

jauh dari sebutan pahlawan tersebut. Persoalan Tenaga Kerja Indonesia harus 

kembali dicermati, khususnya yang menyangkut masalah perlindungan mereka di 

luar negeri.
8
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Berbagai cara yang dilakukan pemerintah Indonesia untuk menyelesaikan 

berbagai permasalahan Tenaga Kerja Indonesia di Malaysia di atas, dimulai 

dengan perbaikan sistem perekrutan ketika masih berada di Indonesia sampai 

tingkat perlindungan secara diplomatik, dimana pemerintah Indonesia 

menempatkan perwakilan RI di Malaysia sebagai wadah perlindungan terhadap 

permasalahan Tenaga Kerja Indonesia. Kesadaran pemerintah Indonesia untuk 

memberikan perlindungan terhadap permasalahan TKI di Malaysia tidaklah cukup 

hanya memperbaiki sistem manajerial dan mengandalkan wakilnya di Malaysia, 

maka pemerintah Indonesia mengambil inisiatif untuk melakukan wadah 

kerjasama berbentuk Memorandum of Understanding (MoU) antara Negara 

pengirim Tenaga Kerja asal Indonesia dengan pihak penerima.      

Namun penanganan dan kerjasama setingkat Memorandum of 

Understansing (MoU) yang pernah diterapkan untuk menyelesaikan permasalahan 

TKI di Malaysia. Menurut Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia 

(YLBHI) sudah tidak memadai lagi digunakan sebagai payung hukum mengingat 

rumitnya persoalan buruh migran di antara kedua negara. MoU harus segera 

diganti dengan perjanjian bilateral dari segi yuridis perjanjian bilateral lebih kuat 

kedudukannya dibanding hanya sekedar MoU. Bila kerjasama kedua negara 

mengenai buruh migran dituangkan dalam bentuk perjanjian bilateral, maka daya 

paksanya lebih jelas serta meratifikasi Konvensi Internasional tentang 

Perlindungan Buruh Migran dan Keluarganya (UN Convention on the Protection 

of the Rights of All Migrant Workers and Member of Their Families). Sebab, 
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dengan meratifikasi konvensi tersebut, pemenuhan hak-hak buruh migran lebih 

terjamin dan jangkauannya lebih luas.
9
 

Serangkaian langkah koperatif dilakukan pada tahun 1984, dengan ditanda 

tanganinya Medan Agreement antara Pemerintah Republik Indonesia yang 

diwakili oleh Menteri Tenaga Kerja Sudomo, dengan Wakil Perdana 

Menteri/Menteri Dalam Negeri Malaysia, Datuk Musa Hitam. Perjanjian tersebut 

menetapkan bahwa penambahan Tenaga Kerja Indonesia oleh calon pemberi 

pekerjaan di Malaysia harus dibuat melalui jalur resmi, serta disusul perjanjian 

pada tahun 1989 dan 1991 dengan upaya pemutihan (legalisasi) bagi para TKI.
10

 

Pada era kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudiono periode 

pertama tepatnya tanggal 7 Juli 2005 terdapat pula hasil pertemuan Komisi 

Bersama, sebagai salah satu wadah untuk menyelesaikan masalah-masalah 

residual
11

 kedua negara dan untuk meningkatkan hubungan bilateral kedua negara 

di masa mendatang, khususnya dalam kerangka „forward-looking relationship’ 

dan „good neighbourhood policy’ yaitu antara Indonesia dengan Malaysia: 

Sampai dengan saat ini telah ditandatangani berbagai kerja sama bilateral" 

penyetujuan Risalah Rapat Antara Menteri Tenaga Kerja Indonesia dan Menteri 

Dalam Negeri Malaysia tentang Buruh Migran Indonesia.
12

  

Diikuti kerjasama penanganan dan perlindungna masalah TKI, tahun 2006 

pemerintah Indonesia telah membuat MoU (Memorandum of Understanding) 

dengan judul The Recruitment and Placement of Indonesian Domestic Workers, 
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dengan pemerintah Malaysia. Dan pada Mei 2010 Malaysia ada kemauan baik 

yang tertuang dalam  Letter of Intent (LoI) diantaranya menyangkut bagi TKI 

untuk memperoleh hari libur satu hari dalam seminggu, dan memegang sendiri 

paspornya.
13

 

