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BAB III 

PERAN SOCIAL PROTECTION PEMERINTAH INDONESIA DALAM 

MENANGANI PERMASALAHAN TKI ILEGAL DI MALAYSIA 

 

Pada Bab III ini penulis akan menjabarkan berbagai upaya pemerintah 

Indonesia dalam rangka perlindungan sosial berdasarkan konsep yang diajukan oleh 

Wheeler dan Waite. Sebelumnya, pada Bab I telah dijelaskan 4 elemen perlindungan 

sosial untuk buruh migran yaitu; promotive measures, protective measures, preventive 

measures, dan transformative measures. Konsep yang diajukan oleh Wheeler dan 

Waite bersifat klasifikatoris sekaligus komparatif, sehingga dapat menjadi suatu acuan 

assesment terhadap kebijakan pemerintah dalam melindungi masyarakatnya. Selain itu 

konsep tersebut dapat menjadi variabel tambahan dan untuk memperoleh indikator bagi 

konsep yang digunakan sebelumnya yaitu Konsep Peran Negara. Pada bab ini, dua 

elemen protective dan transformative yang merupakan elemen paling penting akan 

dijelaskan dan dijabarkan pada ranah operasionalnya. 
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3.1 Peran Pemerintah Joko Widodo dalam Menangani Permasalahan TKI 

Ilegal di Malaysia berdasarkan Protective Measures 

Menurut Kabeer, seperti dikutip oleh Wheeler dan Waite, bahwa protective 

measures merupakan suatu upaya jaringan keamanan yang bertujuan untuk 

memberikan bantuan terhadap kemiskinan dan deprivasi hak-hak sosial pada tahap 

dimana elemen promotive dan preventive tidak mencakupnya.71 Wheeler dan Waite 

kemudian mengajukan beberapa upaya protective measures dalam menangani 

permasalahan buruh migran, yaitu; (1) bantuan legal, (2) konseling, dan (3) penyediaan 

shelter.72 

3.1.1. Bantuan Legal Terhadap TKI  

Bantuan legal atau bantuan hukum sangat diperlukan oleh TKI ilegal baik yang 

menjadi korban TPPO maupun overstayer.  Para TKI ilegal sangat rentan terhadap 

berbagai kasus seperti tidak dibayar gaji, eksploitasi kerja, sakit, dan penganiayaan. 

Dan ketika TKI tersebut mengalami kasus tersebut, maka satu-satunya tempat untuk 

mencari perlindungan adalah di Perwakilan RI. Dalam pemberian bantuan hukum bagi 

TKI ilegal di Malaysia, tentunya Perwakilan RI melaksanakan perlindungan atau 

pemberian bantuan hukum atas koordinasi dengan Kemenlu.73  

                                                 
71 Kabeer, N, 2002, Safety Nets and Opportunity Ladders: Addressing Vulnerability and Enhancing 

Productivity in South Asia, Development Policy Review 20(5), November, London: Blackwell 

Publishing, hal. 595, seperti dikutip dalam Rachel Sabates-Wheeler dan Myrtha Waite, Loc.Cit., hal.8 
72 Ibid., hal.33 
73 Ibid.  
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Berikut adalah mekanisme pemberian bantuan legal, sebagaimana diolah dari situs 

resmi KBRI Kuala Lumpur;74 

1. Bagi para TKI baik legal maupun ilegal yang melaporkan 

permasalahannya ke keluarga, maka keluarga dapat langsung 

menghubungi aparat setempat yang akan diteruskan kepada Pemerintah 

Daerah. Pemda kemudian dapat segera menyampaikan surat permintaan 

perlindungan kepada Kementerian Luar Negeri dengan tembusan kepada 

Perwakilan RI di negara dimana TKI tersebut bekerja, 

2. Setelah permintaan diterima Kemenlu melalui Direktorat PWNIBHI 

mengkoordinasikan langkah-langkah pemberian perlindungan bagi TKI 

tersebut dengan Perwakilan RI di negara tersebut dan instansi dalam negeri 

terkait. Setelah itu Kemenlu harus melaporkan perkembangan keadaan 

atau kasus TKI yang bersangkutan kepada Pemda terkait, 

3. Jika TKI tersebut memerlukan bantuan penasehat hukum, maka Kemenlu 

dan Perwakilan RI di negara tersebut berkoordinasi dengan penasehat 

hukum yang ditunjuk untuk mendampingi dan menjamin hak-hak yang 

bersangkutan selama dalam proses pemeriksaan secara hukum baik di 

dalam maupun di luar negeri, 

4. Kemenlu bersama dengan Perwakilan RI mengupayakan langkah-langkah 

bantuan hukum dan kemanusiaan dengan sistem hukum yang berlaku di 

                                                 
74 Ibid. 
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negara tersebut bagi TKI yang mendapat ancaman hukuman, menjalani 

hukuman, maupun yang akan dideportasi karena pelanggaran hukum. 

Selain itu pihak Perwakilan RI mengupayakan penyelesaian dengan jalur-

jalur diplomatik. 

