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BAB IV 

ALASAN PEMERINTAH INDONESIA MEMPERBOLEHKAN TENAGA KERJA 

ASING TIONGKOK 

Dalam bab ini, penulis akan menjelaskan secara rinci mengenai alasan Pemerintah 

Indonesia mengeluarkan kebijakan memperbolehkan izin tenaga kerja asing khususnya 

dari Tiongkok. Bab ini juga merupakan bab pembuktian hipotesa yang akan menjelaskan 

kepentingan nasional Indonesia terhadap Republik Rakyat Tiongkok. Selain itu, penulis 

juga akan melakukan analisis terkait untung rugi dari kebijakan tersebut. Bab ini akan 

ditutup dengan dampak dari kebijakan tersebut terhadap munculnya tenaga kerja illegal 

A. Kepentingan Nasional Indonesia Terhadap Tiongkok 

1. Mendatangkan Investasi dari Tiongkok 

Pemerintah Indonesia dibawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo memiliki 

kepentingan dengan dikeluarkannya kebijakan memperbolehkan izin Tenaga Kerja Asing 

khususnya dari Tiongkok melalui Perpres No 20 Tahun 2018, Permenaker No 35 Tahun 

2015, dan Keputusan Bebas Visa Indonesia melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 

20 tahun 2016 tentang Bebas Visa Kunjungan terhadap 169 negara yang termasuk 

didalamnya yaitu Republik Rakyat Tiongkok. 

Kepentingan utama dari kebijakan memperbolehkan izin tenaga kerja asing 

khususnya dari Tiongkok yaitu untuk mendatangkan Investasi dari Republik Rakyat 

Tiongkok. Peneliti Ketenagakerjaan P2K LIPI, Devi Asiati mengungkapkan beberapa 
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temuan mengenai kajian keberadaan TKA asal China. Bahwa meningkatnya nilai investasi 

RRT di Indonesia seiring dengan meningkatnya masuknya TKA asal China.1  

Sebagaimana yang kita ketahui bahwa Presiden Joko Widodo sedang gencar-

gencarnya melakukan berbagai macam pembangunan baik itu membangun infrasturktur, 

membangun tol laut, membangun keamanan maritim, bahkan ingin menjadikan Indonesia 

sebagai negara poros maritim dengan membangun pelabuhan berkelas dunia. Oleh 

karenanya, untuk mencukupi anggaran dalam melakukan pembangunan, maka Pemerintah 

membutuhkan anggaran dari luar, sebab keuangan dalam negeri khususnya APBN belum 

mampu untuk mencukupi anggaran yang dibutuhkan. Presiden Joko Widodo membutuhkan 

suntikan dana dari luar melalui skema investasi.2 

Tiongkok saat ini dikenal dengan perkembangan perekonomian yang begitu pesat. 

Perekonomian Tiongkok terus mengalami kemajuan, bahkan diprediksi akan menjadi 

negara dengan perekonomian terbesar di dunia. Di Tiongkok juga terdapat para pemilik 

modal yang siap melakukan investasi di berbagai negara. Selain memiliki modal yang 

besar, keuangan Tiongkok khususnya mata uang yuan semakin hari semakin mendominasi 

di keuangan kawasan khususnya di Asia Timur.3 

Presiden Joko Widodo ingin mendatangkan para Investor dari Tiongkok untuk 

melakukan Investasi di Indonesia. Tetapi apa hubungan antara Investasi dan Tenaga Kerja 

Asing? Penulis akan menjelaskan secara lebih detail hubungan antara Investasi dan Tenaga 

                                                           
1 Artikel dalam https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-4012053/hasil-kajian-lipi-terkait-

serbuan-tenaga-kerja-china/2 Diakses pada tanggal 6 Februari 2019, Pukul 16.28 WIB. 
2 Ibid. 
3 Ibid. 

https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-4012053/hasil-kajian-lipi-terkait-serbuan-tenaga-kerja-china/2
https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-4012053/hasil-kajian-lipi-terkait-serbuan-tenaga-kerja-china/2
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Kerja Asing. Tetapi secara sederhana, Investasi Tiongkok akan terwujud apabila mereka 

diperbolehkan membawa serta tenaga kerja dari Tiongkok. 

Sedangkan di Indonesia sendiri terdapat aturan yang menyulitkan masuknya 

Tenaga Kerja Asing yaitu Permenaker No 16 Tahun 2015 yang menyebutkan bahwa 

Tenaga Kerja Asing harus bisa berbahasa Indonesia.4 Tentu ini menjadi suatu kendala bagi 

Investor, mengingat mereka tidak akan mewujudkan investasi apabila tidak membawa 

Tenaga Kerja dari Tiongkok. 

Presiden mengeluarkan Perpres No 20 Tahun 2018 bertujuan untuk 

menyederhanakan izin masuknya tenaga kerja asing. Dengan dikeluarkannya Perpres 

tersebut, maka aturan hukum bagi TKA semakin kuat dan semakin jelas. Jauh sebelumnya, 

Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan telah mengeluarkan Permenaker No 35 

Tahun 2015 yang menghapuskan kewajiban TKA untuk bisa berbahasa Indonesia.5 Dengan 

demikian, jelas bahwa Indonesia dibawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo, memiliki 

kepentingan yaitu untuk mendorong datangnya Investasi dari Republik Rakyat Tiongkok. 