Peran buruh migran asal Indonesia di Malaysia sangat membantu Malaysia 

dalam meningkatkan  perekonomian di Malaysia. Begitupun pemerintah Malaysia 

telah banyak membantu kekurangan lapangan pekerjaan di Indonesia. Hubungan 

simbiosis masalah ketenagakerjaan inilah melalui wadah kerjasama bilateral 

antara pemerintah Indonesia-Malaysia dapat menyelesaikan permasalahan Tenaga 

kerja Indonesia. Bagi Indonesia Harus diakui bahwa peran buruh migran sangat 

penting. Ketika Indonesia masih menghadapi krisis pada periode antara 1999-

2001, misalnya, tercatat bahwa remittance
14

 dari buruh migran ke tanah air 

mencapai Rp 28,29 triliun. Tidak bisa dibayangkan betapa beratnya beban hidup 

para penduduk miskin jika tidak ada alternatif pengiriman tenaga kerja ke luar 

negeri.
15

 

Adanya Kerjasama Bilateral Indonesia-Malaysia dalam menanggulangi 

permasalahan TKI di Malaysia era SBY. Nantinya peneliti bisa melihat bentuk-

bentuk perundingan bilateral antara pemerintah Indoneia-malaysia terkait 

permasalahn TKI setingkat Agreement sampai Memorandum of Understanding 

(MoU) yang pernah dilakukan dalam hal menanggulangi permasalahan TKI di 

Malaysia. Dimana kedudukan Agreement lebih bersifat teknis dan administratif, 
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sedangkan Memorandum of Understanding (MoU) merupakan perjanjian yang 

mengatur pelaksanaan teknik operasional sesuai dengan materi perjanjian 

kesepahaman bersama.
16

 Sehingga ini merupakan alasan mengapa peneliti 

mengangkat masalah ini dengan melihat bagaimana Kerjasama Bilateral 

Indonesia-Malaysia dalam menanggulangi masalah TKI di Malaysia pada masa 

Presiden SBY.  
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1.2 Rumusan Masalah 

Bedasarkan latar belakang di atas maka penulis dapat membuat rumusan 

permasalahan penelitian yaitu Bagaimana Kerjasama Bilateral Indonesia – 

Malaysia Dalam Menanggulangi Permasalahan TKI Di Malaysia Pada Masa 

Presiden SBY ? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

I. Berdasarkan rumusan permasalahan di atas maka penelitian ini bertujuan 

untuk mengetahui kerjasama bilateral Indonesia-Malaysia dalam 

menanggulangi masalah TKI di Malaysia periode SBY. 

 

1.4. Manfaat Penelitian 

I. Manfaat Akademis 

a. Bisa menghasilkan analisis tentang adanya kerjasama Indonesia-Malaysia 

terkait permasalahan TKI di Malaysia periode SBY. 

b. Menjadi referensi serta bahan rujukan bagi mahsiswa dan semua kalangan 

dalam meneliti suatu kasus yang berkaitan dengan penelitian ini. 

II. Manfaat Praktis 

a. Diharapakan bisa membuat Mahasiswa dan lapisan Masyarakat tahu 

tentang permasalahn TKI di Malaysia dan bentuk kerjasama Indonesia-

Malaysia dalam menanggulanginya. 
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1.5 Penelitian Terdahulu 

Penelitian tentang Tenaga Kerja Indonesia di luar negri sangat banyak 

sekali. Peneliti akan melampirkan sebagian dari penelitian terdahulu. penelitian 

terdahulu pertama yaitu Kerjasama Bilateral Indonesia – Malaysia dalam 

penanganan masalah TKI Ilegal.
17

 Dalam tulisannya yang berbentuk skripsi 

“Bahwa pengiriman TKI ilegal ke Malaysia secara terus menerus sehingga jumlah 

TKI ilegal semakin banyak kian tahunnya, maka pemerintah Malaysia-Indonesia 

mengatasi permasalahan tersebut dengan cara pemutihan dan pemulangan 

semantara karena banyaknya kasus terjadi. Namun penlitian di atas banyak 

Menjelaskan proses dan jalur masuknya TKI illegal ke Malaysia lewat jalur 

perbatasan yang khusus dilewati oleh imigran gelap yang di motori oleh agen 

rekrutmen ilegal juga.  