 

a. Peran Pemerintah dalam Deportasi dan Razia TKI Ilegal di Malaysia  

Pada masa pemerintahan Joko Widodo, penanganan masalah hukum TKI ilegal 

di Malaysia dapat dilihat, bagaimana komitmen lintas kementerian dan lembaga antara 

Kementerian Ketenagakerjaan dan Transmigrasi, Kementerian Hukum dan HAM, 

Kementerian Luar Negeri, Kementerian Dalam Negeri, dan BNP2TKI untuk 

memberikan pendampingan hukum bagi TKI ilegal yang tersandung kasus (razia) di 

Malaysia.75 Pemerintah Malaysia sebelumnya telah melancarkan razia besar-besaran 

terhadap buruh migran ilegal sebagai respon terhadap membludaknya jumlah pekerja 

asing di negara tersebut. Bagi para buruh migran ilegal yang tertangkap akan 

dipenjarakan oleh pihak berwenang.  

Seperti dilansir oleh BBC Indonesia, pada Juni 2017, tepatnya setelah 

pemerintah Malaysia menutup sementara program e-Kad (Enforcement Card), 

sebelum memperpanjangnya kembali, pemerintah Malaysia melakukan razia besar-

                                                 
75 Pemerintah Pastikan Berikan Pendampingan Hukum Bagi TKI Ilegal di Malaysia, Kompas (07 Juli 

2017), diakses dari 

https://biz.kompas.com/read/2017/07/07/135415728/pemerintah.pastikan.berikan.pendampingan.huku

m.bagi.tki.ilegal.di.malaysia (09/07/2018, Pukul 22.06 WIB) 

https://biz.kompas.com/read/2017/07/07/135415728/pemerintah.pastikan.berikan.pendampingan.hukum.bagi.tki.ilegal.di.malaysia
https://biz.kompas.com/read/2017/07/07/135415728/pemerintah.pastikan.berikan.pendampingan.hukum.bagi.tki.ilegal.di.malaysia
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besar.76 Ketua Satuan Tugas Perlindungan WNI KBRI Kuala Lumpur, Yusron B 

Ambary terus mengupayakan akses diplomatik untuk bertemu ratusan TKI ilegal yang 

terjaring razia tersebut.77 Berdasarkan hasil observasi lapangan penulis di KJRI Johor 

Bahru, pihak berwenang Malaysia tidak berkoordinasi dengan Perwakilan RI setelah 

melakukan razia.  

Muchtar Madekun, Staff Fungsi Konsuler KJRI JB, juga mengatakan bahwa 

pihak Malaysia baru menghubungi Perwakilan RI jika akan mendeportasi para TKI 

ilegal tersebut.78 Akses konsuler diberikan oleh Pemerintah Malaysia kepada pihak 

Perwakilan RI ketika akan memulangkan para tahanan imigrasi (TKI ilegal).  

Sejak bulan Januari hingga Agustus 2017 sebanyak 12.262 TKI ilegal 

dideportasi oleh Pemerintah Malaysia.79 Setelah itu, Pemerintah Malaysia menutup 

program deportasi, sehingga deportasi hanyalah berupa Voluntary Deportation. Para 

TKI ilegal yang ditangkap dan telah dikenakan hukuman penjara tidak dikenakan 

bayaran compound (denda) dan dibuatkan SPLP gratis oleh Perwakilan RI. Sebelum 

menutup program deportasi, Pemerintah Malaysia melakukan deportasi sebanyak dua 

kali dalam satu minggu. Dan sebulan 8 kali atau dalam setahun sekitar 96 deportasi. 

                                                 
76 Ayomi Amindoni, Sebanyak 500 TKI Ilegal ‘Telah Ditangkap’ Aparat Hukum Malaysia, BBC 

Indonesia (10 Juli 2017), diakses dari http://www.bbc.com/indonesia/indonesia-40553763 (09/07/2018, 

Pukul 22:35 WIB) 
77 Ibid. 
78 Berdasarkan hasil wawancara dengan Muchtar Madekun, Fungsi Konsuler KJRI JB, pada 28 Januari 

2018 
79 Ibid. 

http://www.bbc.com/indonesia/indonesia-40553763
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Dan dalam satu kali deportasi, minimal jumlah TKI ilegal yang dipulangkan adalah 

sekitar 200 orang.  

Proses deportasi biasanya dilangsungkan di Pasir Gudang bukan di rumah 

detensi. KJRI JB akan mendatangi langsung para TKI untuk diwawancarai guna 

pembuatan SPLP.  Dalam melaksanakan magang di KJRI Johor Bahru, penulis 

berkesempatan untuk melakukan observasi dan memberikan pelayanan kekonsuleran 

bersama dengan Atase Polri dan Satgas Perlindungan WNI KJRI Johor Bahru di 

Rumah Detensi Imigrasi Pekan Nenas, Johor 

b. Teknis Penanganan TKI Ilegal di Rumah Detensi Imigrasi Malaysia 

Pada 24 Januari 2017, penulis mengunjungi Rumah Detensi Imigrasi Pekan 

Nenas, Johor, setelah pihak KJRI Johor Bahru diberikan akses konsuler oleh Jabatan 

Imigrasi Negeri Johor.80 Para TKI ilegal yang berada di Depoh Pekan Nenas 

merupakan TKI yang tertangkap oleh pihak imigrasi Malaysia. Ketika para TKI ilegal 

tertangkap oleh pejabat imigrasi (PDRM) mereka akan dibawa ke Setia Tropika, 

Jabatan Imigresen Johor untuk diselidiki dan diinterview. Setelah diproses mereka 

akan dimasukkan ke tahanan di Setia Tropika jika kuotanya mencukupi. Jika kuotanya 

lebih mereka akan dibawa ke Depoh Pekan Nenas dengan status reman atau Tahanan 

Sementara, sambil menunggu putusan dari pengadilan. Ketika putusan dari pengadilan 

                                                 
80 Berdasarkan hasil observasi di Rumah Detensi Imigrasi Pekan Nenas, Johor pada 24 Januari 2017, 

Pukul 09.16 waktu setempat. 
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sudah keluar mereka akan dimasukkan ke dalam penjara (3 bulan atau 6 bulan) di 

Kluang, Penjara atau di  Penjara Simpang Renggang.  

