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BAB II 

PERMASALAHAN TKI ILEGAL DI MALAYSIA DAN SUMBER KONSEPSI 

PERAN PEMERINTAH INDONESIA 

 

Pada Bab II ini penulis akan memaparkan lebih lanjut gambaran umum 

mengenai permasalahan TKI ilegal dan faktor yang mempengaruhi pengambilan peran 

negara. Bab II ini terbagi ke dalam 2 sub-bab yaitu Konsepsi Peran Nasional 

Pemerintah Indonesia dalam Penanganan TKI Ilegal di  Malaysia dan Permasalahan 

dan Kerentanan Pekerja Migran Berdasarkan Konsep Social Protection. Pada sub-bab 

pertama terbagi ke dalam empat bagian yang menjelaskan tentang faktor-faktor yang 

mempengaruhi pengambilan peran pemerintah serta identifikasi jenis peran 

berdasarkan konsep Peran Negara. Pada sub-bab kedua terbagi kedalam tiga bagian 

yang menjelaskan tentang permasalahan TKI ilegal di Malaysia berdasarkan konsep 

Social Protection. Pada akhir bab 2, penulis akan membuatkan skema inventaris 

kebijakan pemerintah Joko Widodo dalam menangani permasalahan TKI ilegal di 

Malaysia yang akan lebih diperdalam dan dielaborasi pada bab selanjutnya. 
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2.1. Konsepsi Peran Nasional Pemerintah Indonesia dalam Penanganan TKI 

Ilegal di  Malaysia 

Seperti yang dijelaskan pada bab sebelumnya, bahwa kebijakan luar negeri 

yang dikeluarkan oleh suatu negara dipengaruhi oleh konsepsi nasional dan harapan 

peran. Konsepsi peran nasional mencakup definisi pembuat kebijakan terkait 

keputusan, komitmen, aturan, dan  tindakannya yang berhubungan dengan posisi dan 

fungsinya. Konsepsi peran nasional memiliki beberapa sumber yaitu lokasi, sumber 

daya, kapabilitas, kebutuhan sosio-ekonomi, ideologi nasional, peran tradisional, opini 

publik, personalitas, dan kebutuhan politik.39 Selanjutnya terdapat harapan peran 

sebagai sumber eksternal dalam proses pembuatan kebijakan luar negeri suatu negara. 

Harapan peran bersumber dari struktur dalam sistem internasional, prinsip umum, 

komitmen dari perjanjian internasional, dan opini publik internasional. Persinggungan 

dari konsepsi peran nasional dan harapan peran melahirkan peran negara yang dalam 

hal ini merupakan kebijakan luar negeri. 

Peran pemerintah Joko Widodo dalam menangani permasalahan TKI ilegal di 

Malaysia dapat dikategorikan sebagai peran active independent. K.J Holsti 

menjelaskan bahwa peran active independent menunjukkan pengambilan peran negara 

yang lebih memperhatikan kepentingan nasionalnya sendiri daripada kepentingan 

negara lain.40  Walaupun, peran active independepent menekankan elemen kebijakan 

                                                 
39 K.J Holsti, 1970, National Role Conceptions in The Study of Foreign Policy, International Studies 

Quarterly, Vol.14, No.3 (Sep 1970), pp. 233-309, hal. 240 
40 Ibid., hal. 262 
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yang bersandar pada nilai  independensi dan self-determination, namun negara tidak 

menutup kemungkinan untuk membangun relasi dengan negara lain dan kemungkinan 

mediasi jika terjadi suatu permasalahan. Peran active independent juga menekankan 

program aktif pemerintah untuk memperluas hubungan diplomatik dan komersil 

dengan negara lain pada bidang-bidang tertentu.41 Hal ini berbeda dengan peran 

independent yang dijelaskan Holsti dimana pemerintah hanya berpaku pada pembuatan 

kebijakan luar negeri yang bersandar pada kepentingan nasional saja dan acuh terhadap 

kepentingan negara lain.42 Peran independent cenderung lebih pasif dan kaku dalam 

hubungan antar negara. Oleh karena itu, dalam penelitian ini, menjadi penting bagi 

penulis untuk menjelaskan kepentingan nasional Indonesia yang tercermin di dalam 

sumber konsepsi nasional. 

 

2.1.1. Faktor National Values, Ideologi atau Undang-Undang Nasional 

dalam Pengambilan Peran Pemerintah Indonesia  

Kepentingan Nasional merupakan aspek terpenting di dalam pelaksanaan peran 

active independent negara. Untuk mengatasi permasalahan dan kerentanan yang 

dialami oleh TKI ilegal, yang telah dijelaskan pada sub-bab sebelumnya, maka menjadi 

penting untuk mengetahui komitmen pemerintah Indonesia dalam upaya 

memperjuangkan kepentingan nasionalnya. Serta juga menjadi penting untuk 

                                                 
41 Ibid. 
42 Ibid., hal.268 
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mengetahui komitmen pemerintah Joko Widodo khususnya dalam memberikan 

pelayanan dan mengatasi permasalahan TKI di luar negeri. 