Pembahasan tentang kejasama Indonesia-Malaysia dalam menangani 

masalah TKI ilegal dengan menggunakan satu pendekatan yaitu hubungan 

bilateral saja. Sehingga sangatlah sulit untuk mendapatkan kesimpulan yang jelas 

tentang kerjasama Indonesia-Malaysia terkait permasalahan TKI illegal yang 

sangat kompleks karena tidaklah cukup apabila pembahasan tentang Tenaga Kerja 

Indonesia illegal di pandang dari satu pendekatan saja.    

Penelitian pertama mengupas banyak hal tentang imigran gelap dan agen 

rekruitmen gelap juga serta upaya pemerintah Malaysia dan Indonesia 

menanggulangi hal itu dan permasalahan yang ditimbulkan, banyak perbedaan 

dengan penelitian penulis angkat. Banyak memaparkan tentang cara-cara 
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pemerintah Indonesia-Malaysia dalam penanganan kasus yang ditimbulkan oleh 

TKI di Malaysia dan peran pemerintah Indonesia - Malaysia dalam menangani 

kasus TKI khususnya pada masa Presiden SBY. 

Perbaikan sekelas Memorandum of Understanding (MoU) menjadi 

Kerjasama bilateral dalam menyelesaikan permasalahan TKI dengan Malaysia. 

Sehingga nantinya Indonesia memilki posisi tawar bagus di mata Malaysia. 

Penelitian kedua yaitu Indonesia Labour Mobility To Malaysia (Case 

Study : East Florest, Weast Lombok, And The Island of Bawean).
18

 Tulisan 

yang di angkat oleh Ida Bagoes Mantra yang berbentuk kumpulan jurnal yang 

dijadikan buku ini, Membahas tentang asal muasal pekerja migran asal Indonesia 

ke Malaysia di awali sejak berakhirnya perang dunia kedua dan mulai adanya 

konfrontrasi antara Indonesia-Malaysia serta kebiasaan masyarakatnya dalam 

bepergian ke tanah suci Mekah, mereka mampir dan bekerja dulu di Singapura 

atau di Malaysia bahkan selepas dari tanah suci mereka menetap di Malaysia 

untuk meneruskan pekerjaannya (pekerja migran dari Pulau Bawean). serta 

menjelaskan rancangan dan tujuan penelitiannya diantaranya, l). Mengidentifikasi 

karakteristik demografi dan sosial dari para pekerja migran Indonesia ke 

Malaysia, 2). Untuk mengetahui faktor-faktor penyebab pendorong pengambil 

keputusan untuk bermigrasi, 3). Untuk mengidentifikasi cara yang digunakan oleh 

para migran untuk pergi ke Malaysia dan mendapatkan lapangan kerja, 4). Untuk 

mengidentifikasi dampak ekonomi dan nonekonomi pada daerah yang 

ditinggalkan oleh para pekerja migran untuk malaysia. 
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Perbedaan dengan penelitian penulis, berupaya memaparkan dan 

menganalisa bentuk kerjasama pemerintah Indonesia dengan Malaysia dalam 

bentuk kerjasama bilateral serta efisiensi dari pada kerjasama konvensional yang 

telah diterapkan terkait perjanjian MoU antara pekerja asal Indonesia dengan para 

majikannya. Dan memberikan tata cara terbaru melalui kebijakan pemerintah 

Indonesia kepada TKI mulai dari tahap pra penempatan, tahap penempatan, dan 

purna penempatan, yang dikelola oleh pemerintah Indonesia baik didalam negeri 

dan yang ada diluar negeri sebagaimana dilakukan oleh KBRI. 

Penelitian ketiga, Perlindungan Hukum Terhadap TKI Diluar Negri 

Pra Pemberangkatan, Penempatan, Dan Purna Penempatan.
19

 Tulisan 

berbentuk jurnal ini memaparkan kondisi dalam negri Indonesia dalam 

penyediaan lapangan pekerjaan yang tidak dapat memenuhi permintaan pasar 

pekerjaan dalam negri sehingga pemerintah Indonesia melakukan kebijakan 

pengiriman Tenaga Kerja Indonesia ke luar negri secara besar-besaran. Sedangkan 

permasalahan Tenaga Kerja Indonesia ini timbul disebabkan perekrutan Calon 

Tenaga Kerja Indonesia kurang prosedural dengan adanya Calo Perusahaan Jasa 

Tenaga Kerja Indonesia (PJTKI), dan CTKI ke luar negri tidak masuk kriteria 

yang pantas untuk dipekerjakan keluar negri dan dapat memicu rentannya 

permasalahan TKI di luar negri.  