Investasi hanya akan terwujud apabila Indonesia memperbolehkan izin tenaga kerja asing 

khususnya dari Tiongkok, sebab Tiongkok memberikan prasyarat bagi terwujudnya 

Investasi yaitu dengan serta membawa tenaga kerja dari negara mereka sendiri. 

2. Prasyarat Investasi Sebagai Alasan Terbitnya Kebijakan 

Untuk dapat memahami keterkaitan antara Investasi dengan izin Tenaga Kerja 

Asing, penulis membuat skema sederhana, sebagai berikut: 

                                                           
4 Permenaker No 16 Tahun 2015. 
5 Ibid. 
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Skema 1.1 Keterkaitan Investasi Tiongkok dengan TKA Tiongkok6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Republik Indonesia memiliki hubungan bilateral yang sudah sejak lama terjalin 

dengan Republik Rakyat Tiongkok. Hubungan kedua negara tentu tidak hanya berupa 

hubungan diplomatik semata, terdapat berbagai kerjasama yang mewarnai hubungan kedua 

                                                           
6 Skema dibuat berdasarkan informasi dari The Jakarta Post, CNN Indonesia, dan BKPM RI. artikel 

dalam https://www.thejakartapost.com/news/2018/05/02/chinese-investments-trending-in-indonesia.html 

Diakses pada tanggal 5 Maret 2019, Pukul 23.29 WIB. 

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA 

Kerjasama Pemerintah Indonesia – Republik Rakyat 

Tiongkok 

Kerjasama Ekonomi : Kemenko Perekonomian RI dengan 

Komisi Reformasi dan Pembangunan Nasional RRT 

Badan Koordinasi Penanaman Modal RI mengurus skema 

Investasi RRT 

Terbit Izin Investasi dan Izin Tenaga Kerja Asing 

Peningkatan Jumlah TKA Tiongkok 

https://www.thejakartapost.com/news/2018/05/02/chinese-investments-trending-in-indonesia.html
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negara. Berbagai kerjasama misalnya kerjasama dalam bidang ekonomi, politik, budaya, 

keamanan, sosial, kesehatan, pendidikan, dan lain sebagainya. 

Salah satu kerjasama yang paling menguntungkan tidak lain dan tidak bukan adalah 

kerjasama dalam bidang ekonomi. Sejak lama kedua negara telah menjalin kerjasama 

tersebut. Tetapi, kunjungan luar negeri pertama Presiden Joko Widodo ke Beijing pada 

tahun 2014 merupakan awal mula bangkitnya hubungan ekonomi kedua negara. Presiden 

Joko Widodo datang membawa misi untuk meningkatkan kerjasama ekonomi Indonesia 

dan Tiongkok, serta untuk mengundang Investasi dari Tiongkok.7 

Pertemuan lebih detail dilakukan oleh Menteri Koordinator bidang Perekonomian 

dengan Komisi Reformasi dan Pembangunan Republik Rakyat Tiongkok dalam rangka 

membahas skema kerjasama ekonomi dan peningkatkan investasi Tiongkok di Indonesia. 

Dalam pertemuan tersebut muncul sebuah prasyarat yang dimuat oleh Tiongkok untuk 

mewujudkan Investasi. Adapun prasyarat investasi Tiongkok yang berhasil penulis 

dapatkan dari berbagai sumber, diantaranya:8 

1) Pemerintah Tiongkok mewajibkan Investor untuk membawa serta Tenaga Kerja 

dari Tiongkok dalam setiap proyek Investasi di negara manapun termasuk 

Indonesia, dengan alasan bahwa Investasi Tiongkok keluar negeri harus 

bermanfaat bagi rakyat Tiongkok sendiri. 

2) Proyek Investasi Tiongkok harus dipimpin oleh wakil / Warga Negara Tiongkok 

                                                           
7 Artikel dalam https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20180417202646-92-291534/aturan-baru-

tka-dinilai-bikin-buruh-china-kian-banjiri-ri Diakses pada tanggal 3 Maret 2019, Pukul 21.15 WIB. 
8 Artikel dalam https://republika.co.id/berita/ekonomi/keuangan/17/11/28/p0373u440-terkait-tenaga-

kerja-pertegas-prasyarat-investasi Diakses pada tanggal 5 Maret 2019, Pukul 21.10 WIB. 

https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20180417202646-92-291534/aturan-baru-tka-dinilai-bikin-buruh-china-kian-banjiri-ri
https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20180417202646-92-291534/aturan-baru-tka-dinilai-bikin-buruh-china-kian-banjiri-ri
https://republika.co.id/berita/ekonomi/keuangan/17/11/28/p0373u440-terkait-tenaga-kerja-pertegas-prasyarat-investasi
https://republika.co.id/berita/ekonomi/keuangan/17/11/28/p0373u440-terkait-tenaga-kerja-pertegas-prasyarat-investasi
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3) Tenaga Kerja Tiongkok yang ikut dalam proyek Investasi dipastikan sudah 

memiliki keterampilan dan kompetensi di bidangnya 

4) Prasyarat membawa Tenaga Kerja Tiongkok dalam setiap proyek investasi 

merupakan upaya Tiongkok untuk menciptakan lapangan pekerjaan bagi warga 

negara Tiongkok 

5) Apabila prasyarat tersebut dipenuhi, maka Tiongkok akan menjamin 

keberlangsungan Investasi, serta mendukung kesuksesan dari Investasi tersebut. 

