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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Perkembangan peradaban dan kemajuan zaman telah menggiring manusia untuk 

mencapai kemajuan dalam segala bidang baik itu bidang ilmu pengetahuan, budaya, sosial, 

politik, dan juga ekonomi. Globalisasi memasuki segala lini dalam kehidupan di era saat 

ini. Hubungan internasional yang dilakukan oleh negara-negara didunia semakin 

mendorong setiap negara untuk gencar melakukan kerjasama dalam berbagai bidang, tak 

terkecuali didalam bidang ekonomi. Pergaulan ekonomi internasional melalui perdagangan 

bebas semakin memperlihatkan kondisi persaingan oleh negara-negara dengan berbagai 

kepentingan didalamnya. 

Indonesia sebagai sebuah negara yang sedang gigih membangun perekonomian 

nasional, menyadari begitu banyaknya potensi kerjasama internasional yang bisa 

dimanfaatkan dalam rangka mengoptimalkan sumber daya negara. Di era Presiden Joko 

Widodo, Indonesia terus berupaya meningkatkan laju perekonomian dengan melakukan 

pembangunan infrastruktur secara massif. Dengan membangun infrastruktur diharapkan 

akan memajukan perekonomian bangsa. Pembangunan tersebut tentu membutuhkan 

anggaran yang besar dan waktu yang tidak sebentar. Oleh karenanya Presiden Joko Widodo 

melakukan berbagai cara untuk dapat mewujudkannya, salah satunya dengan 

meningkatkan kerjasama bilateral dan multilateral. 

Salah satu kerjasama bilateral yang ditingkatkan oleh Indonesia adalah kerjasama 

dengan Republik Rakyat Tiongkok. Dekatnya hubungan Presiden Joko Widodo dengan 
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Pemerintah Republik Rakyat Tiongkok tidak terlepas dari adanya kepentingan didalamnya. 

Geliat perekonomian Tiongkok yang semakin menguasai perekonomian dunia merupakan 

alasan yang mendasari Presiden Joko Widodo harus belajar dari Tiongkok. Tiongkok tidak 

hanya sebagai negara produsen berbagai macam kebutuhan, tetapi Tiongkok juga memiliki 

potensi yang besar dalam hal permodalan. 

Salah satu nawacita Presiden Joko Widodo yaitu berupa pembangunan infrastruktur 

dalam rangka membangun perekonomian bangsa. Selain itu, Presiden juga terus berupaya 

meningkatkan kualitas sumber daya manusia sehingga dapat bersaing di era globalisasi 

yang penuh dengan tantangan. Terlebih saat ini, persaingan tidak hanya di dalam negeri 

dengan sesama warga negara Indonesia, tetapi juga dengan warga negara lain khususnya 

di kawasan Asia Tenggara yang telah menerapkan ASEAN Economic Community (AEC). 

Pemerintah berharap, Masyarakat Indonesia dapat menjadi tenaga kerja terampil yang 

mampu bersaing di luar Indonesia khususnya di kawasan Asia Tenggara 

Muncul sebuah kebijakan di era pemerintahan Presiden Joko Widodo mengenai izin 

penggunaan tenaga kerja asing dari luar negeri untuk dapat bekerja di Indonesia. 

Penggunaan tenaga kerja asing tentu diperlukan dalam rangka memenuhi kebutuhan tenaga 

kerja terampil yang selanjutnya akan mampu mendorong transfer keilmuan terhadap tenaga 

kerja lokal. Selain itu, tenaga kerja asing juga begitu penting dalam kerangka hubungan 

bilateral antar negara. Dalam hubungan bilateral antara Indonesia dengan Tiongkok 

misalnya, kedua negara telah sepakat dalam penggunaan dan pertukaran tenaga kerja. 

Dikutip dari sebuah artikel dalam Liputan6 disebutkan bahwa Presiden Joko Widodo 

mengeluarkan sebuah aturan yaitu Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 20 Tahun 2018 

tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA), dan telah resmi ditandatangani pada 
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tanggal 26 Maret 2018.1 Dalam Perpres tersebut disebutkan bahwa penggunaan Tenaga 

Kerja Asing (TKA) boleh dilakukan oleh perusahaan untuk jabatan tertentu dan waktu 

tertentu, serta dilakukan dengan memperhatikan kondisi pasar tenaga kerja dalam negeri. 

Perlu digaris bawahi bahwa tenaga kerja asing diperbolehkan datang dengan 

memperhatikan kondisi pasar tenaga kerja dalam negeri. 

Perpres tersebut ditunjang dengan keluarnya peraturan dari Kementerian 

Ketenagakerjaan yaitu Permenaker Nomor 35 Tahun 2015 menggantikan Permenaker 

Nomor 16 Tahun 2015 tentang kewajiban TKA untuk dapat berbahasa Indonesia. 

