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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Beratnya tekanan ekonomi di Indonesia menjadikan bekerja di luar 

negeri sebagai salah satu alternatif untuk mendapatkan penghasilan. Individu 

yang merantau ke luar negeri tersebut kemudian lebih dikenal dengan sebutan 

Tenaga Kerja Indonesia (TKI), sedang untuk yang wanita lebih populer 

disebut Tenaga Kerja Wanita (TKW). Istilah ini pada awalnya merupakan 

istilah formal, dimana individu yang bekerja di luar negeri disebutkan pada 

kartu kerjanya sebagai Tenaga Kerja Indonesia. Istilah Tenaga Kerja Wanita 

sebenarnya tidak ada, akan tetapi media massa untuk membedakan antara TKI 

laki-laki dan TKI perempuan, menggunakan istilah Tenaga Kerja Wanita 

(TKW). Istilah sebelumnya tidak populer meskipun sempat digunakan di 

media massa, yaitu “TKI-wan” dan “TKI-wati”
1
. 

Sektor Tenaga Kerja Indonesia (TKI) ke luar negeri ini menarik untuk 

diteliti. Pertama, karena pekerjaan ini mampu mengubah status sosial 

seseorang. Penelitian Nasution mencatat
2
 bahwa migran Indonesia mampu 

meningkatkan taraf hidup keluarganya dari pendapatan yang mereka peroleh 

selama bekerja di Malaysia. 65% migran berhasil dalam memenuhi kebutuhan 

makan telah naik dari kurang memuaskan dan sangat  kurang memuaskan 

                                                 
1
 Tenaga Kerja Indonesia, artikel. www.wikipedia.co.id., download tanggal 20 Januari 

2009 
2
 Nasution dalam Muslan Abdurrahman, Tenaga Kerja Indonesia yang Tidak Terampil 

terhadap Peraturan Perundang-Undangan tentang Penempatan Tenaga Kerja Indonesia ke Luar 

Negeri (Sebuah proses Pendampingan di Tengah Hukum Modern). Disertasi, Universitas 

Diponegoro, Semarang, 2006 

http://www.wikipedia.co.id/
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23,0% sebelum bekerja di Malaysia ke tingkat memuaskan (86,3%) dan sangat 

memuaskan (5,7%). Kedua, mampu menambah devisa negara. TKI asal Jawa 

Timur misalnya, yang bekerja di luar negeri selama tahun 2001 menghasilkan 

devisa sebesar Rp 1,3 trilyun, dengan total TKI legal asal Jawa Timur 

berjumlah 160.000 orang. Belum lagi yang ilegal. Hanya saja untuk menjadi 

TKI tersebut terdapat persyaratan dan prosedur sebagaimana diatur dalam 

Kepmenakertrans No.Kep. 104 A/MEN/2002 dan kemudian diperbarui dengan 

UU No.39 tahun 2004 yang diberlakukan 2005.  

Maraknya migrasi buruh ke luar negeri atau fenomena Tenaga Kerja 

Indonesia ini berhubungan erat dengan kondisi sistem pertanian di Indonesia. 

Berdasarkan temuan penelitian sebelumnya
3
, pembangunan pertanian di desa 

seringkali membawa dampak yang akhirnya mendorong penduduk desa 

bermigrasi, terutama buruh tani. Pembangunan sektor pertanian telah 

mengurangi peluang buruh tani untuk bekerja sebagai petani bagi hasil selama 

musim panen. Sistem “tebasan” yang mengontrakkan penuaian kepada orang 

luar menjadi luas berlaku di Jawa. Begitu juga penggunaan buruh wanita 

dalam penumbukan padi telah berkurang, karena telah digantikan oleh mesin-

mesin. Lebih dari 30% penduduk pedesaan pulau Jawa sangat bergantung 

pada pekerjaan sebagai buruh tani. Merekalah yang kini kehilangan 

kesempatan pekerjaan karena adanya sistem tebasan baru tersebut. Saat ini, 

bahkan bukan hanya sistem tebasan saja yang mempengaruhi peluang 

pekerjaan mereka, tetapi dampak penggantian “ani-ani” dengan “sabit” turut 

                                                 
3
 lihat William Collier, Sistem Tebasan Bibit Unggul dan Pembaharuan Desa di Jawa, 

dalam Muslan Abdurrachman, Op.Cit. 
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pula mempersempit peluang tersebut. Dari uraian tersebut, dapat disimpulkan 

bahwa sistem tebasan telah membatasi jumlah orang yang terlibat dalam 

pekerjaan penuaian. Seterusnya pembatasan jumlah buruh pemotong padi ini 

lebih diperburuk lagi dengan adanya sistem menggunakan orang yang sama 

pada setiap musim panen. Ini berarti makin mengurangi lagi jumlah buruh tani 

yang terlibat dalam sektor pertanian tersebut. Melalui penelitian sebelumnya, 

tampak pula berkurangnya peluang kerja di pedesaan sebagai akibat 

penggunaan teknologi pertanian. Inilah yang turut mendorong masyarakat 

beralih menjadi Tenaga Kerja Indonesia yang bekerja di luar negeri.  