Presiden Joko Widodo tentu sudah memikirkan dengan matang untung rugi apabila 

harus mengikuti prasyarat yang diberikan oleh Tiongkok tersebut. Tetapi, Presiden melihat 

bahwa Indonesia benar-benar membutuhkan Investasi sebagai satu-satunya cara untuk 

mensukseskan pembanguan di Indonesia. Mengingat, anggaran pembangunan yang begitu 

besar akan sulit diwujudkan jika hanya mengandalkan APBN. 

Maka, Presiden Joko Widodo menyetujui skema investasi tersebut dan melanjutkan 

intruksinya ke lembaga yang berwenang yaitu Badan Koordinasi Penanaman Modal 

Republik Indonesia yang mengurus langsung izin datangnya investasi Tiongkok. Lembaga 

tersebut melakukan koordinasi dengan Kementerian Ketenagakerjaan, bahwa untuk 

mewujudkan keinginan Presiden Joko Widodo mendatangkan investasi, harus diterbitkan 

sebuah aturan yang menyederhanakan izin bagi datangnya Tenaga Kerja Asing. Aturan 

tersebut berupa Permenaker No 35 Tahun 2015 menggantikan Permenaker No 16 Tahun 

2015, yaitu menghapuskan kewajiban berbahasa Indonesia bagi Tenaga Kerja Asing.9 

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

tka-ilegal-china-mengadu-nasib-di-indonesia Diakses pada tanggal 5 Maret 2019, Pukul 21.37 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
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Selanjutnya, secara simbolik Presiden Joko Widodo mengeluarkan Peraturan 

Presiden No 20 Tahun 2018, tentang penggunaan Tenaga Kerja Asing. Bahwa aturan 

tersebut merupakan aturan yang semakin kuat sebagai landasan kedatangan tenaga kerja 

asing khususnya dari Tiongkok. Perpres No 20 Tahun 2018 merupakan bukti bahwa 

Pemerintah memperbolehkan izin tenaga kerja asing khususnya dari Tiongkok untuk 

datang ke Indonesia.10 

Dengan demikian, jelas bahwa Kebijakan memperbolehkan izin tenaga kerja asing 

lahir dari adanya prasyarat Investasi yang diberikan oleh Tiongkok. Untuk mewujudkan 

Investasi, maka Pemerintah Indonesia harus membuka pintu bagi kedatangan tenaga kerja 

asing khususnya dari Tiongkok. Sebagaimana kepentingan nasional Indonesia dibawah 

Pemerintahan Presiden Joko Widodo yaitu mendatangkan sebanyak-banyaknya investor 

untuk melakukan Investasi dalam bidang pembangunan. Maka Pemerintah telah 

melakukan upaya yang mendukung terwujudnya kepentingan tersebut. 

3. Mewujudkan Nawacita Presiden Joko Widodo Dalam Bidang 

Pembangunan 

Sejak awal kepemimpinan Presiden Joko Widodo sebagai kepala negara sekaligus 

kepala pemerintahan di Republik Indonesia, Ia mengusung visi misi dan nawacita yang 

salah satunya yaitu membangun perekonomian Indonesia dengan melakukan berbagai 

pembangunan infrastruktur. Presiden Joko Widodo percaya bahwa dengan membangun 

infrastruktur, maka Indonesia akan mengalami kemajuan perekonomian yang pesat. Tetapi, 

                                                           
10 Peraturan Presiden No 20 Tahun 2018. 
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apabila pembangunan ekonomi tidak ditunjang dengan pembangunan infrastruktur, maka 

dianggap hanya sia-sia. 

Oleh karenanya, mendatangkan investasi khususnya dari Tiongkok merupakan sebuah 

upaya yang dilakukan pemerintah untuk mendukung pembangunan di Indonesia. Dengan 

datangnya investasi, diharapkan akan mampu mendukung anggaran yang dibutuhkan 

dalam pembangunan. Selain itu, Presiden Joko Widodo sejak awal juga menyatakan bahwa 

Ia membuka diri bagi datangnya Investor. Sebagaimana diawal, bahwa investasi akan 

dimanfaatkan untuk mendukung pembangunan khususnya pembangunan infrastruktur. 

Dikutip dari sebuah jurnal oleh Syam Surya Syamsi dijelaskan bahwa Indonesia saat 

ini sudah menjadi negara yang disegani. Indonesia menjadi bagian anggota negara G20 dan 

menjelma menjadi negara berpendapatan menengah dengan pendapatan per kapita sebesar 

USD 3.580. Pertumbuhan ekonomi yang relatif stabil dengan rata-rata 5-6% per tahun telah 

melahirkan tambahan kelas menengah terutama di kota-kota besar selama 10 tahun 

terakhir. Namun demikian, pertumbuhan ekonomi yang sering kali dibanggakan sebagai 

tolok ukur keberhasilan pembangunan oleh pemerintah Indonesia, belum bisa 

menggambarkan situasi nyata di masyarakat, serta masih menyembunyikan beberapa 

permasalahan, yaitu: ketimpangan atau kesenjangan pembangunan. Dalam kurun waktu 30 

tahun (1982-2012) kontribusi PDRB Kawasan Barat Indonesia (KBI), yang mencakup 

wilayah Sumatera, Jawa, dan Bali sangat dominan, yaitu sekitar 80 persen dari PDB, 

sedangkan peran Kawasan Timur Indonesia (KTI) baru sekitar 20 persen. Di tengah 

pertumbuhan yang tinggi, masih terdapat 122 kabupaten yang merupakan daerah tertinggal. 