Permenaker No 35 Tahun 2015 menghapuskan kewajiban bagi tenaga kerja asing untuk 

dapat berbahasa Indonesia. Selain itu, Kebijakan tersebut ditunjang lagi dengan kebijakan 

pembebasan visa terhadap 169 negara di dunia pada tahun 2016. 

Berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 20 tahun 2016 tentang perubahan atas 

peraturan Presiden Nomor 69 tahun 2015 tentang Bebas Visa Kunjungan. Dalam Perpres 

yang terbaru, sebanyak 169 negara dibebaskan dari kewajiban memiliki visa kunjungan 

untuk keperluan wisata ke Indonesia. Mereka diberikan izin tinggal kunjungan selama 30 

hari dan tidak dapat diperpanjang.2 Diantara 169 negara yang dibebaskan visa kunjungan 

ke Indonesia, salah satu diantaranya adalah Republik Rakyat Tiongkok. 

Muncul permasalahan terkait kebijakan tersebut, yaitu berupa adanya tenaga kerja 

asing yang ilegal atau tidak sah secara hukum. Tentu hal tersebut merupakan sebuah 

                                                           
1 Artikel dalam https://www.liputan6.com/bisnis/read/3469944/headline-tenaga-kerja-asing-

tuntutan-investasi-atau-ancaman-bagi-pekerja-lokal Diakses pada tanggal 4 Desember 2018, pkl 20.37 

WIB. 
2 Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia dalam artikel 

https://www.kemlu.go.id/beijing/id/Pages/Visa-Exemption.aspx Diakses pada tanggal 27 November 2018, 

pkl 22.15 WIB. 

https://www.liputan6.com/bisnis/read/3469944/headline-tenaga-kerja-asing-tuntutan-investasi-atau-ancaman-bagi-pekerja-lokal
https://www.liputan6.com/bisnis/read/3469944/headline-tenaga-kerja-asing-tuntutan-investasi-atau-ancaman-bagi-pekerja-lokal
https://www.kemlu.go.id/beijing/id/Pages/Visa-Exemption.aspx
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masalah yang mengancam negara. CNN Indonesia melaporkan data dari Konfederasi 

Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) yang diperoleh dari Posko Pengaduan Tenaga Kerja 

Asing Ilegal, per tanggal 23 Januari 2017, jumlah TKA ilegal dari China di seluruh 

Indonesia mencapai sekitar 9 ribu orang.3 Selain itu, BBC Indonesia melaporkan data dari 

Kementerian Ketenagakerjaan yang mencatat jumlah tenaga kerja asing yang ada di 

Indonesia per November 2016 adalah 74.183 orang. Dari total tersebut, yang masih 

mendominasi yaitu TKA yang berasal dari Tiongkok.4 

Sedangkan pada tahun 2018, angka jumlah TKA masih belum di hitung secara rinci, 

tetapi dapat dipastikan lebih banyak apabila dibanding tahun-tahun sebelumnya 

sebagaimana disebut oleh Ombudsman Republik Indonesia (ORI) yang menyebut Tenaga 

Kerga Asing (TKA) asal China terus masuk ke Indonesia setiap harinya. Bahkan, TKA 

tersebut diduga datang tanpa unskill labor (tanpa keterampilan). Peryataan itu, sesuai 

dengan hasil investigasi ORI mengenai keberadaan tenaga kerja asing (TKA) di Tanah 

Air.5 

Ombudsman Republik Indonesia (ORI) merekomendasikan kepada Kementerian 

Hukum dan HAM untuk mengevaluasi salah satu kebijakan yang mendukung datangnya 

TKA ke Indonesia misalnya kebijakan bebas visa di Indonesia. Laode menyebut ada sekitar 

500 orang asing yang menggunakan visa turis untuk bekerja di Indonesia. Hal itu jelas 

melanggar Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang mana 

TKA harus memiliki visa kerja untuk dapat bekerja di Indonesia. Peraturan Presiden 

                                                           
3 Artikel dalam https://www.cnnindonesia.com/nasional/20180427161601-20-294160/lakon-ribuan-

tka-ilegal-china-mengadu-nasib-di-indonesia DIakses pada tanggal 15 Februari 2019, Pukul 13.55 WIB. 
4 Artikel dalam https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-38407825 Diakses pada tanggal 15 

Februari 2019, Pukul 14.00 WIB. 
5 Artikel dalam http://www.tribunnews.com/nasional/2018/04/26/ombudsman-ri-tenaga-kerja-dari-

china-setiap-hari-masuk-ke-indonesia Dikases pada tanggal 15 Februari 2019, Pukul 14.04 WIB. 