Setelah para TKI ilegal menjalani hukuman di penjara mereka akan 

dimasukkan ke rumah detensi di Pekan Nenas untuk selanjutnya dideportasi. Sebagai 

bentuk pemberian akses kekonsuleran, Pihak Imigrasi Negeri Johor akan memberitahu 

pihak KJRI Johor Bahru jika ada deportasi yang akan dilakukan dari Depoh Pekan 

Nenas. Pihak KJRI Johor Bahru akan mendatangi Depoh Pekan Nenas untuk 

mewawancarai para TKI ilegal terkait identitas dari yang bersangkutan, kronologis 

penangkapan, dan seputar pekerjaan. Selanjutnya dari hasil wawancara tersebut, KJRI 

Johor Bahru akan membuatkan SPLP gratis dan dibagikan kepada para TKI ilegal 

sewaktu pemulangan. Para TKI ilegal akan dipulangkan dari Pelabuhan di Pasir 

Gudang, Johor menuju ke Pelabuhan Tanjung Pinang, dimana Kementerian Sosial akan 

menampung para tahanan tersebut sehingga ada pihak keluarga mereka yang datang 

menjemput atau menyediakan tiket pulang ke daerah asal masing-masing. 

Para Tahanan Depoh yang memiliki istri/suami yang sama-sama berada dalam 

Depoh, namun belum waktunya pemulangan diizinkan untuk membawa ikut serta 

pasangannya tersebut pulang atas biaya sendiri. Kondisi para tahanan di Depoh ini 

sangat tidak terurus dan bahkan ada diantara mereka yang sakit. Para tahanan tersebut 

umumnya merupakan overstayer dan bekerja lebih dari satu tahun di Malaysia. Para 

TKI yang berangkat dengan menggunakan jalur belakang atau melalui tekong biasanya 
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dikenakan biaya dari 2 juta hingga 7 juta rupiah yang mencakup biaya pembuatan 

paspor dan fee tekong. 

c. Peran Pemerintah dalam Penindaklanjutan Kasus TKI Ilegal di Malaysia 

Kunjungan konsuler oleh KJRI Johor Bahru ke Rumah Detensi Pekan Nenas, 

juga untuk mengetahui jika terdapat perlakuan yang tidak manusiawi selama masa 

tahanan. Dalam wawancara tersebut juga ditanyakan seputar kasus yang dilakukan oleh 

TKI ilegal dan oknum-oknum yang terlibat di dalamnya. Jika TKI ilegal dapat 

memberitahu secara jelas oknum-oknum tersebut, maka pihak Perwakilan RI akan 

segera melaporkannya ke Polis Diraja Malaysia (PDRM). Namun berdasarkan hasil 

wawancara yang dilakukan penulis, tidak ada satupun dari TKI ilegal yang dapat 

memberitahukan detail majikan ataupun agennya. Bahkan sekedar alamat pun mereka 

tidak mengetahuinya.  

Seperti misalnya dalam wawancara dengan Khairul Abidin, yang bersangkutan 

tidak mengetahui nama lengkap majikan dan agen penyalurnya, serta tidak mengetahui 

alamat lengkap tempatnya bekerja. Khairul Abidin hanya mengetahui bahwa dirinya 

bekerja di Perladangan Gua Musang, Kelantan. Hal ini yang selalu menjadi kendala 

bagi pihak Perwakilan RI untuk menindaklanjuti keberadaan oknum-oknum (tekong) 

tersebut. Menurut Haryo, Pelaksana Fungsi Konsuler KBRI Kuala Lumpur, di 

Malaysia terdapat “majikan tumpang” yaitu majikan yang membayar sejumlah uang 
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kepada majikan atau agensi lain agar dapat mempekerjakan TKI di bawah namanya.81 

Akibatnya, banyak dari TKI ilegal yang tidak mengenal atau mengetahui pasti 

majikannya. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan Tohari, Staff Fungsi Konsuler KJRI 

Johor Bahru, bahwa sangat sulit untuk mengungkap atau memberantas keberadaan para 

tekong82. Tindak kriminal yang dilakukan oleh para tekong merupakan TPPO dan telah 

diatur dalam perundang-undangan setempat yaitu ATIPSOM. Sering sekali informasi 

terkait keberadaan para tekong ini tidak jelas. Seperti misalnya TKI yang akan 

diberangkatkan oleh para tekong kerap dipindahtangankan dalam hal pengurusan dan 

pemberangkatannya, sehingga membingungkan para TKI ilegal untuk mengetahui 

siapa tekong mereka yang sebenarnya. Bahkan sampai di Malaysia pun para TKI ilegal 

ini dioper dari satu agen ke agen yang lain.  Kedua, terkadang korban juga tidak mau 

diproses, karena jika korban tahu siapa tekongnya dan melaporkannya, maka prosesnya 

akan lebih lama lagi karena harus melalui pengadilan.  

