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ABSTRAK 

Jurnal ini membahas mengenai kebijakan Pemerintah Indonesia tentang izin 

penggunaan tenaga kerja asing yang dikeluarkan di era Pemerintahan Presiden Joko Widodo 

yakni pada tahun 2018 melalui Peraturan Presiden (Perpres) No. 20 Tahun 2018 Tentang 

Tenaga Kerja Asing (TKA). Secara umum, kebijakan tersebut dikeluarkan dalam rangka 

menyederhanakan izin pagi Tenaga Kerja Asing untuk dapat bekerja di Indonesia. Kebijakan 

tersebut erat kaitannya dengan program nawacita yang dicanangkan oleh Presiden Joko 

Widodo, salah satunya yakni mendatangkan investor khususnya dari Tiongkok untuk 

melakukan investasi dalam rangka mendukung pembangunan nasional. Adapun kaitan 

antara kebijakan Tenaga Kerja Asing dengan upaya untuk mendatangkan investor adalah 

adanya prasyarat yang diajukan oleh Republik Rakyat Tiongkok dalam melakukan investasi, 

yakni harus membawa serta tenaga kerja dari Tiongkok. Sedangkan, di Indonesia masih 

terdapat aturan yang ketat bagi Tenaga Kerja Asing. Sehingga, untuk mewujudkan investasi 

maka pemerintah menyederhanakan izin dengan dikeluarkannya kebijakan tentang izin 

penggunaan tenaga kerja asing. Adapun dampak dari kebijakan tersebut adalah munculnya 

tenaga kerja asing illegal dan munculnya Tenaga Kerja Asing pelaku tindak kejahatan 

transnasional. 

Kata Kunci: Indonesia, Tiongkok, Izin, Tenaga Kerja Asing, Illegal. 
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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 

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 
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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 

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 

                                                           
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. 

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
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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 masalah yang 

besar karena menyangkut ancaman bagi 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 Nomor 

                                                           
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. 
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.kemlu.go.id/beijing/id/Pages/Visa-Exemption.aspx
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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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 

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 

                                                           
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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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, 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 walau berdampak terhadap 

munculnya tenaga kerja illegal. 

Rumusan Masalah 

Mengapa Pemerintah Indonesia memperbolehkan penggunaan tenaga kerja asing dari 

Tiongkok walau berdampak terhadap munculnya tenaga kerja illegal? 

Metode Penelitian 

Jenis Penelitian. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif yang bertujuan untuk 

memahami alasan Pemerintah memperbolehkan penggunaan tenaga kerja asing khususnya 

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:11 

                                                           
10 Ibid. 
11 Dudung Abdurahman. 2011. Metodologi Penelitian Sejarah Islam. Yogyakarta: Ombak. Halm, 

130. 
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1) Heuristik, yaitu mengumpulkan data atas sumber tertulis. Dalam proses 

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

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.12 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. 

Kerangka Konseptual 

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 

                                                           
12 Ibid. 
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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.13 

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.14 

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 

                                                           
13 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. 

14Ibid. Hal 128. 
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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 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 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 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. 

2. Teori Pilihan Rasional 
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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.15 

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.16  

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. 

Penjelasan lebih lanjut mengenai teori pilihan rasional ditulis oleh Stephen M. Waltz 

dalam jurnalnya.17 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.  

                                                           
15Jackson, Robert & Geor Sorensen. Pengantar Studi Hubungan Internasional. Yogyakarta: Pustaka B

elajar. 2009. Hal 297.  

16 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.  

17Allison, Graham T. Essence of Decision : Explaning the Cuban Misile Crisis. Boston: Little, Brown 

and  Company.  1971. Hal 33 



11 
 

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. 

Pembahasan 

1. Kepentingan Nasional Indonesia Terhadap Tiongkok  

1.1 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 

temuan mengenai kajian keberadaan TKA asal China. Bahwa meningkatnya nilai investasi 

RRT di Indonesia seiring dengan meningkatnya masuknya TKA asal China.18  

Sebagaimana yang kita ketahui bahwa Presiden Joko Widodo sedang gencar-

gencarnya melakukan berbagai macam pembangunan baik itu membangun infrasturktur, 

                                                           
18 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. 