Perbedaan dengan penulis, tulisan Erwan Baharuddin tadi berbentuk jurnal 

sehingga tidak dilengkapi data-data dan tabel sebagai introveksi perbaikan hukum 

dalam melaksanakan perlindungan TKI di luar negri, pra pemberangkatan, 

penempatan, dan purna penempatannya. 

Data-data di atas dapat disederhanakan dalam tabel hasil penelitian 

terdahulu sbb : 
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Tabel 1.1 

Posisi penelitian  

No Judul Penelitian Metode 

penelitian 

Hasil  

1 Kerjasama bilateral Indonesia- 

Malaysia dalam penanganan 

masalah TKI Ilegal 

Hubungan 

bilateral 

(Skiripsi 

diskriftif) 

Tidak tersedianya 

lapangan pekerjaan  

domestik,membuat 

penduduk indonesia 

memilih bermigrasi ke 

luar ke malaysia. Namun  

cara-cara yang mereka 

tempuh lewat jalur yang 

justru bertentengan 

dengan undang-undang 

(ilegal), dikarenakan 

rayuan gombal calo 

dengan janji-janji palsu. 

Didukung terbentuknya 

jalur-jalur khusus (point 

entry) yang mereka sudah 

bentuk sesuai rencana 

mereka dengan berbagi 

cara, maksudnya lewat 

jalur gelap atau dengan 

kerjasama instansi terkait 

pengiriman TKI. 

Kemudian bahasan di atas 

terkait permasalahan  TKI 

ilegal hanya membentuk 

kerjasama Indonesia-

Malaysia lewat diplomasi 

dengan membentuk 

Memorandum of 

Understanding (MoU) 

antara kedua belah pihak. 

Tidak ada langkah bentuk 

kerjasama secara bilteral 

dari beberapa urain 
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kerjasama yang 

merupakan upaya 

pemerintah indonesia 

dalam hal persalahan TKI. 

2 Indonesia labour mobility to 

Malaysia (Case Study: east 

Florest, West Lombok, and the 

Island of Bawean) 

Migrasi 

Internasional 

(Research 

Study) 

Masyarakat Flores Timur, 

Lombok barat, pulau 

bawean meninggkan 

daerah mereka untuk 

begrmigrasi internasional 

ke Malaysia karena 

perbedaan upah di daerah 

mereka jauh lebih tinggi 

dengan upah di Malaysia, 

pada tahun 1990 sebesar 

Rp. 500-1000/ Day. 

Sedangkan di Malaysia 

mencapai &Rp. 7000-

8000/ Day. 

Keadaan Demografi di 

daerah mereka sangatlah 

tidak mendukung, selain 

daerah wilayah dan 

populasi sedikit 

dibandingkan jawa 

sehingga mempengaruhi 

kegiatan ekonomi belum 

lagi rendahnya pendidikan 

masyarakat di ketiga 

wilayah tadi, keadaan 

tanah yang tidak subur 

dan tidak sesuai 

pendapatan dan 

pengeluaran dari hasil 

bertani memaksa mereka 

untuk mencari lpangan 

pekerjaan di Malaysia.  

 

3 Perlindungan Hukum 

Terhadap TKI Diluar Negri 

Pra Pemberangkatan, 

Perlindungan 

Hukum 

Pemerintah Indonesia 

dalam hal memberikan 

perlindungan TKI keluar 
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Penempatan, Dan Purna 

Penempatan 

negri, dapat dilakukan 

jika tata cara pra 

pemberangkatan, 

penempatan, dan purna 

penempatan dilakukan 

oleh peran negara dengan 

satgas khusus tanpa 

melibatkan peran swasta. 

4 Kerjasama Bilateral Indonesia-

Malaysia dalam 

menanggulangi permasalahan 

TKI di Malaysia pada masa 

presiden SBY 

HAM 

Kerjasama 

Bilateral 

Sekuritisasi 

Kerjasama bilateral yang 

menghasilkan Agreement, 

Memorandumg of 

Understanding (MoU), 

Letter of Intent samapai 

Protokol Perubahan masih 

belum bisa menjawab 

permasalahan TKI di 

Malaysia karena 

lemahnya status Hukum 

dan kurangnya 

pengutamaan Hak Asasi 

Manusia pada landasan 

materi perundingan. 