Muchtar Madekun menjelaskan bahwa jika tidak ada pemberitahuan dari pihak 

imigrasi terkait pelimpahan kasus para tahanan ke pengadilan, maka KJRI JB tidak 

akan melakukan sebarang tindakan (bantuan hukum), kecuali jika berkaitan dengan 

                                                 
81 Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Haryo, Pelaksana Fungsi Konsuler KBRI Kuala Lumpur 

pada 28 Desember 2017 
82 Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Tohari, Pelaksana Fungsi Konsuler KJRI Johor Bahru 

pada 28 Januari 2018 
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kasus-kasus berat seperti narkoba, pembunuhan, pencurian, dimana PDRM langsung 

menghubungi pihak KJRI JB.  

d. Peningkatan Peranan Hukum bagi TKI Ilegal di Era Presiden Joko Widodo 

Menurut Abdul Rahim Sitorus, anggota Kongres Advokat Indonesia 

menjelaskan bahwa pada mas pemerintahan Presiden SBY, terdapat pertikaian antara 

organisasi buruh TKI dengan KJRI karena mengatakan bahwa perlindungan pertama 

dan utama adalah dari pihak majikan, agensi asing, dan atau PJTKI. Pemerintah 

merupakan pelindung terakhir bagi TKI. Pernyataan ini sebenarnya bertentangan 

dengan Undang-Undang No.39 Tahun 2004 (UU PPTKI) yang mengamanahkan 

pemerintah untuk memberikan perlindungan hukum justru melemparnya kepada pihak 

agensi. Pihak agensi atau Mitra Usaha pada masa pemerintahan sebelum Presiden Joko 

Widodo diberikan kewenangan besar dalam mengurus pengiriman dan penempatan 

TKI berdasarkan Pasal 24 UU PPTKI.  

Menurut Sitorus, hal ini dapat mempermudah terjadinya pidana perdagangan 

orang. Kementerian-kementerian teknis tidak disebutkan dengan jelas peran mereka, 

sehingga hanya menempatkan Perwakilan RI seolah sebagai aktor tunggal dalam 

memberikan perlindungan hukum bagi TKI. Oleh karena itu pada masa Presiden Joko 

Widodo telah ditetapkan Sasaran Strategis Kemlu yaitu pelayanan dan perlindungan 
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WNI dan BHI dan diaspora yang prima dengan stakeholders perspective atau pelibatan 

seluruh pemangku kepentingan.83  

 

3.1.2. Pemberian Konseling bagi TKI Ilegal di Malaysia 

Langkap protective measures berikutnya adalah pemberian konseling kepada 

buruh migran. Merujuk kepada Kamus Besar Bahasa Indonesia, konseling adalah 

pemberian bantuan atau penyuluhan oleh konselor kepada konseli untuk memecahkan 

berbagai masalah. Pemberian konseling kepada TKI ilegal diberikan oleh Perwakilan 

RI melalui Fungsi Konsuler yang terdapat di KBRI maupun KJRI. TKI ilegal yang 

tidak memiliki majikan dan agen resmi akan sangat sulit untuk mengadukan 

masalahnya, tidak seperti TKI legal yang lebih memiliki akses terhadap pelayanan 

konseling atau konsuler. 

Pemerintah Indonesia, seperti dijelaskan dalam peran active independent, 

memiliki kepentingan besar untuk melindungi seluruh bangsanya, seperti yang telah 

diamanatkan di dalam konstitusi. Oleh karena itu sebagai garda terdepan pemerintah, 

Perwakilan RI menjadi kepanjangan tangan pemerintah dalam memberikan layanan 

konsuler.84 Tidak hanya bagi TKI legal, TKI ilegal juga memiliki hak yang sama untuk 

mendapatkan pelayanan konsuler dari Perwakilan RI, selama memiliki bukti identitas 

                                                 
83 Rencana Strategis Kementerian Luar Negeri Indonesia, Loc.Cit., hal. 25 
84 Pelayanan Perlindungan WNI & BHI, Kedutaan Besar Republik Indonesia di Kuala Lumpur, 

Malaysia, Op.Cit. 
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diri sebagai warganegara Indonesia.  Pihak Perwakilan telah menyediakan Hot Line 

bagi TKI legal maupun ilegal di Malaysia yang ingin melaporkan permasalahannya. 

Berikut adalah grafik jumlah pengaduan TKI di Malaysia.85 

Grafik 3.1 Pengaduan TKI di Malaysia 

Sumber: Data Penempatan dan Perlindungan TKI Tahun 2016 

TKI ilegal yang berada di Malaysia tentunya terancam dengan berbagai 

masalah kerentanan spasial, sosial-politik, dan sosial budaya. Dalam penelitian ini 

penulis akan memberikan satu contoh penanganan kasus oleh Perwakilan RI kepada 

TKI ilegal yang melahirkan atau beranak di Malaysia dan ingin membuatkan Surat 

Keterangan Lahir WNI untuk bayinya sebagai prasyarat untuk pembuatan SPLP yang 

akan digunakannya untuk pulang ke Indonesia secara sukarela. Sebagai contoh kasus 

                                                 
85 Data Penempatan dan Perlindungan TKI Tahun 2016, Loc.Cit., hal. 51 
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yang telah penulis jabarkan pada Bab II, yaitu seorang TKI ilegal bernama Hariyati 

yang ingin membuatkan dokumen untuk anaknya yang bernama Cheche Oliviana.  