Kepentingan nasional Indonesia sejatinya telah tertuang di dalam Pembukaan 

Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan “Negara melindungi segenap bangsa dan 

seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan 

kehidupan bangsa dan ikut serta melasanakan ketertiban dunia berdasarkan Pancasila 

dan UUD 1945….”.43 Dalam rangka mencapai kepentingan nasional, khususnya 

memberikan perlindungan kepada segenap bangsa Indonesia, Presiden Joko Widodo 

telah menetapkan sembilan agenda proritas yang disebut NAWA CITA. Pada agenda 

pertama NAWA CITA, Presiden menegaskan prioritasnya untuk menghadirkan 

kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada 

seluruh warga negara.44 Selanjutnya Prioritas Nasional dan Visi Misi Pembangunan 

Nasional  Tahun 2015-2019 ini dituangkan dan diterjemahkan ke dalam visi dan misi 

Kementerian Luar Negeri Indonesia.  

Kementerian Luar Negeri Indonesia dalam visinya menetapkan “Terwujudnya 

wibawa diplomasi guna memperkuat jati diri bangsa sebagai negara maritim untuk 

kepentingan rakyat”.45 Guna mewujudkan visi tersebut, Kemenlu kemudian 

menetapkan 3 misi, yaitu, memperkuat peran dan kepemimpinan Indonesia sebagai 

negara maritim dalam kerjasama internasional untuk memajukan kepentingan nasional, 

                                                 
43 Merujuk pada Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 
44 Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, Loc.Cit., hal. 36 
45 Ibid., hal. 23 
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memantapkan peran Kemenlu sebagai penjuru pelaksana hubungan luar negeri dengan 

dukungan dan peran aktif seluruh pemangku kepentingan nasional, dan mewujudkan 

kapasitas Kemenlu dan Perwakilan RI yang mumpuni.46  

Delapan Sasaran strategis ditetapkan untuk dapat mensukseskan visi, misi, dan 

tujuan Kemenlu. Salah satu sasaran strategis Kemenlu yang berkaitan dengan 

perlindungan bangsa Indonesia adalah pada sasaran starategis kelima yaitu  “Pelayanan 

dan perlindungan WNI dan BHI  (Badan Hukum Indonesia) dan diaspora yang prima.47 

Kementerian luar negeri menetapkan satu Indikator Kinerja Utama (IKU) untuk 

mengukur kesuksesan atau ketercapaian sasaran strategis ini, yaitu “Indeks pelayanan 

dan perlindungan WNI dan BHI serta pemberdayaan diaspora”. Berikut adalah grafik 

target capaian Kemenlu.48 

Grafik 2.1 Target Capaian IKU Kemenlu 

                                                 
46 Ibid., hal. 24 
47 Ibid., hal. 31 
48 Ibid., hal. 32 
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Melihat misi pembangunan nasional dan NAWA CITA Presiden Joko Widodo 

yang kemudian diturunkan ke dalam visi, misi, tujuan, dan sasaran startegis Kemenlu, 

semakin memperjelas komitmen pemerintah dalam memperjuangkan kepentingan 

nasional yang dalam hal ini adalah melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah 

darah Indonesia. Berikutnya, untuk menspesifikkan penjelasan kepentingan 

perlindungan bangsa Indonesia khususnya pada sektor buruh migran, penulis perlu 

jabarkan lebih lanjut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan dan 

Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri. 

 Berdasarkan sumber konsepsi nasional berupa Undang-Undang tahun 1945 

yang menjelaskan tentang kepentingan nasional, kemudian penegasan pencapaian 

kepentingan nasional dalam misi pembangunan nasional tahun 2014-2019, NAWA 

CITA Presiden Joko Widodo, dan Rencana Strategis Kementerian Luar Negeri Tahun 

2014-2019, serta merujuk kepada aturan teknis terkait TKI yaitu Undang-Undang 

No.39 Tahun 2004, pemerintah Indonesia memainkan peran active independent dalam 

menangani permasalahan TKI ilegal di Malaysia.  
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2.1.2. Faktor Kebutuhan Sosioekonomi dalam Pengambilan Peran 

Pemerintah 

`Holsti menyebutkan salah satu sumber konsepsi nasional adalah kebutuhan 

sosioekonomi negara. Kebutuhan ini selanjutnya menjadi sumber negara dalam 

pengambilan peran. Peran active independent yang diambil oleh pemerintah Indonesia 

dalam  melindungi segenap bangsa, tidak terkecuali para TKI, tentunya memperhatikan 

kebutuhan sosioekonomi dari kalangan pekerja tersebut.  

Indonesia melalui migrasi para TKI ke luar negeri mendapatkan banyak 

keuntungan dari remitansi yang dikirim TKI ke dalam negeri. Kebutuhan 

sosioekonomi pemerintah Indonesia tercermin dalam tingginya remitansi dari para 

TKI, oleh karena itu sering para TKI dijuluki sebagai “Pahlawan Devisa”.  Remitansi 

adalah kiriman uang dari WNI yang bekerja di luar negeri kepada penerima yang 

berada di dalam negeri. Berdasarkan data dari Bank Indonesia, remintansi TKI secara 

keseluruhan menyumbang sekitar 10% kepada APBN, sehingga menempatkannya 

pada posisi kedua kontributor terbesar dalam pendapatan negara setelah sektor migas.49  