https://www.cnnindonesia.com/nasional/20180427161601-20-294160/lakon-ribuan-tka-ilegal-china-mengadu-nasib-di-indonesia
https://www.cnnindonesia.com/nasional/20180427161601-20-294160/lakon-ribuan-tka-ilegal-china-mengadu-nasib-di-indonesia
https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-38407825
http://www.tribunnews.com/nasional/2018/04/26/ombudsman-ri-tenaga-kerja-dari-china-setiap-hari-masuk-ke-indonesia
http://www.tribunnews.com/nasional/2018/04/26/ombudsman-ri-tenaga-kerja-dari-china-setiap-hari-masuk-ke-indonesia
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Nomor 21 Tahun 2016 Tentang Bebas Visa Kunjungan telah menimbulkan kerugian dari 

sisi ekonomi, sosial, budaya, politik, pertahanan dan keamanan.6 

Permasalahan lain yang secara jelas merupakan sebuah ancaman bagi negara adalah 

munculnya kejahatan transnasional (lintas batas) yang dilakukan oleh tenaga kerja asing 

khususnya tenaga kerja asal Tiongkok. CNN Indonesia melaporkan bahwa ratusan warga 

negara asing asal China ditangkap polisi di kawasan perumahan mewah di Jakarta, 

Surabaya, dan Bali. Mereka diduga melakukan kejahatan siber di Indonesia dengan modus 

penipuan online. Jaringan ini beroperasi sejak Februari 2017. Polisi menyebut sindikat 

kejahatan siber memilih beroperasi di Indonesia karena mereka mudah masuk ke wilayah 

negara kepulauan, selain menganggap peraturan terkait internet service provider (ISP) 

cenderung tidak ketat.7 Dikutip dari artikel dalam Kompas.com disebutkan bahwa 

kejahatan siber di Bali misalnya, telah terjadi penangkapan 103 orang tenaga kerja asing 

asal China pada tahun 2018. Mereka terbukti melakukan kejahatan siber (cyber crime).8 

CNN Indonesia memberitakan data dari Direktorat Jenderal Imigrasi Kemenkumham 

yang menyebutkan bahwa WN China yang memiliki kartu izin tinggal terbatas (kitas) di 

Indonesia berjumlah 31 ribu orang. Dari jumlah itu, hanya sekitar 27 ribu orang yang 

memiliki kitas kerja di Indonesia. Sepanjang 2016, Ditjen Imigrasi mencatat perlintasan 

WN China masuk ke Indonesia sebanyak 1.401.443 orang. Sementara, WN China yang 

keluar dari Indonesia sebanyak 1.452.249 orang.9 

                                                           
6 Artikel dalam https://www.cnnindonesia.com/nasional/20180427161601-20-294160/lakon-ribuan-

tka-ilegal-china-mengadu-nasib-di-indonesia DIakses pada tanggal 15 Februari 2019, Pukul 13.57 WIB. 
7 Artikel dalam https://www.cnnindonesia.com/nasional/20170801111855-12-231639/banjir-

sindikat-siber-china-di-negeri-kepulauan Diakses pada tanggal 15 Februari 2019, pkl. 14.17 WIB. 
8 Artikel dalam https://nasional.kompas.com/read/2018/05/02/20000941/kehadiran-tenaga-kerja-

asing-disebut-picu-kriminalitas Diakses pada tanggal 15 Februari 2019, pkl 14.07 WIB. 
9 Artikel dalam https://www.cnnindonesia.com/nasional/20170801111855-12-231639/banjir-

sindikat-siber-china-di-negeri-kepulauan Diakses pada tanggal 15 Februari 2019, pkl. 14.23 WIB. 

https://www.cnnindonesia.com/nasional/20180427161601-20-294160/lakon-ribuan-tka-ilegal-china-mengadu-nasib-di-indonesia
https://www.cnnindonesia.com/nasional/20180427161601-20-294160/lakon-ribuan-tka-ilegal-china-mengadu-nasib-di-indonesia
https://www.cnnindonesia.com/nasional/20170801111855-12-231639/banjir-sindikat-siber-china-di-negeri-kepulauan
https://www.cnnindonesia.com/nasional/20170801111855-12-231639/banjir-sindikat-siber-china-di-negeri-kepulauan
https://nasional.kompas.com/read/2018/05/02/20000941/kehadiran-tenaga-kerja-asing-disebut-picu-kriminalitas
https://nasional.kompas.com/read/2018/05/02/20000941/kehadiran-tenaga-kerja-asing-disebut-picu-kriminalitas
https://www.cnnindonesia.com/nasional/20170801111855-12-231639/banjir-sindikat-siber-china-di-negeri-kepulauan
https://www.cnnindonesia.com/nasional/20170801111855-12-231639/banjir-sindikat-siber-china-di-negeri-kepulauan
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Ditjen Imigrasi mencatat lebih dari 1.800 WN China telah dilakukan tindakan 

administrasi berupa deportasi hingga pencekalan sebagaimana diatur dalam Undang-

Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Dia menyebutkan, sebanyak 127 WN 