 

1.6 Landasan konsep /Teori 

1.6.1 Hak Asasi Manusia 

Manusia terlahir merupakan kehendak Tuhan dengan hak-haknya sebagai 

manusia bukan merupakan pemberian dari orang lain, tapi hak-hak tadi memang 

pemberian Tuhan sejak terlahir sebagai manusia,  menurut Jack Donnely dalam 

buku Universal Human Rights In Theory And Practice bahwa Hak asasi manusia 

adalah hak-hak yang dimiliki manusia semata-mata karena ia manusia. Umat 

manusia memilikinya bukan karena diberikan kepadanya oleh masyarakat atau 
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berdasarkan hukum positif, melainkan semata-mata berdasarkan martabatnya 

sebagai manusia.
20

  

Dalam buku tentang HAM : Hukum Hak Asasi Manusia, Smith dalam Knut D 

Asplund dkk, mengemukakan: Meskipun manusia berbeda ras, suku budaya, dan 

kewarganegaraan, hak-hak sebagai manusia tetap melakat pada setiap diri 

manusia untuk tetap saling menghormati dan menghargai yang menjadi hak setiap 

individu tanpa melihat adanya perbedaan. Inilah sifat universal dari hak-hak 

tersebut, selain bersifat universal, hak-hak itu juga bersifat tidak bisa dicabut 

(inalienable). Hak asasi manusia tersebut berasal dari teori hak kodrati (natural 

rights theory). Teori kodrati mengenai hak itu bermula dari teori hukum kodrati 

(natural law theory).
21

  

Sebagaimana menurut Jhonn Locke tentang kontrak sosial dalam The Second 

Treatise Of Civil Government And Letter Concerning Toleretion: Hak kebebasan 

dan kepemilikan, yang merupakan milik mereka sendiri dan tidak dapat dicabut 

atau diperoleh oleh negara.
22

 Melalui „kontrak sosial' (social contract), 

perlindungan atas hak yang tidak dapat bisa dicabut ini diserahkan kepada negara. 

Tetapi, menurut locke, apabila penguasa negara mengabaikan kontrak sosial itu 

dengan melanggar hak-hak kodrati individu, maka rakyat di negara itu bebas 

                                                             
20

 Jack Donnely, Universal Human Rights in Theory and Practice, Cornell University Press. 

Ithaca and London, 2003. Hal. 7-2 l. Juga Maurice Cranston, whats are human rights? Taplinger. 

New York, 1097, hlm. 70. 
21

 Rhona K. M. Smith. at. Al. Hukum hak asasi manusia, dalam buku Knut D Asplund. dkk, 

Yogyakarta, Pusham UIL. 2008. Hal. 7-8. 
22

 Jhonn Loocke, The Second Treatise Of Civil Goverment And A Letter Concerning Toleration, 

disunting oleh J.W. Gough, blackwell, oxford, 1964. 
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menurunkan sang penguasa dan menggantikan dengan pemerintah yang bersedia 

menghormati hak-hak tersebut.
23

 

Tenaga Kerja asal Indonesia yang bekerja ke Malaysia walaupun berbeda 

warga Negara dengan pemberi pekerjaan oleh Negara Malaysia, ia tetap 

mempunyai hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi hak-hak mereka 

merupa perlakuan baik dan tetap saling mnghargai karena manusia pada 

hakekatnya manusia terlahir sama tidak ada perbedaan. Kaitannya dengan 

permasalahan TKI di Malaysia, jelas sekali bahwa hak-hak manusia yang di bawa 

sejak lahir sangat tidak terlihat dalam melakukan pekerjaan mereka dengan 

adanya berbagai kasus tentang pelanggaran HAM yang banyak dilakuakan oleh 

pihak Malaysia. 