Sebagai kontributor terbesar kedua bagi APBN, tentu saja remitansi dibutuhkan 

oleh pemerintah Indonesia untuk mendorong laju roda perekonomian negara. Juga 

Deputi Perlindungan BNP2TKI, Lisna Y Poelongan, mengatakan bahwa pemerintah 

daerah harus berterima kasih kepada para TKI karena berkontribusi terhadap jalannya 

                                                 
49 Remitansi & Pembangunan , Embassy of The Republic of Indonesia in Abu Dhabi-United Arab 

Emirates, diakses dari http://indonesianembassy.ae/id/bahasa-indonesia-remitansi-pembangunan/ 

(16?05/2018, 21:40) 

http://indonesianembassy.ae/id/bahasa-indonesia-remitansi-pembangunan/
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roda perekonomian daerah.50 Berikut adalah data remitansi TKI dari Malaysia yang 

penulis jabarkan dalam tabel dibawah.51 

Tabel 2.1  Data Remitansi TKI di Malaysia 

TAHUN TOTAL REMITANSI (dalam 

USD) 

2011 2.306.257.260,02 

2012 2.321.142.954,24 

2013 2.560.396.190,00 

2014 2.540.742.074,00 

2015 2.193.764.664,00 

2016 2.299.662.977,00 

2017 (Semester I) 1.200.000.000,00 

Sumber: Diolah dari Data Penempatan dan Perlindungan TKI Tahun 2016, BNP2TKI 

Merujuk kepada data remitansi TKI di seluruh dunia, TKI di Malaysia 

merupakan penyumbang remitansi tertinggi daripada TKI di negara-negara lain. 

Tingginya angka remitansi TKI di Malaysia ini belum digabung dengan remitansi yang 

dihasilkan oleh para TKI ilegal, karena sampai saat ini pemerintah belum bisa 

memastikan jumlah TKI ilegal di Malaysia, apatah lagi mengetahui secara pasti jumlah 

penghasilan yang dikirimkan oleh para TKI ilegal ke keluarga mereka di Indonesia.  

                                                 
50 Ini Dia Mengapa TKI disebut Sebagai ‘Pahlawan Devisa Negara’¸Detik Finance (26 September 

2012), diakses dari https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-2038367/ini-dia-mengapa-tki-

disebut-pahlawan-devisa-negara (16/05/2018, 21:48) 
51 Diolah dari Data Penempatan dan Perlindungan TKI Tahun 2016, BNP2TKI, hal.22 

https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-2038367/ini-dia-mengapa-tki-disebut-pahlawan-devisa-negara
https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-2038367/ini-dia-mengapa-tki-disebut-pahlawan-devisa-negara
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Berdasarkan data dari BNP2TKI, semenjak tahun 2011 hingga 2016 terdapat 

4.157 kasus tidak dibayarnya gaji TKI.52 Jika TKI legal kerap terjerat kasus tidak 

dibayar gaji, tentunya TKI ilegal lebih rentan terhadap kasus tersebut. Mengingat 

selama ini gaji TKI disebutkan dalam kontrak kerja yang ditandatangani oleh kedua 

pihak, sementara para TKI ilegal tidak memiliki sama sekali kontrak kerja. Akibatnya, 

hak-hak pekerja khususnya gaji, tidak mendapatkan jaminan dari majikan mereka.  

 

2.1.3. Faktor Lokasi dalam Pengambilan Peran Pemerintah Indonesia  

Sumber konsepsi peran nasional berikutnya menurut Holsti adalah lokasi dan 

sumber daya negara. Faktor lokasi juga merupakan variabel indenden yang 

mempengaruhi pengambilan peran active independent. Faktor lokasi negara mencakup 

seluruh kawasan geografis negara dan bentuk topografi negara.53 Dalam permasalahan 

TKI ilegal di Malaysia, faktor geografi memainkan pengaruh yang besar, khususnya 

dalam hal pengiriman para TKI ilegal. 

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bapak Muchtar Madekun, Staff 

Fungsi Konsuler di KJRI Johor Bahru, bahwa faktor geografi menjadi salah satu faktor 

pendorong para TKI untuk bermigrasi secara non-prosedural ke Malaysia.54 Indonesia 

secara geografis berbatasan langsung dengan Malaysia baik itu di darat melalui 

                                                 
52 Ibid, BNP2TKI, hal. 26 
53 Holsti, Loc.Cit., hal. 246 
54 Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Muchtar Madekun, Staff Fungsi Konsuler KJRI Johor 

Bahru, Malaysia, pada 28 Januari 2018 
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Kalimantan dan juga laut. Faktor kedekatan geografis ini kemudian menarik para TKI 

untuk bekerja di Malaysia, karena secara kos transportasi lebih efisien. Hal ini dapat 

dilihat dari banyaknya TKI yang berangkat melalui jalur laut Batam-Johor Bahru.  

Keberadaan pelabuhan rakyat atau yang disebut pelabuhan tikus kerap menjadi 

prasarana yang digunakan oleh tekong untuk mengirimkan TKI ilegal. Menteri 

Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri juga mengetahui adanya permasalahan pada 

pelabuhan-pelabuhan yang ada di kawasan lintas kedua negara dan menduga sebagai 

tempat perdagangan manusia.55 Jalur laut di wilayah Batam dan Dumai menjadi tempat 

favorit bagi mayoritas TKI ilegal yang akan berangkat ke Malaysia. 