Pembangunan juga masih memberikan kesenjangan antara wilayah desa dan kota, sehingga 
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terus terjadi urbanisasi, yang pada gilirannya memberikan beban dan masalah sosial di 

wilayah perkotaan.11 

Dijelaskan pula bahwa terdapat ketimpangan pendapatan. Rasio ini di Indonesia terus 

meningkat dari 0,32 pada tahun 2003 menjadi 0,41 pada tahun 2012. Pada tahun 2012, 20% 

kelompok terkaya menikmati 49% pendapatan nasional (naik dari level 40% pada tahun 

2002). Sementara 40% kelompok termiskin menikmati 16% pendapatan nasional (turun 

dari 20% pada tahun 2002). Tidak hanya itu, 10% penduduk terkaya mengalami 

peningkatan pendapatan 12 kali lipat dibandingkan dengan 10% termiskin (naik dari level 

9.6 kali pada tahun 2007.12 

Dalam rangka menyelesaikan berbagai permasalahan ketimpangan di Indonesia, 

dibutuhkan pembangunan yang merata. Pemerintah berkewajiban melakukan 

pembangunan baik itu membangun sumber daya manusia ataupun membangun berbagai 

macam infrastruktur. Pemerintahan Presiden Joko Widodo optimis dapat mewujudkan 

nawacitanya dalam bidang pembangunan yaitu dengan mendatangkan investasi khususnya 

dari Tiongkok. Dengan Investasi, maka berbagai macam pembangunan dapat terwujud. 

Penulis akan merangkum keterkaitan antara Tenaga Kerja Asing dengan pembangunan 

nasional secara berurutan, sebagai berikut:13 

1) Indonesia telah menjalin kerjasama dengan Tiongkok. Berbagai kerjasama berhasil 

dibangun salah satunya yaitu kerjasama dalam bidang ekonomi. 

                                                           
11 Surya Syam Syami. Jurnal Nawacita Jokowi-JK dalam Paradigma Pembangunan Ekonomi. 

Terdapat dalam https://surya-octagon.net/wp-content/uploads/2018/01/5.-SSS_Nawa_SOIJST11_73-

102.pdf diakses pada tanggal 25 Desember 2018, Pukul 21.50 WIB. 
12 Ibid. 
13 Artikel dalam https://www.cnnindonesia.com/internasional/20180507100641-113-

296189/lawatan-mahal-pm-li-dan-ketegasan-jokowi-di-depan-china Diakses pada tanggal 5 Maret 2019, 

Pukul 21.08 WIB. 

https://surya-octagon.net/wp-content/uploads/2018/01/5.-SSS_Nawa_SOIJST11_73-102.pdf
https://surya-octagon.net/wp-content/uploads/2018/01/5.-SSS_Nawa_SOIJST11_73-102.pdf
https://www.cnnindonesia.com/internasional/20180507100641-113-296189/lawatan-mahal-pm-li-dan-ketegasan-jokowi-di-depan-china
https://www.cnnindonesia.com/internasional/20180507100641-113-296189/lawatan-mahal-pm-li-dan-ketegasan-jokowi-di-depan-china
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2) Pemerintah membutuhkan Investasi dalam rangka mencukupi anggaran dalam 

berbagai pembangunan nasional, khususnya pembangunan infrastruktur 

3) Pemerintah mengundang Investasi dari Tiongkok dengan melihat bahwa Tiongkok 

merupakan negara yang potensial karena memiliki ekonomi yang kuat 

4) Investasi Tiongkok memiliki prasyarat yaitu dengan serta membawa tenaga kerja 

dari Tiongkok 

5) Pemerintah mengeluarkan Kebijakan yang memperbolehkan izin Tenaga Kerja 

Asing, sebagai upaya mendorong datangnya Investasi 

6) Kedatangan Tenaga Kerja Asing khususnya dari Tiongkok ke Indonesia merupakan 

bukti bahwa pemerintah telah memenuhi prasyarat untuk mendatangkan Investasi 

Tiongkok 

7) Investasi Tiongkok datang ke Indonesia. Berbagai proyek investasi telah dapat 

ditemukan diberbagai wilayah di Indonesia 

8) Tujuan utama dari Investasi adalah membantu pemerintah mewujudkan berbagai 

macam pembangunan, khususnya pembangunan infrastruktur. 

9) Pembangunan walaupun didanai oleh Investasi akan sangat bermanfaat bagi bangsa 

dan negara. Manfaat utama yang diharapkan adalah untuk memajukan 

perekonomian Indonesia, serta mewujudkan keadilan dan pemerataan 

pembangunan di seluruh wilayah Indonesia. 