 

1.6.2 Sekuritisasi 

Sekuritisasi menurut Weaver. Dalam buku on security bahwa security 

adalah “speech act” dengan mengartikulasikan keamanan, pemerintah bergerak 

dari fakta-fakta yang sifatnya umum kemudian masuk dalam area yang sifatnya 

khusus, kemudian mengambil langkah-langkah apapun sebagai bagian dari hak 

istimewa untuk menghentikannya.
24

 

Dalam buku security : A New Framework of Analisis, Busan, Waever dan 

Jaaap de Wilde, mengemukakan: keamanan adalah langkah yang dilakukan 

                                                             
23

 Ibid 
24

 Ole Waever, Securitization And Desecuritization, Dalam Ronnie d. Lipschutz (ed) On Security, 

(New York: Columbia University Press, 1995), Hal. 55. 
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dengan melampaui aturan main secara umum dalam membingkai suatu isu, 

apakah termasuk isu dalam ranah politik atau yang melampaui.
25

 

Sekuritisasi menurut Buzan, Waever dan Jaap de Wilde adalah sebuah 

bentuk ekstrem dalam upaya politik, setiap isu dapat dikaterogikan dalam 

jangkaun antara lain, nonpoliticized yang berarti pemerintah tidak menagani 

permasalahan ini karena tidak termasuk dalam kepentingan dan perdebatan dalam 

ranah politik. Politicized, yang berarti bahwa isu tersebut adalah masuk dalam 

ranah kebijakan publik yang membutuhkan campur tangan pemerintah, dalam hal 

alokasi sumber daya, atau kebijakan tambahan. Selajutnya, tosecuritized, yang 

berarti sebuah isu di anggap menjadi sebuah ancaman keamanan yang bersifat 

nyata, yang tentu saja membutuhkan tindakan yang darurat dimana penggunaan 

prosedur di atas, prosedur politik dianggap sah untuk dilakukan.
26

 

Selanjutnya Buzan, Waever, dan Jaap de Wilde mengatakan: dalam 

melakukan analisa keamanan, mengartikulasikan keamanan mambutuhkan tiga 

bentuk unit yang berkaitan dengan upaya analisa keamanan yang atara lain terdiri 

dari : 

a) Refrence object: sesuatu yang dipandang secara nyata terancam dan berhak 

menyatakan dirinya terancam. 

b) Securitzating actors: aktor yang melakukan suatu tindakan sekuritisasi 

terhadap suatu isu. 

                                                             
25

 Barry buzan. Ole waever. Japp De Wilde, Security: Framework Of Analisis, (London : Linne 

Riener Publisher, 1998) Hal. 23. 
26

 ibid, hal. 23 
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c) Functional actors: aktor tang mempengaruhi dinamisasi suatu sektor tanpa 

harus bertindak sebagai Refrence object ataupun Securitzating actors.
27

 

Selanjutnya sekuritisasi menurut Buzan,Waever dan Jaap di Wilde, oleh 

Mely Cabellero, Anthony & Ralf Emmers serta Amitav Acharya 

dikombinasikannya melalui beberapa langkah yang bertujuan untuk 

mengaplikasikan serta mengoprasialisikan sekuritisasi ini melalui kerangka kerja 

yang terdiri dari:
28

 

a) Issue area : melihat apakah terdapat konsensus bersama antar para aktor 

dalam menentukan exxistential threat. 

b) Securitizing actors : menentukan aktor yang melakukan securitisasi serta 

bertindak atas dasar kepentingan siapa? 

c) Security concept (whose security) : konsep keamanan yang digunakan oleh 

aktor dalam menentukan tindakan sekuritisasi. Misal: negara melakukan 

sekuritisasi berlandaskan keamanan nasional. NGO (non govermental 

organizationz) melakukan sekurisasi dengan berlandaskan human security. 

d) Process : penggunaan spech acts berdampak terhadap sebuah proses 

sekutisasi. 

e) Degree oe securitisastion: melihat sejauh mana sekuritisasi telah 

dilakukan dengan menggunakan beberapa indikator antara lain, resourse 

allocation trends, military involvement, legislation, and institutionalism. 

f) Impact on the threat : melihat sejauh mana upaya sekuritisasi berdampak 

terhadap exisntial threat. 

                                                             
27

 Ibid 
28

 Mely Caballero. Anthony & Ralf Emmers. Amitav Acharya (ed) non traditionalis security in 

Asia: Dilemmas in securitization, (ASGATE. 2006). hal. 6-8. 
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g) Condition affecting securitions : proses sekuritisasi akan berdampak 

sakaligus mempengaruhi faktor-faktor lain; interplay of different concept 

of security, lingkage between securty issue, role of powerful actors, 

domestic political system, international norms. 