Jalur perdagangan Malaysia-Sumatera melalui pelabuhan kecil sebenarnya 

sudah berlangsung lama sehingga dimanfaatkan oleh tekong untuk turut 

menyelundupkan para TKI ilegal. Pelaksana Fungsi Konsuler KJRI Johor Bahru pun 

mengakui banyaknya jalur tikus atau titik rawan yang selalu ditembus oleh para TKI 

ilegal untuk keluar masuk Malaysia.56  

Jika dilihat dari berbagai kasus dalam permasalahan dan kerentanan TKI ilegal 

di Malaysia, perairan kedua negara menjadi medan dimana TKI ilegal dapat keluar 

masuk. Kedekatan geografis yang seharusnya menguntungkan bagi hubungan kedua 

                                                 
55 Doni Setiawan, Jalur Laut Masih Jadi Favorit TKI Masuk ke Malaysia, MetroTVNews (24 Desember 

2014), diakses dari http://news.metrotvnews.com/hukum/JKRDBrxb-jalur-laut-masih-jadi-favorit-tki-

masuk-ke-malaysia (19/05/2018, 13:15 WIB) 
56 Heyder Affan, ‘Sulit Mengawasi’ Jalur Gelap TKI Ilegal dari Malaysia-Indonesia, BBC News 

Indonesia (27 Januari 2016), diakses dari 

http://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2016/01/160126_indonesia_jalur_ilegal_malaysia 

(19/05/2018, 14:53) 

http://news.metrotvnews.com/hukum/JKRDBrxb-jalur-laut-masih-jadi-favorit-tki-masuk-ke-malaysia
http://news.metrotvnews.com/hukum/JKRDBrxb-jalur-laut-masih-jadi-favorit-tki-masuk-ke-malaysia
http://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2016/01/160126_indonesia_jalur_ilegal_malaysia
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negara, sebaliknya menimbulkan permasalahan keamanan tradisional. Para TKI ilegal 

jika dilihat dari aspek hukum (pidana) merupakan suatu tindak pidana perdagangan 

orang (TPPO). Sehingga pemerintah Indonesia melalui seluruh stakeholdersnya 

berkepentingan untuk berperan besar dalam mengawasi dan mengatasi permasalahan 

konektivitas TKI ilegal di perairan kedua negara.  

 

2.1.4. Faktor Role Prescription dalam Pengambilan Peran Pemerintah 

Indonesia  

Salah satu sumber konsepsi peran nasional berikutnya adalah harapan peran 

atau yang disebut role prescription. Holsti menjelaskan bahwa harapan peran 

merupakan berbagai faktor eksternal yang mempengaruhi kebijakan luar negeri suatu 

negara, yaitu, struktur internasional, nilai-nilai internasional, peraturan umum, prinsip-

prinsip internasional, komitmen perjanjian internasional, dan opini internasional.57 Jika 

ditarik ke dalam penelitian penulis, maka ada beberapa faktor role prescription yang 

mempengaruhi kebijakan luar negeri Indonesia, khususnya dalam memberikan 

perlindungan kepada TKI.  

 

 

                                                 
57 Holsti, Loc.Cit., hal. 245 
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a. Norma Internasional terkait Buruh Migran 

Janice Thomson, seperti dikutip oleh Ann Florini dalam penelitiannya yaitu 

“The Evolution of International Norms”, mendefinisikan nilai atau norma internasional 

sebagai suatu aturan yang ditaati oleh negara.58 Rezim internasional dapat berbentuk 

konvensi, agreement, carta, protokol, dan deklarasi. Dalam perlindungan buruh 

migran, dapat dilihat beberapa rezim internasional yang mempengaruhi negara dalam 

pengambilan perannya. 

Konvensi Internasional tentang Perlindungan Hak-hak Pekerja Migran dan 

Anggota Keluarganya mempengaruhi pemerintah Indonesia dalam pembuatan undang-

undang perlindungan buruh migran.59 Konvensi Internasional Tentang Perlindungan 

Hak-Hak Seluruh Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya disahkan pertama kali 

melalui Resolusi Majelis Umum PBB No. 45/158 pada tanggal 18 Desember 1990.60 

Konvensi ini selanjutnya diratifikasi oleh pemerintah Indonesia yang dari awal, 

merujuk kepada amanat konstitusi yaitu melindungi segenap bangsa dan tumpah darah 

Indonesia, ke dalam Undang-undang No.6 Tahun 2012 tentang Pengesahan 

                                                 
58 Janice Thomson, 1993, Norms in International Relations: A Conceptual Analysis, International 

Journal of Group Tensions 23:67-83, hal. 81, seperti dikutip oleh Ann Florini, 1996, The Evolution of 

International Norms, Singapore Management University, hal. 2 
59 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, Migrant 

Care (04 Desember 2017), diakses dari http://www.migrantcare.net/2017/12/undang-undang-no-18-

tahun-2017-tentang-pelindungan-pekerja-migran-indonesia/ (21/05/2018, 13:08 WIB) 
60 Konvensi Internasional Tentang Perlindungan Hak-Hak Seluruh Pekerja Migran dan Anggota 