China tercatat melakukan sejumlah pelanggaran pro justitia. Pelanggaran itu di antaranya 

penyalahgunaan izin tinggal, tidak memiliki dokumen sah, tidak ada kejelasan kedatangan, 

hingga tindak kriminal.10 

Tidak dapat dipungkiri bahwa terdapat pelanggaran yang dilakukan oleh tenaga kerja 

asing yang menurut undang-undang bahwa suatu pelanggaran merupakan sebuah ancaman 

bagi negara. Muncul kekhawatiran lain terhadap kebijakan tersebut, yaitu akan berpotensi 

membuka peluang munculnya kejahatan transnasional yang lebih mengancam negara, 

misalnya; money laundry, terrorism, drugs trafficking, human trafficking, people 

smuggling, dan cyber crime. Penulis merasa tertarik untuk menganalisa dan memahami 

alasan Pemerintah Indonesia memperbolehkan penggunaan tenaga kerja asing dari 

Tiongkok pada tahun 2018 dan dampaknya berupa munculnya tenaga kerja illegal 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka dapat ditarik rumusan masalah sebagai 

berikut: 

Mengapa Pemerintah Indonesia memperbolehkan penggunaan tenaga kerja asing dari 

Tiongkok walau berdampak terhadap munculnya tenaga kerja illegal? 

 

                                                           
10 Ibid. 
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C. Kerangka Pemikiran 

Dalam upaya memahami permasalahan diatas, digunakan teori untuk mengidentifikasi 

pokok permasalahan yang ada. Untuk menganalisis lebih dalam mengenai alasan 

Pemerintah memperbolehkan penggunaan tenaga kerja asing dari Tiongkok pada tahun 

2018 walau berdampak terhadap munculnya tenaga kerja illegal, penulis akan 

menggunakan Teori Pilihan Rasional dan Konsep Kepentingan Nasional. 

1. Konsep Kepentingan Nasional 

Setiap negara memerlukan politik luar negeri, selain sebagai sarana untuk 

melakukan interaksi dengan negara lain dalam sistem internasional, kebijakan luar negeri 

juga merupakan alat untuk memenuhi kepentingan nasional. Para ahli memiliki definisi 

yang berbeda dalam mendefinisikan National Interest / Kepentingan Nasional. Hans 

Morgethau misalnya dalam bukunya yang berjudul Politics Among Nations menyebut 

bahwa kepentingan nasional adalah suatu Power yang dapat diartikan sebagai 

pengaruh/kekuasaan/kekuatan. 

Konsep Kepentingan nasional (national interest) dijelaskan juga oleh Jack C. Plano 

dan Roy Olton, bahwa kepentingan nasional merupakan tujuan mendasar serta faktor 

paling menentukan yang memandu para pembuat keputusan dalam merumuskan politik 

luar negeri, kepentingan nasional merupakan konsepsi yang sangat umum dan merupakan 

unsur yang menjadi kebutuhan yang sangat vital bagi negara untuk mencakup 

kelangsungan hidup bangsa dan negara, kemerdekaan, keutuhan wilayah, keamanan 

militer, dan kesehjateraan ekonomi.11 

                                                           
11 Plano Jack C. Dan Olton Roy, Kamus Hubungan Internasional Edisi Ke-3, diterjemahkan oleh 

Drs. Wawan Juanda,CV Putra A Bardin, Agustus 1999, Hal 7. 
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Dalam konsep kepentingan nasional, terdapat lima kategori umum yang 

dikemukakan oleh Jack C. Plano dan Roy Olton yang dimana kategori tersebut dijadikan 

sasaran yang hendak dituju yaitu : (1) self preservation, yaitu hak untuk mempertahankan 

diri, dimana setiap negara berhak untuk menjaga dirinya dari berbagai kemungkinan 

ancaman yang akan mengganggu kestabilan negara; (2) independence, yang berarti tidak 

dijajah atau tunduk pada negara lain, setiap negara berhak untuk merdeka dan sudah 

merupakan hak nya sebagai negara dan juga dimana negara tidak untuk patuh terhadap 

negara lain; (3) territorial integrity, negara berhak untuk menjaga keutuhan wilayah atau 

teritorial negaranya; (4) military security, berarti tidak ada gangguan dari kekuatan militer 

negara lain, dengan kata lain tidak ada ancaman secara militer yang datang dari negara lain; 