Dari perspektif hukum Tenaga Kerja Indonesia memiliki perlindungan 

hukum tersendiri. Instrumen hukum utama yang harus dipenuhi antara TKI 

dan agensi maupun dengan calon majikan adalah adanya perjanjian kerja. Hal 

ini diungkapkan pada pasal 51 ayat (2) UU No.13 tahun 2003 tentang 

Ketenagakerjaan yang mengungkapkan bahwa perjanjian kerja yang 

dipersyaratkan secara tertulis dilaksanakan sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku. Secara spesifik, perjanjian kerja tersebut 

harus memenuhi ketentuan yang diungkapkan pada pasal 52 ayat (1) UU 

No.13 tahun 2003 yaitu dibuat atas dasar: 

a. Kesepakatan kedua belah pihak; 

b. Kemampuan atau kecakapan melakukan perbuatan hukum; 

c. Adanya pekerjaan yang diperjanjikan; dan 

d. Pekerjaan yang diperjanjikan tidak bertentangan dengan ketertiban 

umum, kesusilaan, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.  

 

Dari ketentuan pasal 52 ayat (1) UU No.13 tahun 2003 tersebut dapat 

diketahui pentingnya perjanjian kerja yang memenuhi dasar-dasar 
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sebagaimana yang telah diinginkan. Perjanjian kerja tersebut harus sesuai 

dengan dasar hukum yang berlaku di Indonesia. Pengaturan pembuatan 

perjanjian kerja berpedoman kepada: 

a. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) khususnya buku III angka 

7A 

b. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) buku II 

c. Peraturan Menteri Tenaga Kerja No.2 tahun 1993 

Hal ini berlaku terhadap semua tenaga kerja, termasuk juga Tenaga 

Kerja Indonesia (TKI). Dengan adanya perjanjian kerja ini, maka hak-hak 

hukum dari TKI akan terjamin. Dengan demikian mereka bisa bekerja dengan 

perasaan yang tenang dan terlindungi.  

TKI dan TKW yang berangkat ke luar negeri untuk bekerja bukan hanya 

dari kalangan mereka yang masih hidup membujang. Banyak diantara mereka 

yang sudah menikah. Kondisi dan situasi yang jauh dari keluarga serta 

berbagai permasalahan yang seringkali timbul pada saat bekerja menjadikan 

TKI / TKW yang sudah menikah rentan terhadap permasalahan rumah tangga. 

Ini menyebabkan angka perceraian dalam keluarga yang anggotanya bekerja 

sebagai TKI / TKW meningkat sangat drastis.  

Seperti halnya yang terjadi di wilayah Malang. Profesi sebagai TKI / 

TKW seringkali menjadi penyebab utama perceraian. Dalam dua tahun 

terakhir banyak TKI atau TKW yang kerja di luar negeri pulang membawa 

pasangan baru. Selain itu, tidak sedikit kasus keluarga yang ditinggalkan di 
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rumah sudah menikah lagi dengan orang lain. Kondisi itu menyebabkan tidak 

ada keharmonisan dalam rumah tangga hingga terjadilah perceraian. 

Data di Pengadilan Agama Malang menyebutkan, sejak bulan Januari 

hingga Juni 2008, terjadi sedikitnya 2.250 kasus perceraian baik kasus cerai 

gugat maupun cerai talak. Di tahun 2007 lalu, angka perceraian di Malang 

mencapai 3.547 kasus. Angka itu lebih tinggi dari tahun 2006 yang mencapai 

3.247 kasus
4
. Diantara angka tersebut, 25%-nya adalah individu yang pernah 

atau sedang bekerja sebagai TKI/TKW. Bahkan diperkirakan tiap bulannya 

ada sekitar 50 keluarga TKI di Malang yang bercerai
5
. 