Menurut Budiono, ada beberapa tujuan penempatan TKA di Indonesia, yaitu:14 

1) Memenuhi kebutuhan tenaga kerja terampil dan profesional pada bidang- bidang 

tertentu yang belum dapat diisi oleh TKI 

                                                           
14 Budiono, Abdul Rachmat, Hukum Perburuhan Di Indonesia, (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 

1995), hlm. 115. 



xii 
 

2) Mempercepat proses pembangunan nasional dengan jalan mempercepat proses alih 

teknologi atau alih ilmu pengetahuan, terutama di bidang industri 

3) Memberikan perluasan kesempatan kerja bagi TKI 

4) Meningkatkan investasi asing sebagai penunjang modal pembangunan di 

Indonesia. 

Dengan demikian jelas bahwa Indonesia memiliki kepentingan lain dengan 

dikeluarkannya kebijakan memperbolehkan izin tenaga kerja asing. Selain untuk 

mendatangkan investasi, kepentingan lain tersebut yaitu untuk mewujudkan nawacita 

Presiden Joko Widodo dalam bidang pembangunan. Pembangunan dirasa tidak bisa 

maksimal tanpa adanya investasi, oleh karenanya Presiden Joko Widodo mengundang 

datangnya Investasi khususnya dari Tiongkok walaupun prasyaratnya berupa ikut 

membawa serta tenaga kerja dari Tiongkok. Dengan memaksimalkan pembangunan, maka 

ekonomi Indonesia akan berkembang dengan pesat. Dengan demikian, dapat penulis 

simpulkan secara sederhana bahwa kebijakan memperbolehkan izin tenaga kerja asing 

merupakan upaya pemerintah untuk memajukan perekonomian Indonesia. 

B. Analisa Untung Rugi Kebijakan Tentang Izin Penggunaan Tenaga Kerja 

Asing Dari Tiongkok 

Untuk memahami aktor pembuat kebijakan yaitu Presiden Joko Widodo dalam 

membuat kebijakan memperbolehkan izin bagi tenaga kerja asing khususnya dari 

Tiongkok, penulis menggunakan Teori Pilihan Rasional, sebagaimana yang telah penulis 

muat dalam bab pertama. Bahwa Presiden Joko Widodo merupakan aktor utama yang 

membuat kebijakan, dan aktor tersebut telah melakukan kalkulasi untung rugi sebelum 

mengeluarkan kebijakan. 
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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.15  

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. 

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 

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. 

                                                           
15 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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Penulis menemukan dalam berbagai artikel yang berkaitan dengan untung rugi 

kebijakan memperbolehkan izin tenaga kerja asing khususnya dari Tiongkok. Untuk lebih 

mudah memahami kalkulasi untung rugi, penulis membuat sebuat tabel sebagai berikut: 

Tabel 1.2. Cost dan Benefit Kebijakan Tentang Izin Penggunaan Tenaga Kerja 

Asing Khususnya dari Tiongkok16 

No Benefit / Keuntungan Cost / Kerugian 

1 Mendatangkan Investasi 

Tiongkok 

Adanya prasyarat Investasi yaitu 

mengikutsertakan Tenaga Kerja Asing 

dari Tiongkok untuk ikut serta dalam 

berbagai proyek Investasi 

2 Mendatangkan Investor 

Tiongkok 

Mendatangkan Tenaga Kerja dari 

Tiongkok 

3 Investasi akan memenuhi 

anggaran untuk pembangunan 

infrastruktur 

Akan ada pelanggaran keimigrasian 

baik itu berupa tenaga kerja yang 

melebihi masa tinggal ataupun tenaga 

kerja dengan dokumen yang tidak sah 

4 Membangun dan memajukan 

perekonomian Indonesia 

Pelanggaran oleh Tenaga Kerja Asing 

Ilegal. Pelanggaran berbentuk 

pelanggaran keimigrasian, dan TKA 

bisa melakukan apa saja di wilayah 

Indonesia. 

5 Meningkatkan hubungan 

diplomatik Indonesia dan 

Tiongkok 

Indonesia memberikan kebijakan 

bebas visa bagi warga negara 

Tiongkok tetapi Tiongkok tidak 

melakukan hal yang sama 

6 Datangnya wisatawan Tiongkok 

ke Indonesia 

Bermunculan Wisatawan tidak 

berdokumen yang sah serta 

munculnya TKA ilegal di berbagai 

proyek Investasi Tiongkok 

                                                           
16 Tabel dibuat berdasarkan informasi dari berbagai media nasional salah satunya artikel oleh CNN 

Indonesia dalam https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20180427063718-532-293997/pengusaha-sebut-

aturan-tka-banyak-manfaat-dari-mudarat Diakses pada tanggal 5 Maret 2019, Pukul 23.36 WIB. 

https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20180427063718-532-293997/pengusaha-sebut-aturan-tka-banyak-manfaat-dari-mudarat
https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20180427063718-532-293997/pengusaha-sebut-aturan-tka-banyak-manfaat-dari-mudarat
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7 Manfaat jangka panjang Muncul potensi kejahatan 

transnasional baik berupa 

penyelundupan senjata, narkoba, 

perdagangan gelap, dll 

8 Masyarakat Indonesia mendapat 

lapangan pekerjaan baru di 

proyek-proyek investasi 

Sebagian Tenaga Kerja Indonesia ada 

yang di PHK akibat perusahaan-

perusahaan lain mendatangkan TKA 

dan menggantikan tenaga kerja dalam 

negeri dengan TKA 

 