(5) economic wellbeing, atau dapat disebut dengan kesejahteraan ekonomi, sektor ekonomi 

harus selalu dijamin kestabilannya oleh pemerintah agar tercipta kesehjateraan di negara 

tersebut.12 

Kepentingan nasional tercipta dari kebutuhan suatu negara. Negara dituntut untuk 

dapat memberikan kesejahteraan bagi seluruh warga negaranya serta menyediakan seluruh 

kebutuhan yang mendukung terciptanya kesejahteraan. Oleh karena itu, salah satu aspek 

yang sangat penting dalam konsep kepentingan nasional adalah mewujudkan suatu 

kesejahteraan ekonomi (Economic Wellbeing). 

Economic Wellbeing / Kesejahteraan Ekonomi. Kepentingan nasional suatu 

negara dalam bidang ekonomi tercipta karena adanya fakta bahwa suatu negara akan sulit 

menyediakan kebutuhannya sendiri tanpa adanya bantuan dari negara lain. Sehingga 

negara diharuskan untuk menjalin kerjasama ekonomi dengan negara lain untuk saling 

                                                           
12Ibid. Hal 128. 
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memenuhi kebutuhan satu sama lain. Banyak cara yang bisa dilakukan oleh negara untuk 

mencukupi kebutuhan domestiknya, namun akan lebih mudah apabila suatu negara 

menjalin kerjasama ekonomi dengan negara lain yang nantinya akan memberikan 

keuntungan bagi semua pihak yang melakukan kerjasama. Kerjasama ekonomi biasanya 

berbentuk perdagangan antara negara, ekspor-impor, kerjasama industri, investasi, 

pertukaran tenaga kerja dalam rangka pelatihan ataupun kunjungan kerja, dan sebagainya. 

Indonesia dan Republik Rakyat Tiongkok telah lama menjalin kerjasama bilateral 

baik dalam bidang ekonomi, politik, militer, budaya, dll. Khusus mengenai kerjasama 

ekonomi antara Indonesia dan Republik Rakyat Tiongkok, kedua negara telah lama 

menjalin hubungan kerjasama ekonomi, misalnya melakukan perdagangan dan ekspor-

impor berbagai macam barang. Sebagai contoh, Indonesia sangat membutuhkan pasokan 

barang dari negara-negara mitra khususnya Tiongkok terlebih barang-barang dari 

Tiongkok dianggap murah dan memiliki kualitas yang baik. Tiongkok sendiri 

membutuhkan Indonesia sebagai mitra sekaligus pasar bagi Tiongkok untuk memasarkan 

produk mereka, melihat begitu banyaknya penduduk Indonesia yang akan membeli produk 

dari Tiongkok. 

Indonesia dan Tiongkok memiliki kepentingan nasionalnya masing-masing 

sehingga tercipta sebuah skema kerjasama, khususnya dalam bidang ekonomi. 

Kepentingan Nasional Indonesia terhadap Tiongkok tentu tidak hanya berupa perdagangan 

dan ekspor-impor, terdapat hal lain yang ingin dicapai oleh Indonesia. Di era Presiden Joko 

Widodo khususnya, terdapat kepentingan nasional Indonesia untuk mendatangkan 

Investasi ke Indonesia khususnya dari Tiongkok, mengingat potensi keuangan Tiongkok 

begitu besar. Investasi bertujuan untuk mendukung terpenuhinya anggaran dalam 
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melakukan pembangunan, dan pembangunan tersebut dilakukan untuk memajukan 

perekonomian bangsa. Kepentingan nasional Indonesia untuk mendapatkan investasi 

tersebut direspon baik oleh Tiongkok. Tiongkok ternyata sedang membutuhkan lahan 

investasi yang cocok, dan Indonesia merupakan pilihan yang tepat sebagai lokasi investasi. 

Bagaimana kemudian kepentingan nasional Indonesia untuk mendatangkan 

investasi bisa terkait dengan tenaga kerja asing khususnya dari Tiongkok? Penulis 

menemukan fakta bahwa Tiongkok memberikan prasyarat dalam melakukan investasi 

yaitu mereka harus membawa serta TKA dari negara mereka sendiri. Hal tersebut guna 

mencukupi kebutuhan akan lapangan kerja bagi masyarakat Tiongkok. Hal tersebut yang 

kemudian medorong Pemerintah mengeluarkan kebijakan tentang izin penggunaan TKA 

dan memperbolehkan TKA dari Tiongkok supaya invetasi dari Tiongkok dapat terwujud 

di Indonesia. 