Penyebab diajukannya gugat cerai, kalau pengajuannya dilakukan pihak 

istri biasanya akibat kekecewaan sang istri akan tindakan suaminya selama 

ditinggal diluar negeri. Namun diluar itu, ada juga perceraian yang dilakukan 

akibat ulah sang istri, yakni istri yang pulang dari bekerja sebagai TKW 

karena memiliki uang menjadi berubah gaya hidupnya dan berselingkuh 

dengan pria lain, sehingga akhirnya meminta cerai kepada suaminya yang 

dikatakannya tidak bisa mengikuti gaya hidupnya.  

Selain maraknya gugat cerai yang diajukan perempuan yang menjadi 

TKW, ada pengaruh perkembangan kondisi sosial ekonomi masyarakat dan 

perkembangan angka perceraian. Hal itu terbukti, kata dia, jumlah pengajuan 

kasus gugat cerai selalu meningkat setiap bulan April hingga September. 

Sebab pada saat bulan itu kondisi ekonomi masyarakat petani relatif sedang 

                                                 
4
 Tiap Bulan 50 Keluarga TKI di Malang Bercerai, artikel, ditulis tanggal 22 Juli 2008, 

www.tempointeraktif.com, download 15 Januari 2009 
5
 Ibid. 

http://www.tempointeraktif.com/
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sulit karena menghadapi musim kemarau. Hingga persoalan ekonomi yang 

muncul dalam keluarga akhirnya berujung pada perceraian.  

Dari uraian latar belakang di atas, penulis dalam hal ini tertarik untuk 

mengungkap perspektif hukum terhadap tingginya angka perceraian TKI / 

TKW di Indonesia.  

 

1.2. Rumusan Masalah 

1. Apakah faktor-faktor penyebab perceraian pada pasangan Tenaga Kerja 

Indonesia (TKI) / Tenaga Kerja Wanita (TKW)? 

2. Bagaimanakah upaya mengurangi tingkat perceraian pada pasangan 

Tenaga Kerja Indonesia (TKI) / Tenaga Kerja Wanita (TKW)? 

 

1.3. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui dan memahami faktor-faktor penyebab tingginya 

perceraian pada pasangan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) / Tenaga Kerja 

Wanita (TKW). 

2. Untuk mengetahui dan memahami upaya mengurangi tingkat perceraian 

pada pasangan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) / Tenaga Kerja Wanita 

(TKW). 
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1.4. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Akademis 

Manfaat teoritis dari penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan wawasan 

keilmuan dalam Hukum Perdata khususnya hukum perkawinan dalam 

menyikapi fenomena perceraian. 

2. Manfaat Praktis 

a. Untuk lembaga yang berwenang mengatur permasalahan perkawinan, 

penelitian penulis diharapkan dapat memberikan solusi fenomena 

perceraian yang meningkat serta bagaimana hukum menanganinya. 

b. Untuk masyarakat, agar penelitian ini dapat meningkatkan pengetahuan 

masyarakat mengenai hukum perkawinan sehingga menjadikan 

masyarakat mempertimbangkan faktor hukum dalam menghadapi 

fenomena perceraian yang tengah marak terjadi.  

 

1.5. Sistematika Penulisan 

Dalam penulisan tesis ini penulis membagi menjadi 5 (Lima) Bab, yang 

masing-masing bab yang dijabarkan lebih lanjut dalam beberapa sub bab, 

yaitu :  

Bab I : Pendahuluan. Berisikan latar belakang permasalahan,  perumusan 

masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian.  

Bab II : Tinjauan terhadap Tenaga Kerja Indonesia (TKI) / Tenaga Kerja 

Wanita (TKW), tinjuan terhadap Hukum Perkawinan, Konsep 
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Perceraian dalam UU No.1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum 

Islam, Kepatuhan Hukum dan Efektivitas Hukum.  

Bab III : Metode Penelitian, berisikan Metode Pendekatan ; lokasi penelitian ; 

sumber data; Jenis Data; Teknik Pengumpulan Data dan Analisis 

Data 

Bab IV : Merupakan Bab yang memaparkan hasil penelitian yang digunakan 

sebagai sumber data untuk menjawab permasalahan yang ada, 

meliputi perspektif hukum terhadap tingginya perceraian pada 

pasangan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) / Tenaga Kerja Wanita 

(TKW), faktor-faktor penyebab tingginya perceraian pada pasangan 

Tenaga Kerja Indonesia (TKI) / Tenaga Kerja Wanita (TKW). Serta 

upaya optimalisasi hukum dalam mengurangi tingkat perceraian 

pada pasangan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) / Tenaga Kerja Wanita 

(TKW). 

Bab V :  Penutup. Berisikan kesimpulan dan rekomendasi 