Berdasarkan hasil pengamatan lapangan, TKI ilegal yang akan mengajukan 

permohonan tersebut datang ke konter pengaduan dan menjelaskan secara detail 

identitas dirinya dan suaminya. Yang bersangkutan terlebih dahulu harus memiliki 

dokumen terlebih dahulu untuk pulang (SPLP), sebelum mengurus dokumen anaknya. 

Berikutnya yang bersangkutan akan ditanyakan lebih lanjut mengenai kronologis 

lahiran bayinya dan identitas bayi tersebut berdasarkan surat keterangan dari rumah 

sakit. Apabila tidak memiliki surat keterangan kelahiran dari rumah sakit maka yang 

bersangkutan wajib membuat sumpah di Pesuruhjaya Sumpah Malaysia untuk 

membuktikan bahwa bayi tersebut adalah benar anak kandungnya. Setelah itu yang 

bersangkutan harus membuat Surat Pengesahan Kelahiran dari Ketua Kampung di 

tempat tinggalnya di Malaysia. 

Apabila yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan dokumen diatas, maka 

pihak Perwakilan RI akan memastikan terakhir bahwa anak tersebut adalah benar anak 

yang bersangkutan. Hal ini dilakukan untuk menghindari TPPO atau human trafficking. 

Pihak Perwakilan RI akan menerbitkan Surat Keterangan Rekomendasi Satgas sebagai 

persyaratan untuk membuat Surat Keterangan Lahir atau Akta Kelahiran  yang 
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selanjutnya digunakan untuk menerbitkan SPLP bagi bayi tersebut, agar dapat pulang 

ke Indonesia bersama dengan orangtua kandungnya.86 

 

3.1.3. Penyediaan Shelter bagi TKI Ilegal di Malaysia 

Upaya perlindungan sosial bagi buruh migran selanjutnya adalah penyediaan 

shelter atau penampungan bagi  buruh migran yang terkena masalah di negara tujuan. 

Shelter menjadi penting mengingat tempat tersebut menjadi tempat terakhir bagi buruh 

migran untuk berlindung. Oleh karena itu negara, sebagai institusi tertinggi yang 

memiliki kewajiban untuk melindungi setiap warganegaranya harus menyediakan 

shelter untuk menampung setiap warganegaranya yang terkena masalah. Tidak 

terkecuali di Malaysia, Pemerintah Indonesia melalui seluruh Perwakilannya 

menyediakan shelter bagi para TKI bermasalah maupun overstayer. 

Berdasarkan hasil pengamatan penulis di KJRI Johor Bahru, TKI ilegal yang 

belum memiliki uang untuk melakukan voluntary deportation atau mengikuti program 

rehiring akan ditampung di shelter. Sebelumnya TKI tersebut di data dan 

diwawancarai oleh petugas di konter pengaduan seputar identitas diri, tempat kerja, 

majikan, permasalahan, serta kronologi memasuki Malaysia. Setelah itu petugas akan 

membuatkan Laporan Pengaduan yang seterusnya akan ditandatangani oleh pejabat 

diplomatik sebagai dokumen awal untuk memasuki shelter. Fungsi Konsuler yang 

                                                 
86 Contoh dokumen dapat dilihat di lampiran 
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diserahi wewenang untuk mengelola shelter, kemudian memasukkan yang 

bersangkutan beserta barang bawaannya ke tempat tersebut. Shelter sejatinya 

merupakan tempat transit bagi TKI ilegal yang telah menyerahkan diri untuk difasilitasi 

terkait pemenuhan hak-haknya, kasus ketenagakerjaannya, dan pembinaan.  

KBRI Kuala Lumpur memiliki shelter dengan kamar berlantai keramik yang 

cukup luas dan bersih serta dapat menampung sekitar 10 hingga 20 orang. Di shelter 

juga terdapat area dapur yang luas sebagai tempat pelatihan memasak dan membuat 

stok makanan. Hasil masakan TKI akan dijual di kantin “Saya Mau Sukses” di KBRI 

KL yang diresmikan oleh Rusdi Kirana, Duta Besar LBBP Indonesia untuk Malaysia, 

sebagai bentuk komitmennya untuk memberdayakan TKI ilegal.87 Sebanyak 80% hasil 

penjualan di kantin akan diserahkan kepada mereka. Selain memberikan pelatihan 

memasak, para penghuni shelter juga diberi pelatihan spa dan menjahit. Dalam 

memberikan pelatihan pihak KBRI KL juga menggandeng Persatuan Dharma Wanita. 

Sama halnya dengan KBRI KL, baik KJRI Johor Bahru maupun KJRI Penang memiliki 

program pemberdayaan TKI ilegal yang ditampung di shelter. 

Berdasarkan hasil pengamatan penulis, bagi TKI ilegal yang ditampung di 

shelter karena sakit, akan dibantu berobat oleh pihak Perwakilan ke rumah sakit. 