Penulis menilai bahwa konsep kepentingan Nasional khususnya kategori Economic 

Wellbeing / Kesejahteraan Ekonomi dapat menjelaskan alasan Pemerintah Indonesia 

memperbolehkan izin tenaga kerja asing untuk datang ke Indonesia walau berdampak 

terhadap munculnya tenaga kerja illegal. Secara sederhana, penulis mendapat kesimpulan 

bahwa Indonesia di era pemerintahan Presiden Joko Widodo memiliki kepentingan 

nasional terhadap Republik Rakyat Tiongkok, khususnya dalam bidang ekonomi berupa 

keinginan Indonesia mendatangkan Investor untuk melakukan Investasi di Indonesia. 

Walaupun prasyarat yang muncul yaitu adanya keharusan mengikutsertakan TKA dari 

Tiongkok itu sendiri. Dengan hadirnya investasi dari Tiongkok, maka pemerintah dapat 

mencukupi kebutuhan anggaran untuk melakukan berbagai pembangunan dalam rangka 

memajukan perekonomian bangsa. 
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2. Teori Pilihan Rasional 

Setiap negara pasti menggunakan kebijakan luar negeri sebagai instrumen untuk 

mencapai kepentingan nasional. Negara sebagai aktor yang rasional, dalam setiap 

kebijakan yang tercipta pasti akan berusaha untuk memaksimalkan benefit atau keuntungan 

dan meminimalkan cost atau kerugian yang akan diterima. Rational choice theory atau teori 

pilihan rasional dalam ilmu Hubungan Internasional terbentuk di awal 1960-an. Teori 

pilihan rasional diartikan sebagai instrumen mengenai maksud-tujuan atau pilihan dari 

tujuan-terarah suatu aktor.13 

Synder berpendapat bahwa pembuatan kebijakan politik luar negeri tidak dapat 

dilepaskan dari peran pemimpin (manusia) sebagai pengambil keputusan. Pengambilan 

keputusan (decision making) diuraikan sebagai proses yang menyangkut pemilihan dari 

sejumlah masalah yang terbentuk secara rasional dan pemilihan sasaran-sasaran alternatif 

yang ingin diterapkan dalam urusan negara yang dipikirkan oleh para pembuat keputusan.14  

Untuk dapat menentukan pilihan yang akan diambil oleh para aktor, teori pilihan rasional 

dapat menjelaskan mengenai pilihan optimal bagi para pembuat keputusan dalam membuat 

kebijakan. Teori pilihan rasional merupakan teori yang digunakan untuk menjawab 

mengenai apakah keputusan yang diambil adalah keputusan yang tepat dan dapat dikatakan 

berhasil untuk mencapai kepentingan dari aktor di lingkungan internasional. 

                                                           
13Jackson, Robert & Geor Sorensen. Pengantar Studi Hubungan Internasional. Yogyakarta: Pustaka 

Belajar. 2009. Hal 297.  
14 Snyder, Richard C., H.W Bruck, and Burton Sapin, . Foreign Policy Decision 

Making: An Approach to the Study of International Politics. Glencoe: Free Press, 1962. Hal 60.  
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Penjelasan lebih lanjut mengenai teori pilihan rasional ditulis oleh Stephen M. 

Waltz dalam jurnalnya.15 Ia berpendapat bahwa: 

1) Rational choice theory is individualistic: social and political outcomes are viewed 

as the collective product of individual choices (or as the product of choices made 

by unitary actors). 

2) Rational choice theory assumes that each actor seeks to maximize its “subjective 

expected utility.” Given a particular set of preferences and a fixed array of possible 

choices, actors will select the outcome that brings the greatest expected benefits.  

3) The specification of actors’ preferences is subject to certain constraints: (a) an 

actor’s preferences must be complete (meaning we can rank order their preference 

for different outcomes); and (b) preferences must be transitive (if A is preferred to 

B and B to C, then A is preferred to C) 

Teori rational choice secara sederhana bahwa suatu pilihan diambil atas dasar 

perhitungan atau kalkulasi untung dan rugi (cost and benefit calculation) serta bukan pada 

pertimbangan moralitas baik buruk yaitu bagaimana seorang aktor memutuskan sebuah 

kebijakan dengan memperhitungkannya secara rasional. Ketika menciptakan sebuah 

kebijakan yang berdasarkan dengan Teori Rational Choice ada beberapa hal yang saling 

berkaitan satu dengan lainnya. Tidak dapat menyampingkan aktor utama sebagai pembuat 

kebijakan serta terkait menjalankannya atau disebut dengan unitary actor. 