Dengan demikian, jelas bahwa terdapat kalkulasi untung rugi yang telah dihitung oleh 

Presiden Joko Widodo sebelum mengeluarkan kebijakan memperbolehkan izin tenaga 

kerja asing khususnya dari Tiongkok. Walaupun kebijakan tersebut dinilai memiliki 

kekurangan ataupun berpotensi memberikan kerugian, tetapi yang dilihat oleh Presiden 

Joko Widodo adalah manfaat jangka panjang. Bahwa dengan pembangunan infrastruktur 

maka akan mampu membangun perekonomian Indonesia. 

 

 

 

C. Dampak Kebijakan Penggunaan Tenaga Kerja Asing 

1. Munculnya Tenaga Kerja Asing Ilegal dari Tiongkok 

Apabila kita melihat data yang disajikan oleh berbagai media baik lokal maupun 

nasional, maka dapat dilihat bahwa sejak tahun 2015, Indonesia sudah kedatangan begitu 

banyak tenaga kerja khususnya dari Tongkok. Sejak tahun 2011, jumlah TKA yang ada di 

Indonesia pun relatif berada di angka 70 ribu tiap tahunnya. Tahun 2011 ada 77.307 TKA 
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di Indonesia, tahun 2012 ada 72.427 TKA, tahun 2013 ada 68.957 TKA, tahun 2014 ada 

68,762 TKA, dan tahun 2015 sebanyak 69.025 TKA.17 

Berdasarkan data yang dimuat dalam aritkel liputan6 dijelaskan bahwa Kementerian 

Tenaga Kerja (Kemnaker) menunjukkan, jumlah tenaga kerja asing di Indonesia 

mengalami kenaikan signifikan pada 2017. Pada tahun lalu, jumlah TKA yang tercatat di 

Kemnaker mencapai 126.006 pekerja. Sedangkan per November 2016, jumlah TKA yang 

tercatat hanya 74.183 pekerja. Dari total tersebut, paling banyak berasal dari TKA asal 

China.18 Sedangkan pada tahun 2018, angka jumlah TKA masih belum di hitung secara 

rinci, tetapi dapat dipastikan lebih banyak apabila dibanding tahun-tahun sebelumnya. 

Menteri tenaga kerja (Menaker), Hanif Dakhiri memaparkan, keberadaan TKA ilegal 

merupakan salah satu persoalan yang terjadi pada banyak negara-negara dunia di tengah 

dinamika ekonomi global yang semakin terbuka saat ini. Indonesia sendiri sudah 

menerapkan regulasi yang jelas dan ketat dalam hal penggunaan jasa TKA oleh perusahaan, 

baik dari sisi pengendalian maupun dari sisi pengawasan. Oleh karenanya, investasi asing 

di Indonesia tidak bisa secara serta merta dipandang sebagai keran kedatangan TKA dalam 

jumlah yang besar. Sekalipun investasi asing dapat menyertakan tenaga kerja dari luar 

negeri, sekali lagi Menaker mengingatkan bahwa pekerja dari luar negeri dibatasi pada 

aturan jabatan dan waktu.19 

Menteri Tenaga Kerja Hanif Dhakiri membenarkan berita terkait kedatangan TKA asal 

Tiongkok. Kementerian Ketenagakerjaan mengakui bahwa mereka telah menerbitkan 

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

tuntutan-investasi-atau-ancaman-bagi-pekerja-lokal Diakses pada tanggal 25 Desember 2018, pkl 20.37 

WIB. 
18 Ibid. 
19 Artikel dalam http://kemnaker.go.id/berita/berita-kemnaker/isu-tka-harus-ditanggapi-secara-

obyektif-dan-proporsional Diakses pada tanggal 25 Desember 2018, Pukul 20.47 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
http://kemnaker.go.id/berita/berita-kemnaker/isu-tka-harus-ditanggapi-secara-obyektif-dan-proporsional
http://kemnaker.go.id/berita/berita-kemnaker/isu-tka-harus-ditanggapi-secara-obyektif-dan-proporsional
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setidaknya 41 ribu Izin Menggunakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) sejak Januari 2014 

hingga Mei 2015. Walaupun Menteri Hanif menegaskan bahwa secara keseluruhan jumlah 

pekerja Tiongkok ini kurang dari 0.1 persen dari jumlah total buruh lokal Indonesia, 

kedatangan buruh impor ini mengancam terutama buruh kelas bawah. Pekerja-pekerja 

Tiongkok ini biasa bekerja di proyek investasi yang memang bekerjasama dengan pihak 

dari Tiongkok, seperti proyek PLTU Celukan Bawang di Buleleng, Bali yang diadakan 

oleh China Huadian Power Plant.20 

Dikutip dari Balitbang Hukum dan HAM, disebutkan bahwa terdapat faktor-faktor 

yang menyebabkan maraknya TKA khususnya dari Tiongkok, antara lain:21 

1) Faktor keterbukaan investasi di Indonesia. Sebagaimana kita ketahui saat ini 

Indonesia sedang giat-giatnya membangun, dan ada program pemerintah dalam 

rangka percepatan pembangunan sehingga untuk mendatangkan investor dalam 

satu paket dengan tenaga kerjanya (mulai dari top manager sampai tenaga 

buruhnya). 