Bahkan, Perwakilan RI terbuka terhadap bantuan medis dari luar. Selama pemerintahan 

Presiden Joko Widodo, Dania Soraya Yahya, Pelaksana Fungsi Konsuler KJRI Johor 

                                                 
87 Mengintip Shelter TKI di KBRI Kuala Lumpur, Viva (02 April 2018), diakses dari 

https://www.viva.co.id/berita/dunia/1022383-mengintip-shelter-tki-di-kbri-kuala-lumpur (22/07/2018, 

Pukul 21:57 WITA) 

https://www.viva.co.id/berita/dunia/1022383-mengintip-shelter-tki-di-kbri-kuala-lumpur
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Bahru, mengakui bahwa pemerintah pusat meningkatkan anggaran untuk shelter, 

sehingga fasilitas kesehatan dapat diberikan dengan baik serta kualitas makanan di 

shelter terjaga.88 

 

 

 

3.2 Peran Pemerintah Joko Widodo dalam Menangani Permasalahan TKI 

Ilegal di Malaysia berdasarkan Transformative Measures 

Elemen transformatif merujuk kepada kebutuhan akan kebijakan untuk 

menguatkan, menciptakan, dan menjaga keamanan manusia dari berbagai kerentanan. 

Wheeler dan Waite memasukkan elemen tranformatif dalam definisi perlindungan 

sosial sebagai suatu ukuran untuk meningkatkan status sosial dan perlindungan 

terhadap hak-hak dari kaum marjinal. Dalam kaitannya dengan buruh migran, mereka 

menjelaskan beberapa indikator terkait penerapan elemen transformatif yaitu; (1) 

kampanye kesadaran publik dan sensitisasi masalah buruh migran, (2) ratifikasi atau 

persetujuan konvensi internasional yang melindungi buruh migran, (3) kesepakatan 

bilateral antara negara pengirim dan penerima buruh migran, (4) pembuatan undang-

undang untuk buruh migran, dan (5) pemberdayaan buruh migran yang pulang.89 

                                                 
88 Berdasarkan hasil wawancara dengan Dania Soraya Yahya, Pelaksana Fungsi Konsuler KJRI Johor 

Bahru pada 28 Januari 2018 
89 Ibid., hal.16 



83 

 

3.2.1. Kampanye Kesadaran Publik dan Sensitisasi Masalah TKI Ilegal 

Salah satu upaya transformative measures  adalah kampanye kesadaran publik 

terkait migrasi atau kerja secara non-prosedural. Kampanye diperlukan untuk 

mengedukasi masyarakat agar tidak mudah diperdaya oleh tekong-tekong yang 

menawarkan pekerjaan di luar negeri dengan gaji menggiurkan. Oleh karena itu 

kesadaran publik akan migrasi legal menjadi suatu solusi untuk menyelesaikan 

permasalahan TKI ilegal dari akarnya. BNP2TKI sendiri telah menyadari bahwa peran 

pemerintah dalam memberikan informasi kepada CTKI masih sangat rendah dimana 

prosentasi TKI yang bekerja ke luar negeri karena informasi dari pemerintah hanya 5 

persen, sedangkan 95 persen informasi diperoleh dari calo, keluarga, dan PPTKIS, hal 

ini lah yang selama ini menjadi celah bagi para tekong untuk memperdaya para CTKI 

hingga berangkat ke luar negeri secara non-prosedural.  

BNP2TKI dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) tahun 2016 telah 

menetapkan salah satu arah kebijakan yang berkaitan dengan kesadaran publik 

terhadap migrasi legal, yaitu, “Peningkatan sosialisasi dan diseminasi informasi 

bekerja di luar negeri secara benar dan aman yang menjangkau wilayah dan 

masyarakat/lembaga secara luas”.90 Untuk mencapai arah kebijakan tersebut, 

BNP2TKI antara lain melakukan sosialisasi dan diseminasi informasi bekerja di luar 

negeri secara prosedural kepada masyarakat secara luas dan menyediakan modul dan 

                                                 
90 Laporan Kinerja BNP2TKI Tahun 2016, BNP2TKI, hal. 93 
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layanan sosialisasi pemahaman CTKI menyangkut dokumen perjanjian hak dan 

kewajiban baik sebagai CTKI maupun TKI.   

 Pada masa Presiden Joko Widodo, sosialisasi migrasi legal ke luar negeri tidak 

hanya dilaksanakan oleh BNP2TKI, namun juga dibantu oleh Pemerintah Daerah 

setempat dan Disnaker. Selain menggandeng Pemda dan Dinas terkait dalam 

sosialisasi, BNP2TKI juga melibatkan mahasiswa.91 

Gencarnya BNP2TKI melakukan sosialisasi migrasi legal di setiap daerah 

bersama dengan Pemda dapat dilihat dari capaian kinerjanya dalam LAKIP. Sosialisasi 

dan diseminasi informasi terkait bekerja di luar negeri dimasukkan ke dalam Indikator 

Kinerja Umum yaitu “Persentase pemanfaatan layanan SISKOTKLN yang terintegrasi 

oleh pihak terkait dalam proses pra pemberangkatan yang mudah, cepat, dan 

transparan”. BNP2TKI menetapkan target sebesar 70 persen dengan capaian pada 

tahun 2016 yaitu 60 persen atau bersamaan dengan 85,71 persen sehingga dapat 

dikategorikan baik.92 Persentase ini meningkat dibandingkan dengan capaian pada 

tahun 2015 sebesar 84,66 persen. 