Untuk menjelaskan lebih lanjut mengenai alasan Pemerintah memperbolehkan 

penggunaan tenaga kerja asing dari Tiongkok pada tahun 2018 walau berdampak terhadap 

munculnya tenaga kerja illegal tentu tidak terlepas dari peran aktor utama pembuat 

kebijakan yang dalam hal ini yaitu Presiden Joko Widodo sebagai kepala negara sekaligus 

kepala pemerintahan di Indonesia. Tentu ada kalkulasi untung rugi yang telah dihitung oleh 

Presiden sehingga mengeluarkan kebijakan tersebut. Presiden Joko Widodo begitu dikenal 

                                                           
15Allison, Graham T. Essence of Decision : Explaning the Cuban Misile Crisis. Boston: Little, Brow

n and  Company.  1971. Hal 33 
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dengan program nawacita yang dicanangkan khususnya dalam bidang pembangunan 

infrastruktur dalam rangka membangun perekonomian bangsa. 

Sebagaimana penulis telah jelaskan sebelumnya bahwa Indonesia di era 

pemerintahan Presiden Joko Widodo memiliki kepentingan nasional terhadap Tiongkok 

khususnya dalam bidang ekonomi yaitu adanya keinginan untuk mendatangkan investasi 

dari Tiongkok, sehingga akan mencukupi kebutuhan anggaran pembangunan dalam rangka 

memajukan perekonomian bangsa. Dan Tiongkok sendiri merespon Indonesia dengan 

kesediannya untuk melakukan Investasi ataupun mengirim para Investor untuk berinvestasi 

di Indonesia. 

Mendatangkan Investor ternyata tidak semudah yang dibayangkan, terdapat 

kendala yang diterima oleh Indonesia. Para Investor dari Tiongkok memberikan prasyarat 

sebelum melakukan investasi. Adapun prasyarat tersebut yaitu; Investor / Perusahaan 

Tiongkok harus membawa pekerja terampil dari Tiongkok; Beberapa posisi penting dalam 

proyek pembangunan yang didanai oleh Investor harus diisi oleh warga negara Tiongkok 

sendiri. Sedangkan di Indonesia, terdapat aturan yang mengatur tenaga kerja asing, 

khususnya mengenai izin bekerja. Pada dasarnya, Indonesia merupakan negara yang sulit 

bagi TKA, mengingat adanya aturan yang mengharuskan TKA untuk bisa berbahasa 

Indonesia. 

Penulis melihat bahwa Presiden Joko Widodo mengalami kesulitan dalam 

memutuskan dan mengeluarkan kebijakan yang memperbolehkan tenaga kerja asing 

khususnya dari Tiongkok untuk datang ke Indonesia. Disatu sisi, Indonesia masih memiliki 

angka pengangguran yang tinggi. Masih banyak masyarakat Indonesia yang belum 

mendapatkan pekerjaan. Di sisi lain, Indonesia membutuhkan investasi guna mendukung 



xv 
 

terwujudnya pembangunan. Untung rugi tersebut telah dihitung dengan matang oleh 

Presiden Joko Widodo. Tentu dampak terburuknya juga telah dihitung, bahwa kedatangan 

TKA asing akan berdampak terhadap munculnya tenaga kerja illegal. TKA akan bebas 

melakukan apa saja di Indonesia, dan ini tentu menjadi masalah. 

Tetapi demi mewujudkan nawacita Presiden Joko Widodo untuk memajukan 

perekonomian bangsa, maka pilihan yang dianggap terbaik, rasional, dan lebih 

menguntungkan adalah dengan mewujudkan kepentingan nasional Indonesia yaitu 

mendatangkan investasi dari Tiongkok untuk mendukung pembangunan. Pemerintah 

Jokowi kemudian menyediakan aturan baru yang mengakomodasi tenaga kerja asing 

khususnya dari Tiongkok tersebut untuk datang ke Indonesia, supaya investor Tiongkok 

bersedia melakukan investasi di Indonesia. Pemerintah menyadari adanya kerugian yang 

akan ditimbulkan, tetapi keuntungan yang akan didapatkan dirasa lebih besar dan akan 

bermanfaat bagi seluruh masyarakat Indonesia. 

D. Hipotesa  

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah, maka alasan Pemerintah 

memperbolehkan penggunaan tenaga kerja asing dari Tiongkok pada tahun 2018 walau 

berdampak terhadap munculnya tenaga kerja illegal, yaitu: 

1. Untuk mendorong datangnya Investasi dari Tiongkok dalam rangka mendukung 

pembangunan infrastruktur sebagaimana nawacita Presiden Joko Widodo. 