Keluarganya (terj. dari INTERNATIONAL CONVENTION ON THE PROTECTION OF THE RIGHTS 

OF ALL MIGRANT WORKERS AND MEMBERS OF THEIR FAMILIES), Pusat Studi HAM Universitas 

Islam Indonesia, hal.1 

http://www.migrantcare.net/2017/12/undang-undang-no-18-tahun-2017-tentang-pelindungan-pekerja-migran-indonesia/
http://www.migrantcare.net/2017/12/undang-undang-no-18-tahun-2017-tentang-pelindungan-pekerja-migran-indonesia/
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International Convention on The Protection of The Rights of All Migrant Workers and 

Members of Their Families. 

b. Perjanjian Internasional Terkait Buruh Migran 

Selanjutnya, salah satu sumber harapan peran yang mempengaruhi 

pengambilan peran negara adalah perjanjian internasional. Perjanjian internasional 

merupakan perjanjian yang dibuat oleh beberapa negara atau organisasi internasional 

dengan berlandaskan hukum internasional. Perjanjian internasional melahirkan hak 

dan kewajiban bagi masing-masing pihak yang terikat, sehingga menjadi salah satu 

sumber hukum internasional. Dalam hubungan ketenagakerjaan antar Indonesia 

sebagai negara pengirim TKI dan Malaysia sebagai negara penerima TKI, telah 

dibuatkan kerangka kerjasama yang dituangkan dalam bentuk Memorandum of 

Understanding (MoU). 

Selama ini terdapat 2 MoU yang menjadi landasan hukum bagi kedua negara 

dalam mengatur administrasi pengiriman TKI yaitu MoU antara Pemerintah Republik 

Indonesia dan Pemerintah Malaysia tentang Rekruitmen dan Penempatan Pekerja 

Domestik Indonesia yang ditandatangani pada tahun 2006 dan MoU tahun 2004 

tentang penempatan TKI khususnya pada sektor formal.61  

 

                                                 
61 Indonesia-Malaysia Tandatangani MoU Baru, BBC News Indonesia (30 Mei 2011), diakses dari 

http://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2011/05/110530_tkimalaysia (21/05/2018, 14:06 

WIB) 

http://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2011/05/110530_tkimalaysia
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Skema 2.1 Korelasi Konsep Peran Negara dan Social Protection 
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National Values 

Kebutuhan 

Sosioekonomi 

Faktor Lokasi 

Harapan Peran 

1. UUD 1945 

2. Visi dan Misi 

Pembangunan 

Nasional 

3. NAWACITA 

4. UU No 39 

Tahun 2004 

Remitansi TKI 

1. Pelabuhan Kecil 

Ilegal 

2. Jalur 

Perdagangan 

Kedua Negara 

3. TPPO 

 

 

1. Konvensi 

Internasional 

tentang 

Perlindungan 

Hak-Hak 

Pekerja Migran 

dan Anggota 

Keluarganya 

2. MoU  Tahun 

2006 dan 2004 

Peran Active 

Independent 

Visi dan Misi 

Kemenlu Tahun 

2015-2019 

Sasaran Strategis 

Kemenlu 

Upaya Social 

Protection kepada 

TKI Ilegal 



56 

 

2.2. Permasalahan dan Kerentanan Pekerja Migran Berdasarkan Konsep 

Social Protection 

Wheeler dan Waite membagi kerentanan kedalam 3 kategori yaitu spasial, sosio-

kultural, dan sosial politik.62 Pada sub-sub bab selanjutnya penulis akan menjelaskan 

ketiga kerentanan para migran yang dalam penelitian ini adalah TKI ilegal selama 

proses migrasinya ke Malaysia. 

 

2.2.1. Permasalahan dan Kerentanan Spasial/Lingkungan TKI Ilegal di 

Malaysia  

Determinan Spasial atau Lingkungan merupakan salah satu kerentanan yang 

dimiliki oleh para migran yang berkaitan dengan persekitarannya. Wheeler 

mencontohkan bahwa dalam proses transitnya, migran rentan terhadap berbagai 

masalah kesehatan dan eksploitasi. Bahaya cuaca dan kondisi alam sekitar juga dapat 

mengancam para migran khususnya yang akan diberangkatkan maupun yang pulang 

secara ilegal. 

Jika melihat dari determinan spasial ini, para TKI ilegal dalam proses 

migrasinya ke Malaysia terekspos kepada berbagai bahaya yang mengancam mereka. 

Untuk memasuki ataupun keluar dari Malaysia secara non-prosedural para TKI ilegal 

                                                 
62 Rachel Sabates-Wheeler dan Myrtha Waite, 2003, Migration and Social Protection: A Concept Paper, 

Institute of Development Studies, Sussex, hal.10 
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dapat melalui jalur darat, udara, maupun laut. Para TKI ilegal biasanya berlayar pada 

malam hari dengan kapal atau perahu kecil yang sangat rentan tenggelam.  