2) Faktor kebijakan bebas visa. Dengan dibukanya pintu masuk orang asing tanpa visa 

(169 negara), maka banyak dari WN Tiongkok yang datang ke Indonesia, dan 

berdampak pada peningkatan pelanggaran keimigrasian. 

3) Pemberlakuan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). Hal ini menyebabkan 

terbukanya sekat antar negara (border less) dan meningkatnya kedatangan TKA. 

                                                           
20 Dikutip dari http://repository.unpas.ac.id/15673/4/5%20%20BAB%20I%20-

%20PENDAHULUAN%20.pdf Diakses pada tanggal 25 Desember 2018, Pukul 20.40 WIB. 
21 Balitbang Hukum dan HAM, Eksistensi Tenaga Kerja Asing Di Indonesia Dalam Perspektif 

Keimigrasian (Jakarta, 2017). 

http://repository.unpas.ac.id/15673/4/5%20%20BAB%20I%20-%20PENDAHULUAN%20.pdf
http://repository.unpas.ac.id/15673/4/5%20%20BAB%20I%20-%20PENDAHULUAN%20.pdf
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2. Munculnya Tenaga Kerja Asing Pelaku Kejahatan Transnasional 

Khususnya Dari Tiongkok 

Indonesia sendiri menyadari adanya potensi pelanggaran dengan hadirnya tenaga kerja 

asing khususnya dari Tiongkok, tetapi pemerintah tetap dengan kebijakannya 

memperbolehkan izin bagi tenaga kerja asing tersebut. Pelanggaran oleh tenaga kerja asing 

tentu dapat ditemukan di keimigrasian. Penulis menemukan berbagai artikel yang memuat 

kasus tenaga kerja asing ilegal yang ditahan oleh imigrasi Indonesia. Undang-Undang 

Nomor 6 Tahun 2011 Pasal 1 Angka (1) menyebutkan:22 “Keimigrasian adalah hal ihwal 

lalu lintas orang yang masuk atau keluar wilayah Indonesia serta pengawasannya dalam 

rangka menjaga tegaknya kedaulatan negara”. Tidak dapat dipungkiri bahwa pelanggaran 

yang dilakukan oleh tenaga kerja asing khususnya dari Tiongkok merugikan negara 

Indonesia. 

Apabila kita melihat fakta yang ada sebagaimana yang diberitakan oleh berbagai media 

baik lokal maupun nasional, jelas bahwa datangnya Tenaga Kerja Asing khususnya dari 

Tiongkok ke Indonesia berdampak terhadap munculnya tenaga kerja illegal. Tentu hal ini 

bisa dibuktikan dengan berbagai pelanggaran yang dilakukan oleh TKA khususnya dari 

Tiongkok. 

Selama Januari hingga pekan ke-3 Juli 2016, Direktorat Jenderal Imigrasi telah 

memproses 5.044 kasus terkait tindakan administrasi keimigrasian (TKA). Dari jumlah itu, 

terdapat 2.856 orang asing berhasil dideportasi oleh pihak Imigrasi. Sedangkan dari 10 

negara, warga negara Tiongkok merupakan yang terbanyak melakukan pelanggaran TAK 

                                                           
22 Undang-Undang No.6 Tahun 2011. 
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yaitu 1180 orang. Kemudian diikuti Afganistan 411 orang, Bangladesh 172 orang, Filipina 

151 orang dan Irak 127 orang.23 

Berdasarkan hasil pemeriksaan penggunaan TKA yang dilakukan oleh Kemenaker di 

pusat dan daerah periode Januari 2016 sampai dengan bulan Desember 2016, dari 69 

perusahaan yang diperiksa, maka ditemukan terjadinya pelanggaran TKA (pusat dan 

daerah) sebanyak  1.324 orang, Tanpa IMTA (Dokumen) sebanyak 794 orang, dan 

Penyalahgunaan Jabatan sebanyak 530 orang.24 

Salah satu yang paling diantisipasi oleh Pemerintah melalui Kepolisian adalah 

peredaran narkotika dan obat-obat terlarang. Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) 

Komjen Pol Budi Waseso mengatakan, saat ini Indonesia diserang narkoba jenis sabu dan 

pil ekstasi asal Tiongkok.25 Badan Narkotika Nasional (BNN) Kabupaten Sukabumi, Jawa 

Barat memeriksa urine tiga tenaga kerja asing ilegal asal Tiongkok untuk memastikan 

apakah ketiganya mengkonsumsi atau mengedarkan narkoba. Tes urine dilakukan kepada 

ketiga TKA ilegal yang ditangkap oleh pihak Kantor Imigrasi kelas II Sukabumi sebagai 

langkah antisipasi penyalahgunaan narkoba.26 

Selain itu, kejahatan Cyber juga ditemukan dan pelakunya adalah warga negara 

Tiongkok. CNN Indonesia melaporkan bahwa penangkapan 103 WNA asal Tiongkok 

akibat kejahatan transnasional berupa kejahatan siber yaitu penipuan online. Penangkapan 