2. Indonesia mendapatkan keuntungan yang besar yaitu meningkatnya pembangunan 

dan perekonomian nasional serta terciptanya lapangan pekerjaan bagi masyarakat 

yang ada di sekitar proyek investasi. 
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E. Lingkup Penelitian 

Dalam memudahkan penelitian sangat diperlukan batasan penulisan agar dalam 

menulis penelitian dapat terhindar dari pembahasan yang terlalu melebar luas dari topik 

yang diteliti. Penelitian mengenai Kebijakan Pemerintah Indonesia Tentang Izin 

Penggunaan Tenaga Kerja Asing Khususnya dari Tiongkok pada Tahun 2018 dan 

Ancamannya Berupa Munculnya Tenaga Kerja Illegal akan penulis batasi yaitu sejak 

berlakunya kebijakan tersebut pada era pemerintahan Presiden Joko Widodo, khususnya 

pada tahun 2018. 

 

F. Metodologi 

Jenis Penelitian. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif yang bertujuan untuk 

memahami alasan Pemerintah memperbolehkan penggunaan tenaga kerja asing dari 

Tiongkok pada tahun 2018 walau berdampak terhadap munculnya tenaga kerja illegal 

melalui data-data yang sistematis, faktual, dan akurat secara apa adanya tanpa penambahan 

atau pengurangan. 

Teknik Pengumpulan Data. Penelitian ini menggunakan jenis data sekunder yang 

diperoleh melalui studi kepustakaan atau melalui media massa. Secara berurutan 

pengumpulan data sebagai berikut:16 

1) Heuristik, yaitu mengumpulkan data atas sumber tertulis. Dalam proses 

pengumpulan data, penulis mencari datanya di perpustakaan, sebagai berikut; 

                                                           
16 Dudung Abdurahman. 2011. Metodologi Penelitian Sejarah Islam. Yogyakarta: Ombak. Halm, 

130. 
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Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Perpustakaan 

Laboratorium Ilmu Hubungan Internasional Universitas Muhammadiyah 

Yogyakarta, buku-buku pribadi milik penulis. Selain itu, penulis juga 

mengumpulkan data yang diambil dari artikel dan berita di internet mengenai 

hubungan Indonesia dan Tiongkok di era pemerintahan Presiden Joko Widodo. 

2) Verifikasi, dilakukan setelah data dari berbagai sumber terkumpul. Verifikasi data 

dilakukan dengan cara menyeleksi keabsahan suatu sumber.17 Untuk data yang 

bersumber dari internet, penulis memilih artikel atau berita yang dipublikasikan 

pada situs berita yang bukan blog, serta jurnal-jurnal dalam bentuk pdf. 

3) Interpretasi, dilakukan setelah data terverifikasi. Interpretasi merupakan penafsiran 

terhadap suatu teoritis. Penulis menganalisa data data yang sudah dikumpulkan dan 

diverifikasi, kemudian menulis dan menyimpan hasilnya pada file-file yang 

nantinya disusun pada metode selanjutnya. 

4) Historiografi atau penulisan. Historiografi merupakan penulisan dan penyusunan 

hasil-hasil pengumpulan data, verifikasi dan analisa yang disistemasikan secara 

maksimal. Pada metode ini, penulis menyusun hasil dari metode sebelumnya sesuai 

dengan sistematika penulisan. 

 

G. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini guna mengetahui dan memahami alasan Pemerintah 

memperbolehkan penggunaan tenaga kerja asing dari Tiongkok pada tahun 2018, serta 

                                                           
17 Ibid. 
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kepentingan apa yang ingin dicapai oleh Indonesia dengan kebijakan luar negerinya 

tersebut. 

Lebih lanjut penelitian ini juga bertujuan untuk memahami ancaman munculnya tenaga 

kerja illegal yang diterima oleh Pemerintah Indonesia akibat datangnya tenaga kerja asing 

khususnya dari Tiongkok. 

 

H. Sistematika Penulisan 

Skripsi ini direncanakan disajikan dalam pembahasan menurut pembagian bab-bab 

sebagai berikut:  

BAB I, merupakan Bab pendahuluan yang berisikan aturan-aturan baku penulisan 

ilmiah yang berisi tentang latar belakang masalah, pokok permasalahan, kerangka 

pemikiran, hipotesa, dan, sistematika penulisan. 

BAB II, merupakan Bab pembahasan yang berupaya menjelaskan dinamika kebijakan 

luar negeri Indonesia serta hubungan diplomatik Indonesia dan Republik Rakyat Tiongkok. 

BAB III, merupakan Bab pembahasan yang akan menjelaskan kebijakan Pemerintah 

Indonesia memperbolehkan izin tenaga kerja asing dari Tiongkok. 

BAB IV, merupakan Bab pembuktian hipotesa yang akan menjelaskan Alasan 

Pemerintah Indonesia memperbolehkan izin tenaga kerja asing dari Tiongkok pada tahun 

2018 dan ancamannya berupa munculnya tenaga kerja illegal. 

BAB V, merupakan Bab penutup dan berisi tentang kesimpulan. 