 

                                                 
91 Sosialisasi Peluang Kerja Luar Negeri dan Migrasi Aman Libatkan Mahasiswa, BNP2TKI (15 Maret 

2018), diakses dari http://www.bnp2tki.go.id/read/13072/Sosialisasi-Peluang-Kerja-Luar-Negeri-dan-

Migrasi-Aman-Libatkan-Mahasiswa (28/07/2018, Pukul 19:42 WITA)
92 92 Laporan Kinerja BNP2TKI Tahun 2016, Loc.Cit., hal.41 

http://www.bnp2tki.go.id/read/13072/Sosialisasi-Peluang-Kerja-Luar-Negeri-dan-Migrasi-Aman-Libatkan-Mahasiswa
http://www.bnp2tki.go.id/read/13072/Sosialisasi-Peluang-Kerja-Luar-Negeri-dan-Migrasi-Aman-Libatkan-Mahasiswa
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3.2.2. Ratifikasi Konvensi Internasional terkait Perlindungan Buruh 

Migran  

  Langkah tranformative measures berikutnya adalah ratifikasi konvensi 

internasional terkait perlindungan buruh migran. Ratifikasi atas konvensi internasional 

menjadi penting karena ketika suatu negara sudah menyepakati atau bahkan 

meratifikasi konvensi menjadi Undang-Undang dalam negerinya, maka secara hukum 

dalam negeri, isi dari konvensi itu mengikat negara tersebut dan juga secara hukum 

internasional, konvensi merupakan sumber hukum primer. Oleh karena itu untuk 

menyelesaikan permasalahan buruh migran, kedua negara harus mengikatkan diri 

kepada konvensi perlindungan buruh migran.  

 Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada 18 Desember 1990 

mengeluarkan Resolusi Nomor A/RES/45/158 mengenai  International Convention on 

the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families.93 

Sebagai anggota PBB dan negara yang menjunjung tinggi HAM, Pemerintah Indonesia 

menandatangani konvensi tersebut pada 22 September 2004 di New York, Amerika 

Serikat untuk melindungi, menghormati, dan memajukan hak-hak buruh migran. 

Meskipun dalam hubungan ketenagakerjaan dengan Malaysia sejak tahun 1996, 

Pemerintah Indonesia telah menandatangani konvensi tersebut pada tahun 2004 dan 

meratifikasi pada tahun 2012 ke dalam Undang-Undang No.6 Tahun 2012.94 Adapun 

                                                 
93 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2012, hal. 2 
94 Ibid.  
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pada masa Presiden Joko Widodo, konvensi ini menjadi acuan dalam pembuatan UU 

PMI. 

 

3.2.3. Kesepakatan antara Pemerintah Indonesia dan Malaysia terkait 

TKI Ilegal 

Bilateral agreement atau kesepakatan antar dua negara dikategorikan oleh  

Wheeler dan Waite di dalam tranfsormative element. Elemen ini merupakan elemen 

tambahan sekaligus yang terpenting dalam perlindungan sosial karena menyentuh akar 

permasalahan. Dalam hal buruh migran, pemerintah negara pengirim buruh dan negara 

penerima buruh perlu membuat suatu kesepakatan bersama terkait pengelolaan atau 

pengaturan dalam rekruitmen, pengiriman, perlindungan, hingga proses pemulangan. 

Langkah ini perlu dibuat mengingat buruh migran terkait hubungan ketenagakerjaan 

antar kedua negara. Dengan adanya MoU maka hubungan tersebut memiliki kerangka 

hukum serta dapat menjadi sumber primer hukum internasional. 

Sejauh ini unsur perlindungan atau penanganan untuk TKI ilegal di Malaysia 

tidak dibahas secara eksplisit baik di dalam MoU 2006 maupun pada protokol 

perubahannya.  Akibatnya TKI ilegal yang berhasil ditangkap di Malaysia, susah untuk 

diawasi oleh pihak Perwakilan RI, karena pemberitahuan hanya terbatas pada ketika 

yang bersangkutan akan diadili di pengadilan dan/atau ketika akan dideportasi. 

Protokol Perubahan MoU 2006 yang ditandatangani pada tahun 2011, merupakan 
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perpanjangan MoU hingga tahun 2016. Sehingga untuk tahun 2017 dan tahun berjalan 

2018 memerlukan kerangka hukum yang jelas. 

Pada 22 November 2017 di Kuching, Malaysia, Presiden Joko Widodo dan 

Perdana Menteri Malaysia Dato’ Sri Najib Razak mengadakan Joint Statement ke-12 

dalam konsultasi tahunan kedua negara. Presiden Jokowi dan Perdana Menteri Najib 

meminta kepada seluruh jajarannya untuk segera mempercepat diskusi atas pembuatan 

MoU tentang rekruitmen, penempatan, dan perlindungan TKI.95 Presiden dan Perdana 

Menteri juga meminta seluruh pejabat terkait untuk menggelar diskusi dalam rangka 

identifikasi penyebab datangnya TKI ilegal dan menemukan cara efektif untuk masalah 

tersebut.96 

 

3.2.4. Peraturan Perundang-undangan Terkait TKI Ilegal 

Undang-undang merupakan hal penting dalam tata kelola TKI di luar negeri 

karena merupakan kerangka hukum dan juga acuan bagi pemerintah, khususnya yang 

berfungsi sebagai eksekutor. Transformative measures, yang dijelaskan oleh Wheeler 

dan Waite tidak hanya melibatkan upaya identifikasi akar permasalahan, namun juga 

solusi atas hal tersebut. Oleh karena itu, adanya UU sebagai landasan hukum bagi 

buruh migran di luar negeri menjadi sangat penting.  