                                                           
23 Dikutip dari http://repository.unpas.ac.id/15673/4/5%20%20BAB%20I%20-

%20PENDAHULUAN%20.pdf Diakses pada tanggal 25 Desember 2018, Pukul 20.40 WIB. 
24 Dikutip dari https://www.media.neliti.com%2Fmedia%2Fpublications%2F209683-penegakan-

hukum-terhadap-tenaga-kerja-as.pdf&usg=AOvVaw3UfvAGZCkQ9NuRDtEkW4db  Diakses pada tanggal 

25 Desember 2018, Pukul 20.40 WIB. 
25 Artikel dalam https://regional.kompas.com/read/2017/10/19/16411791/buwas-indonesia-diserang-

narkoba-asal-china-dan-belanda diakses pada tanggal 5 Maret 2019, Pukul 22.30 WIB. 
26 Artikel dalam https://www.republika.co.id/berita/nasional/daerah/17/01/05/ojb065377-tka-ilegal-

asal-cina-jalani-pemeriksaan-urine Diakses pada tanggal 5 Maret 2019, Pukul 22.30 WIB. 

http://repository.unpas.ac.id/15673/4/5%20%20BAB%20I%20-%20PENDAHULUAN%20.pdf
http://repository.unpas.ac.id/15673/4/5%20%20BAB%20I%20-%20PENDAHULUAN%20.pdf
https://regional.kompas.com/read/2017/10/19/16411791/buwas-indonesia-diserang-narkoba-asal-china-dan-belanda
https://regional.kompas.com/read/2017/10/19/16411791/buwas-indonesia-diserang-narkoba-asal-china-dan-belanda
https://www.republika.co.id/berita/nasional/daerah/17/01/05/ojb065377-tka-ilegal-asal-cina-jalani-pemeriksaan-urine
https://www.republika.co.id/berita/nasional/daerah/17/01/05/ojb065377-tka-ilegal-asal-cina-jalani-pemeriksaan-urine
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dilakukan di Pulau Dewata Bali, adapun warga negara Tiongkok yang ditangkap 

memanfaatkan bebas visa dan berstatus sebagai tenaga kerja. Dari hasil penggeledahan, 

polisi menemukan barang bukti 51 unit telepon, satu laptop, 43 buah paspor, lima unit 

telepon seluler, dua unit router, dua unit printer dan 26 unit HUB. Polisi juga menangkap 

32 orang di Jalan Bedahulu XI Nomor 39 Denpasar yang terdiri dari 28 orang warga 

Tiongkok dan empat warga Indonesia dengan barang bukti 20 unit telepon, dua laptop, satu 

buah paspor, 13 unit router.27 

Secara sederhana, berikut beberapa bentuk pelanggaran yang dilakukan oleh TKA yang 

merugikan Indonesia, diantaranya:28 

1) Tenaga Kerja Asing Tiongkok yang datang ke Indonesia secara ilegal merupakan 

sebuah bentuk pelanggaran. Kasus pelanggaran tersebut seolah-olah mereka tidak 

menghiraukan hukum yang berlaku di Indonesia sehingga bisa dengan leluasa 

datang dan masung ke Indonesia. 

2) Muncul kejahatan transnasional yang menjadi ancaman serius bagi negara, 

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

smuggling, dan cyber crime. 

3) Banyak proyek investasi Tiongkok yang mengibarkan bendera Tiongkok di kantor 

ataupun di lahan proyek. Hal tersebut tentu sangat bertentangan dengan hukum 

yang berlaku bahwa mereka tidak diperbolehkan mengibarkan bendera negara 

mereka di lahan investasi. 

Tenaga Kerja Asing Tiongkok bisa bebas dan leluasa melakukan apa saja di Indonesia. 

Mulai dari melakukan transkasi jual beli, bepergian, dan lain sebagainya. Hal ini 

                                                           
27 Artikel dalam https://www.cnnindonesia.com/nasional/20180502070328-20-294995/polisi-

tangkap-103-warga-china-penipu-online-di-bali Diakses pada tanggal 5 Maret 2019, Pukul,22.35 WIB. 
28 Analisa dibuat berdasarkan artikel dari berbagai media nasional salah satunya dari CNN Indonesia 

dalam https://www.cnnindonesia.com/nasional/20180426180638-20-293879/investigasi-ombudsman-

mayoritas-tka-china-jadi-buruh-kasar Diakses pada tanggal 5 Maret 2019, Pukul 22.25 WIB. 

https://www.cnnindonesia.com/nasional/20180502070328-20-294995/polisi-tangkap-103-warga-china-penipu-online-di-bali
https://www.cnnindonesia.com/nasional/20180502070328-20-294995/polisi-tangkap-103-warga-china-penipu-online-di-bali
https://www.cnnindonesia.com/nasional/20180426180638-20-293879/investigasi-ombudsman-mayoritas-tka-china-jadi-buruh-kasar
https://www.cnnindonesia.com/nasional/20180426180638-20-293879/investigasi-ombudsman-mayoritas-tka-china-jadi-buruh-kasar
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dianggap bisa merugikan Indonesia apabila mereka merugikan negara dan bangsa 

Indonesia. 