Berdasarkan hasil observasi Bapak Muchtar Madekun, salah satu staff Fungsi 

Konsuler KJRI Johor Bahru, terdapat suatu kawasan yang menjadi tempat para agen 

menyalurkan TKI ilegal yaitu Tanjung Belukar. Dalam kunjungan kerjanya ke Batam, 

Muchtar mendapatkan sekitar 100 orang TKI ilegal yang akan diberangkatkan ke Johor 

Bahru melalui jalur tersebut. Oleh karena pemberangkatan yang secara non-prosedural, 

para agen-agen pengirim TKI ilegal tersebut mencari celah atau waktu-waktu dimana 

para Pengawas Pantai kedua negara lengah. Akibatnya, kondisi kapal yang seadanya 

dan laut yang tidak dapat diprediksi dapat mengancam para TKI ilegal.  

Para TKI ilegal ini harus berjuang bertaruh nyawa di lautan ketika kapal mereka 

karam. Tidak sedikit dari mereka yang kemudian meninggal dunia karena tidak dapat 

berenang ataupun lemas. Berdasarkan data dari Kemenlu, sejak tahun 2013 hingga 

tahun 2016 terdapat 7 kasus kapal tenggelam, dimana  sebanyak 152 orang tewas dan 

hilang. Serta berdasarkan keterangan dari KJRI Johor Bahru, sepanjang tahun 2016 

terdapat 5 kasus kapal karam yang menelan 37 korban jiwa di wilayah akreditasinya.63 

Permasalahan kapal karam yang dialami para TKI ilegal menjadi kasus yang sering 

terulang-ulang setiap tahunnya. Selain berbagai permasalahan dan bahaya dalam 

                                                 
63 Kapal TKI Ilegal Tenggelam di Malaysia, 16 Jenazah ditemukan, 24 Korban Belum Diketahui, Tribun 

Jateng (25 Januari 2017), diakses dari http://jateng.tribunnews.com/2017/01/25/kapal-tki-ilegal-

tenggelam-di-malaysia-16-jenazah-ditemukan-24-korban-belum-diketahui (05/05/2018, 11:00 WIB) 

http://jateng.tribunnews.com/2017/01/25/kapal-tki-ilegal-tenggelam-di-malaysia-16-jenazah-ditemukan-24-korban-belum-diketahui
http://jateng.tribunnews.com/2017/01/25/kapal-tki-ilegal-tenggelam-di-malaysia-16-jenazah-ditemukan-24-korban-belum-diketahui
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proses keberangkatan maupun kepulangan ke negara tujuan, para TKI ilegal juga 

mengalami kerentanan spasial sesampainya di Malaysia. 

TKI ilegal yang telah berhasil sampai di Malaysia tentunya harus mencari 

tempat persembunyian untuk menghindari penangkapan dari pihak berwenang. Seperti 

dilansir dari Antara News, bahwa banyak para TKI ilegal yang masuk ke hutan sawit 

di Kuala Lumpur dan Selangor. Mereka mendirikan puluhan rumah panggung dari 

kayu dan membawa perlengkapan seperti bantal, selimut, dan makanan seadanya.64 

Para TKI ilegal ini harus keluar masuk hutan dan juga ke perkebunan sawit. Mereka 

dipaksa menyusuri hutan selama 6 jam pada malam hari agar tidak tertangkap oleh 

pihak imigrasi.  

Akibatnya banyak dari mereka yang mengalami kelaparan karena kekurangan 

bahan makanan. Selain itu jika hujan turun, tempat tinggal mereka akan basah sehingga 

sangat rentan terhadap penyakit seperti malaria dan paru-paru basah. Berikut penulis 

paparkan skema kerentanan spasial/lingkungan TKI ilegal di Malaysia guna 

kemudahan penelitian. 

 

 

 

                                                 
64 TKI Ilegal Bersembunyi Hindari Operasi Imigrasi Malaysia, Antara News (17 Juli 2017), diakses dari 

https://www.antaranews.com/berita/640686/tki-ilegal-bersembunyi-hindari-operasi-imigrasi-malaysia 

(05/05/2018, 12:07 WIB) 

https://www.antaranews.com/berita/640686/tki-ilegal-bersembunyi-hindari-operasi-imigrasi-malaysia
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Skema 2.2 Permasalahan dan Kerentanan Spasial/Lingkungan TKI Ilegal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Diolah oleh penulis
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migran. Konstruksi sosial ini berkaitan dengan kebangsaan, ras, dan gender. Hal ini 

berpotensi untuk membatasi partisipasi sosial para migran yang notabenenya berbeda 

dari berbagai aspek konstruksi sosial tersebut. Kerentanan sosial budaya ini nantinya 

mengarah kepada ekslusi atau pengucilan sosial. Jika melihat dari determinan sosial 

budaya ini, para TKI ilegal yang berada di Malaysia tentunya mengalami eksklusi 

sosial.  