 

Dengan latar belakang di atas, pengiriman Tenaga Kerja Indonesia ke 

Malaysia yang dilakukan secara terus menerus menjadi permasalahan tersendiri 

bagi dalam negri Malaysia, sehingga pemerintah Malaysia menganggap Tenaga 

Kerja Indonesia sebagai isu ancaman dalam negri Malaysia.  

Begitupun oleh pemerintah Indonesia, Tenaga Kerja Indonesia merupakan 

Warga Negara Indonesia untuk mencari pekerjaan ke luar negri, namun peluang 

usaha pekerjaan ke luar negri inilah kerap terjadi perdagangan manusia sehingga 

sepantasnya pemerintah Indonesia menjadikan pengiriman Tenaga kerja ke luar 

negri sebagai isu keamanan Nasional. 

 

1.6.3 Kerjasama Bilateral 

Konsep ini dikemukakan oleh Holsti tentang konsep kolaborasi atau 

kerjasama, bahwa: 

Sebagian besar transaksi dan interaksi di antara negara-negara dalam sistem 

internasional dewasa ini adalah bersifat rutin dan hampir bebas konflik. Timbul 

berbagai masalah nasional, regional, atau global yang memerlukan perhatian dari 

banyak negara. Dalam kebanyakan kasus, sejumlah pemerintah saling mendekati 

dengan penyelesaian yang diusulkan, merundingkan atau membahas masalah, 
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mengemukakan bukti teknis untuk menyetujui satu penyelesaian atau lainnya, dan 

mengakhiri perundingan dengan perjanjian atau pengertian tertentu yang 

memuaskan kedua belah pihak.
29

 

Kerjasama bilateral telah menjadi sistem internasional sebagai bentuk 

transaksi dan interaksi dalam merundingkan berbagai permasalahan kaitannya 

antara Indonesia-Malaysia tentang penanggulangan masalah TKI, sehingga 

meminimalisir efek yang berpotensi konflik baik antar masyarakat Indonesia-

Malaysia dan kalangan pemerintah. Dan menyepakati bentuk-bentuk perjanjian 

yang sudah dirundingkan sebelumnya. 

 

Menurut Prof. Dr. Kusuma Atmaja hubungan dan kerjasama antar bangsa 

muncul karena tidak meratanya pembagian kekayaan alam dan perkembangan 

industri di seluruh dunia sehingga terjadi saling ketergantungan antara bangsa dan 

negara yang berbeda. Karena hubungan dan kerjasama ini terjadi terus menerus, 

sangatlah penting untuk memelihara dan mengaturnya sehingga bermanfaat dalam 

pengaturan khusus sehingga tumbuh rasa persahabatan dan saling pengertian antar 

bangsa di dunia.
30

 

Hubungan saling ketergantungan inilah terutama masalah TKI yang 

banyak memberikan kontribusi bagi Indonesia dan Malaysia harus dipertahankan 

dan dikelola dengan cara peningkatan kerjasama yang harmonis terutama dalam 

menkaji kerjasama bilateral terkait permasalahan Tenaga Kerja Indonesia. 

                                                             
29

 K.J Holsti, 1983, Politik Internasional: kerangka untuk analisis, ed. 4, ter. M.Tahir Azhary, 

Jakarta: Erlangga, hal:209 
30

 http://wayansuyadnya.wordpress.com/I-I-hubungan-internasional-pengertian-pola-arti-

pentingsarananya/ di unduh tanggal 4 Oktober 2012 
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1.7 Metode Penelitian 

1.7.1 Jenis Penelitian 

Dalam penelitian ini penulis menggunkan Metode deskriptif yaitu upaya 

menjawab pertanyaan siapa, apa, diamana, kapan atau berapa ; jadi merupakan 

upaya melaporkan apa yang terjadi.
31

 Bagaimana Kerjasama Bilateral 

Indonesia-Malaysia Dalam Menanggulangi permasalahan Tenaga Kerja 

Indonesia Di Malaysia Periode SBY. 

1.7.2 Teknik Pengumpulan data 

Peneliti menggunakan teknik kajian pustaka mengumpulkan data-data 

sekunder yang relevan dengan masalah akan diamati, yaitu data diolah dalam 

bentuk dokumen, baik tertulis maupun verbal dan dipublikasikan. Adapun sumber 

data dalam penelitian ini adalah buku, jurnal, artikel di surat kabar, laporan resmi 

dan internet. Kemudian data-data diolah menggunakan teknik analisis data 

kualitatif karena data-data diperoleh berwujud kata-kata dan bukan rangkaian 

angka-angka serta tidak dapat disusun dalam kategori-kategori atau klasifikasi-

klasifikasi. 