                                                 
95 Joint Statement of The 12th Annual Consultation Between Prime Minister Dato’ Sri Mohd Najib Tun 

Abdul Razak and President Joko Widodo, 22 November 2017, Kuching, Kementerian Luar Malaysia, 

hal.4 
96 Ibid., hal.5 
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Seperti yang dijelaskan sebelumnya pada promotive measures, bahwa kerangka 

hukum atau legal framework terkait buruh migran Indonesia di luar negeri telah diatur 

dalam Undang-Undang No.18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran 

Indonesia (UU PMI). Meskipun memiliki kerangka hukum yang jelas terkait TKI 

namun secara eksplisit tidak disebutkan bagian TKI yang non-prosedural. UU PMI 

hanyalah acuan bagi eksekutor di Perwakilan RI, khususnya Atase Ketenagakerjaan 

dan Fungsi Konsuler.97  

3.2.5. Pemberdayaan TKI Ilegal yang Pulang ke Indonesia 

Sebagai sebuah langkah perlindungan sosial pada elemen  transformative 

measures, upaya perlindungan juga mencakup pemberdayaan bagi TKI ilegal yang 

pulang ke Indonesia. Pemberdayaan sangat diperlukan agar TKI ilegal yang notabene 

tidak memiliki keahlian dapat meningkatkan kapasitasnya sehingga nantinya dapat 

bekerja di dalam negeri tanpa harus bermigrasi ke luar negeri.  

Setelah TKI ilegal dipulangkan baik melalui deportasi, voluntary deportation, 

dan repatriasi, Kemensos akan menampung mereka di shelter untuk rehabilitasi dan 

pemberdayaan. Dan setelah para TKI ilegal kembali ke daerah asalnya masing-masing, 

pemerintah tetap bertanggung jawab terhadap program pemberdayaan mereka. Hal ini 

sesuai dengan amanat Undang-Undang No. 18 Tahun 2017, pada Pasal 24 

                                                 
97 Berdasarkan wawancara dengan Bapak Haryo, Pelaksana Fungsi Protokol dan Konsuler KBRI Kuala 

Lumpur, pada 28 Desember 2017  
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Perlindungan Setelah Bekerja, dimana pemerintah wajib memberdayakan TKI dan 

keluarganya.   

Deputi Perlindungan Kemenakertrans, Lisna Y. Poeloengan menyampaikan 

bahwa program pemberdayaan TKI terdiri dari 4 jenis pelatihan, yaitu, Ketahanan 

Pangan, Industri Pariwisata, Industri Kreatif, dan Industri Jasa.98 Dalam 

penyelenggaraan kegiatan ini BP3TKI juga menggandeng Tokopedia yang siap 

membantu para TKI purna untuk berjualan online.99 Untuk menunjang kesuksesan 

pemberdayaan TKI purna, BNP2TKI telah melakukan kerjasama dengan Kelompok 

Usaha Bersama TKI, Mitra Lokal LP3AI, dan pihak perbankan. MoU yang dibentuk 

mengkerangkai kerjasama antara TKI purna sebagai produsen, Mitra Lokal LP3AI 

sebagai penjamin pasar hasil produksi TKI purna, dan pihak perbankan sebagai 

pemberi akses jasa keuangan.100  

Pada tahun 2015, BNP2TKI telah menyelenggarakan pelatihan pemberdayaan 

terintegrasi di puluhan kabupaten dan kota dengan total peserta sebanyak 10.500 orang. 

Berikut adalah tabel capaian kinerja BNP2TKI dalam pemberdayaan TKI purna dan 

grafik capaian BNP2TKI sejak tahun 2011. Penulis juga akan menjabarkan skema 

pemberian rehabilitasi dan pemberdayaan TKI purna.101 

 

                                                 
98 Ibid. 
99 Ibid. 
100 Ibid. 
101 LAKIP BNP2TKI Tahun 2016, Loc.Cit., hal. 12 
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Tabel 3.2 Capaian Kinerja BNP2TKI Tahun 2016 

Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Target Realisasi % 

Meningkatnya 

kemampuan TKI 

purna penempatan 

untuk mengelola 

keuangan, 

termasuk 

mengembangkan 

usaha mikro 

Jumlah pekerja migran/purna 

yang mendapat edukasi 

pengelolaan keuangan dan 

wirausaha 

1.475 

TKI 

Purna 

1475 

TKI 

Purna 

100 

Persentase TKI Purna yang 

Menjadi Wirausaha 

34 % 63 % 185 

Persentase terpasilitasi 

pemulangan dan pemberdayaan 

WNIO/TKIB/Pekerja migran 

bermasalah  dalam proses re 

integrasi usaha di desa asalnya. 

30 % 20,5 % 68,33 

 

 

Grafik 3.2 Capaian Kinerja Pemberdayaan TKI Purna 
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Skema 3.1 Pemberdayaan TKI Ilegal Purna 
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