Para TKI ilegal ini menjadi kaum yang termarjinalkan di Malaysia karena selain 

memiliki perbedaan budaya, para TKI ilegal ini sangat susah untuk berpartisipasi sosial 

karena statusnya yang ilegal. Seperti yang dijelaskan pada kerentanan spasial 

sebelumnya, para TKI ilegal banyak mendiami wilayah perhutanan dan perkebunan 

kelapa sawit yang jauh dari pemukiman warga untuk menghindari razia dari pihak 

imigrasi Malaysia. Akibatnya, TKI ilegal ini tidak memiliki interaksi sosial dengan 

masyarakat setempat. 

a. Persepsi Masyarakat Malaysia Terhadap Buruh Migran Ilegal 

Berikutnya, adalah penting untuk penulis jabarkan bagaimana persepsi 

masyarakat Malaysia terhadap para buruh migran ilegal, sebelum menjelaskan lebih 

lanjut mengenai kerentanan sosial budaya. Penulis mengambil salah satu artikel dari 

UK Essays berjudul “Threats of Illegal Migrants to Malaysia’s Security”. Di dalam 

esai tersebut dijelaskan bahwa pekerja migran ilegal memberikan kontribusi besar 
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terhadap peningkatan kriminal dan permasalahan sosial.65 Hal ini kemudian berdampak 

pada banyaknya warga Malaysia yang kemudian menjadi takut untuk keluar pada 

malam hari dan mulai meningkatkan keamanan rumahnya. Para buruh migran ilegal 

ini tidak dapat diketahui catatan atau latar belakang kehidupannya, sehingga 

memungkinkan jika di antara para buruh migran ilegal itu memiliki catatan kriminal di 

negaranya. Sejak Januari hingga Agustus 2014, sebanyak 9.496 kasus kriminal 

melibatkan warga negara asing di Malaysia.66 Jumlah ini menyumbang 11,2 persen dari 

keseluruhan kasus kriminal di Malaysia sepanjang tahun. 

Menurut Pook Ah Lek, Direktur Editor Sin Chew Daily, Malaysia, bahwa 

keberadaan para buruh migran ilegal termasuk di dalamnya adalah TKI ilegal 

memberikan ancaman sosial kepada masyarakat Malaysia.67 Ah Lek mengatakan 

bahwa permasalahan dari pekerja migran ini adalah berkaitan dengan terorisme, human 

trafficking, dan masalah moral. Oleh karena buruh migran, khususnya yang ilegal 

memberikan dampak sosial yang besar, maka masyarakat Malaysia kemudian merasa 

insecure terhadap keberadaan mereka. Selanjutnya hal ini semakin memparah kondisi 

                                                 
65 Threats of Illegal Migrants to Malaysia’s Security¸UK Essays (12 Desember 2017), 

https://www.ukessays.com/essays/economics/the-iilegal-immigrants-threat-to-malaysian-security-

economics-essay.php (05/05/2018, 18:22 WIB) 
66 Sofian Baharom, 9,496 Kes Jenayah Libatkan Warga Asing¸Utusan (14 November 2014), diakses dari 

http://www.utusan.com.my/berita/parlimen/9-496-kes-jenayah-libatkan-warga-asing-1.24437 

(05/05/2018, 19:20 WIB) 
67 Pook Ah Lek, The Dilemma of Having Foreign Workers in Malaysia, The Straits Time (17 September 

2017), diakses dari https://www.straitstimes.com/opinion/the-dilemma-of-having-foreign-workers-in-

malaysia (05/05/2018, 18:45 WIB) 

https://www.ukessays.com/essays/economics/the-iilegal-immigrants-threat-to-malaysian-security-economics-essay.php
https://www.ukessays.com/essays/economics/the-iilegal-immigrants-threat-to-malaysian-security-economics-essay.php
http://www.utusan.com.my/berita/parlimen/9-496-kes-jenayah-libatkan-warga-asing-1.24437
https://www.straitstimes.com/opinion/the-dilemma-of-having-foreign-workers-in-malaysia
https://www.straitstimes.com/opinion/the-dilemma-of-having-foreign-workers-in-malaysia
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eksklusi para TKI ilegal yang sejatinya telah termarjinalkan akibat kediamannya yang 

jauh dari pemukiman warga setempat. 

 

2.2.3. Permasalahan dan Kerentanan Sosial-Politik TKI Ilegal di 

Malaysia  

Determinan sosial politik merupakan kerentanan yang berkaitan dengan 

permasalahan institusional seperti misalnya tidak adanya perlindungan legal dari 

pemerintah negara penerima migran. Selain itu para migran khususnya yang ilegal juga 

sangat susah untuk mendapatkan bantuan-bantuan atau manfaat-manfaat dari program 

pemerintah asalnya. Akibatnya, para migran ini akan termarjinalkan dan rentan 

terhadap berbagai bentuk eksploitasi kerja dan tindak diskriminasi. 

a. Eksploitasi Kerja 

Jika melihat dari determinan sosial politik, TKI ilegal di Malaysia mengalami 

berbagai permasalahan seperti eksploitasi kerja, diskriminasi, dan tidak adanya 

perlindungan dari pemerintah Malaysia. Selama ini para TKI yang bermigrasi secara 

legal ke Malaysia memiliki perlindungan hukum yang jelas dari pemerintah kedua 

negara. Hal ini dikarenakan adanya Memorandum of Understanding (MoU) tahun 

2006 antar kedua negara tentang rekruitmen dan penempatan pekerja domestik 
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Indonesia, dimana di dalamnya disebutkan kewajiban-kewajiban para majikan dan 

juga TKI.68 

TKI ilegal yang berangkat secara non prosedural tentunya tidak masuk di dalam 

klausa-klausa MoU, sehingga mereka tidak memiliki kontrak kerja dengan majikan 

mereka. Akibatnya banyak permasalahan yang timbul karena hak-hak mereka tidak 

terlindungi secara legal. Begitu juga dengan kewajiban para majikan yang tidak 

sepenuhnya dapat di enforce, karena tidak adanya aspek legal yang mengkerangkai 

hubungan kerja tersebut. Para TKI ilegal menjadi rentan terhadap eksploitasi kerja 

dan juga tidak dibayarnya gaji, serta berbagai pelanggaran hak-hak tenaga kerja 

lainnya yang seharusnya mereka dapatkan jika mereka legal. 