1.7.3 Batasan Waktu 

Batasan waktu Penelitian ini dari tahun 2014 sampai 2012  menjelaskan 

bagaimana kerjasama bilateral Indonesia-Malaysia dalam menanggulangi 

permasalahan TKI di Malaysia pada masa presiden SBY. Kerjasama yang 

dimaksud perbaikan dan peningkatan kerjasama Indonesia-Malaysia dalam 

                                                             
31

  Mohtar Mas'oed, 1990, "Ilmu Hubungon Internasionol: Disiplin dan metodelogi- LP3ES hal 68. 



22 

 

menanggulangi masalah TKI yang dijalin selama masa pemerintahan periode 

SBY. 

1.7.4 Batasan Materi 

 Materi yang dibahas dalam penelitian ini memfokuskan pada kerjasama 

bilateral Indonesia-Malaysia dalam menanggulangi permasalahan TKI di 

Malaysia pada masa presiden SBY. 

 

1.8 Argumen Dasar 

Berdasarkan pengantar konsep yang menjadi acuan peneliti bahwa, pada 

1997-1998 krisis moneter menimpa sebagain Negara Asia termasuk Indonesia, 

krisis ini membuat Indonesia tidak mampu memenuhi permintaan lapangan 

pekerjaan dalam negri, untuk lepas dari permalasahan ini salah satunya melakukan 

kebijakan pengiriman Tenaga Kerja Indonesia ke luar negeri khususnya ke 

Malaysia, dimana saat itu Malaysia sebagai negara industri baru di kawasan Asia 

Tenggara yang  mampu bangkit. Namun pengiriman Tenaga Kerja Indonesia ke 

Malaysia dilakukan secara terus menerus sampai era kepemimpinan peresiden 

Susilo Bambang Yudiono sehingga Tenaga Kerja Indonesia semakin bertambah 

setiap tahunnya dan menuai banyak permasalahan di Malaysia. 

Untuk menyelesaikan permasalahan TKI di Malaysia ini, pemerintah 

Indonesia selaku Negara pengirim warganya sebagai Tenaga Kerja ke Malaysia 

telah melakukan kerjasama dengan negara penerima TKI, mulai dari setingkat 

Memorandum persetujuan sampai perundingan bilateral antar kedua Negara, 

dimana perundingan bilateral ini hanya difokuskan terkait permasalahan TKI di 
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Malaysia. Sehingga menghasilkan bentuk-bentuk perundingan bilateral yang di 

anggap memiliki posisi tawar  lebih di mata Malaysia. 

l. Sistematika Penulisan 

Dalam penelitian ini terdapat sistematika sebagai berikut: 

BAB I: PENDAHULUAN 

Berisi pendahuluan yang terdiri dari Latar Belakang, Rumusan Masalah, 

Tujuan dan Manfaat Penelitian, Tinjauan Pustaka, Kerangka Pemikiran, Metode 

Penelitian. 

BAB II : DINAMIKA DAN PROBLEMATIKA TKI DI MALAYSIA 

Pada bab ini akan dibahas mengenai dianamika dan problematika TKI 

serta membahas usaha-usaha yang telah dilakukan Pemerintah Indonesia dalam 

menanggulangi masalah TKI di Malaysia. 

BAB III :KERJASAMA INDONESIA-MALAYSIA DALAM 

MENANGGULANGI PERMASALAHAN TKI PADA MASA PRESIDEN 

SBY DAN PROSES SEKURITISASI 

Berisi mengenai awal mula terbentuknya kerjasama bilateral Indonesia-

Malaysia dan bentuk-bentuk Kerjasama Indonesia-Malaysia dalam 

menanggulangi masalah TKI di Malaysia (yang disederhanakan dalam tabel) dan 

Asumsi pihak Malaysia terhadap Tenaga Kerja Indonesia di Malaysia serta proses 

sekuritisasi oleh pemerintah Indonesia terkait permasalahan TKI. 

BAB IV: EVALUASI TERAPAN PERUNDINGAN BILATERAL 

Berisi  analisis bagaimana kerjasama Indonesia-Malaysia yang telah 

dilakukan dalam menanggulangi masalah TKI di Malaysia periode SBY. 