Berbagai permasalahan TKI ilegal pada determinan Sosial Politik, khususnya 

pada kasus tidak dibayarnya gaji, eksploitasi kerja, penganiayaan, dan penipuan, 

adalah karena tidak adanya perlindungan legal dari pemerintah kedua negara. Jika 

para TKI ilegal ini bekerja menggunakan jalur prosedural, tentunya ada Kontrak 

Kerja yang telah disediakan oleh pihak kedutaan untuk ditandatangani kedua belah 

pihak. Sehingga jika terjadi pelanggaran terhadap hak-hak TKI, maka akan dapat 

ditindaklanjuti. 

 

                                                 
68 Memorandum of Understanding antara Pemerintah Republik Indoensia dan Pemerintah Malaysia 

tentang Rekruitmen dan Penempatan Pekerja Domestik Indonesia  ̧ Kementerian Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi Republik Indonesia 
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b. Permasalahan dalam Partisipasi Pemilu 

Berikutnya pada determinan sosial politik ini dijelaskan salah satu kerentanan 

yang dimiliki oleh pekerja migran adalah hak politik. Dalam hal TKI ilegal di 

Malaysia, mereka tidak dapat berpartisipasi dalam pemilihan umum. Menjelang 

pemilu, pihak kedutaan biasanya akan melakukan pendataan terhadap seluruh TKI 

legal yang ada di Malaysia. Hal ini dikarenakan para TKI ilegal memilih untuk 

bersembunyi. 

 

c. Tidak Memiliki Hak Asosiasi 

Selanjutnya pada determinan kerentanan sosial politik, para buruh migran tidak 

dapat berasosiasi dengan sesama pekerja Indonesia lainnya. Di Malaysia sendiri 

terdapat banyak asosiasi TKI, seperti PERMAI (Perhimpunan Masyarakat 

Indonesia), FOKMA (Forum Komunikasi Muslimah Indonesia di Malaysia), IPMI 

( Ikatan Pekerja Muslim Indonesia), UNIMIG ( Union Migrant), Migrant Care, juga 

terdapat Paguyuban-Paguyuban seperti Konslet, Bengawan Solo, dan PAB.69  

Asosiasi-asosiasi ini memiliki banyak kegiatan produktif yang dapat 

meningkatkan kompetensi para TKI. Seperti misalnya, Ikatan Pekerja Muslim 

Indonesia (IPMI) Malaysia memiliki kegiatan kerohanian, ilmiah, seni budaya, 

                                                 
69 Gebrakan Baru Komunitas Pekerja Indonesia di Malaysia, Kompasiana (25 Juni 2015), diakses dari 

https://www.kompasiana.com/ifendayu_andariezva/gebrakan-baru-komunitas-pekerja-indonesia-di-

malaysia_550ac46ba333119f1e2e399a (12/05/2018, 21:15 WIB) 

https://www.kompasiana.com/ifendayu_andariezva/gebrakan-baru-komunitas-pekerja-indonesia-di-malaysia_550ac46ba333119f1e2e399a
https://www.kompasiana.com/ifendayu_andariezva/gebrakan-baru-komunitas-pekerja-indonesia-di-malaysia_550ac46ba333119f1e2e399a


65 

 

membentuk forum silaturahmi, dan mengadakan kegiatan penggalangan dana untuk 

para TKI.70 Oleh karena statusnya yang tidak legal, para TKI ilegal ini tidak dapat 

secara bebas untuk berpartisipasi dalam berbagai kegiatan yang diadakan oleh 

asosiasi dan organisasi tersebut. Berikut penulis jabarkan skema kerentanan sosial 

politik TKI ilegal. Penulis juga akan menjabarkan inventarisasi kebijakan 

pemerintah pada masa Presiden Joko Widodo dalam mengatasi ketiga kerentanan 

yang telah disebutkan diatas berdasarkan konsep Social Protection. 

Skema 2.3 Permasalahan  dan Kerentanan Sosial Politik TKI Ilegal 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Diolah oleh penulis 

                                                 
70 Ikatan Pekerja Mislim Indonesia (IPMI) Wadah Dakwah TKI di Malaysia , Kompasiana (4 Juli 2015), 

diakses dari https://www.kompasiana.com/liasundari/ikatan-pekerja-muslim-indonesia-ipmi-wadah-

dakwah-tki-di-malaysia_559761a221afbd5d105551d8 (12/05/2018, 21:30 WIB) 
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Skema 2.4 Inventarisasi Kebijakan Pemerintah Joko Widodo dalam Menangani 

Permasalahan TKI Ilegal di Malaysia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Diolah dari Konsep Social Protection, Wheeler dan Waite 
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