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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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.19 

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.20 

Presiden Joko Widodo ingin mendatangkan para Investor dari Tiongkok untuk 

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

Asing. 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.21 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. 

1.2 Prasyarat Investasi Sebagai Alasan Terbitnya Kebijakan 

                                                           
19 Ibid. 

20 Ibid. 

21 Ibid. 
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Untuk dapat memahami keterkaitan antara Investasi dengan izin Tenaga Kerja 

Asing, penulis membuat skema sederhana, sebagai berikut: 

Skema 1.1 : Keterkaitan Investasi Tiongkok dengan TKA Tiongkok22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

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 

                                                           
22 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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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.23 

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:24 

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 

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. 

                                                           
23 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. 

24 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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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.25 

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.26 

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 

2. 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 

                                                           
25 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.  

26 Peraturan Presiden No 20 Tahun 2018. 

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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pertama. Bahwa Presiden Joko Widodo merupakan aktor utama yang membuat kebijakan, 

dan aktor tersebut telah melakukan kalkulasi untung rugi sebelum mengeluarkan kebijakan. 

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.27  

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. 

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: 

                                                           
27 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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Tabel 1.1. Cost dan Benefit Kebijakan Tentang Izin Penggunaan Tenaga Kerja 

Asing Khususnya dari Tiongkok28 

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 

                                                           
28 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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munculnya TKA ilegal di berbagai 

proyek Investasi Tiongkok 

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. 

3. Dampak Kebijakan Penggunaan Tenaga Kerja Asing 

3.1 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 
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TKA 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.29 

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.30 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.31 

                                                           
29 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. 

30 Ibid. 

31 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


20 
 

Menteri Tenaga Kerja Hanif Dhakiri membenarkan berita terkait kedatangan TKA 

asal Tiongkok. Kementerian Ketenagakerjaan mengakui bahwa mereka telah 

menerbitkan 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.32 

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

yang menyebabkan maraknya TKA khususnya dari Tiongkok, antara lain:33 

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. 

                                                           
32 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. 

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

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

 

3.2 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:34 “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. 

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

Filipina 151 orang dan Irak 127 orang.35 

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.36 

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.37 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 

                                                           
35 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. 

36 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. 

37 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. 

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
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urine dilakukan kepada ketiga TKA ilegal yang ditangkap oleh pihak Kantor Imigrasi 

kelas II Sukabumi sebagai langkah antisipasi penyalahgunaan narkoba.38 

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 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.39 

Secara sederhana, berikut beberapa bentuk pelanggaran yang dilakukan oleh TKA 

yang merugikan Indonesia, diantaranya:40 

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. 

                                                           
38 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. 

39 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. 

40 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.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
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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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. 

4) 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 dianggap bisa merugikan Indonesia apabila mereka 

merugikan negara dan bangsa Indonesia. 

Kesimpulan 

Indonesia dibawah Pemerintaahan Presiden Joko Widodo memiliki kepentingan 

terhadap Tiongkok dengan dikeluarkannya kebijakan memperbolehkan izin bagi tenaga 

kerja asing khususnya dari Tiongkok. Kepentingan tersebut berupa keinginan Presiden Joko 

Widodo untuk mendatangkan investasi Tiongkok dalam rangka mendukung program 

pemerintah khususnya dalam bidang pembangunan. Pemerintah melihat bahwa Tiongkok 

adalah negara yang potensial untuk melakukan investasi di Indonesia. Fakta bahwa 

Tiongkok mengalami kemajuan ekonomi yang begitu pesat, didukung dengan semakin 

gencarnya Tiongkok menguasai perekonomian dunia merupakan alasan Pemerintah 

memfokuskan hubungan bilateral dengan Tiongkok. 

Untuk mendatangkan Investasi Tiongkok, pemerintah harus melewati berbagai 

upaya dan prasyarat sebagaimana yang diajukan oleh Tiongkok. Adapun prasyarat investasi 

Tiongkok yaitu dengan membawa serta tenaga kerja Tiongkok untuk datang ke Indonesia. 

Sehingga pemerintah menyederhanakan izin tenaga kerja asing khsususnya dari Tiongkok 

untuk datang ke Indonesia. Secara sederhana, kebijkan tersebut merupakan sebuah upaya 

yang dilakukan pemerintah untuk memperbolehkan investasi Tiongkok untuk datang ke 

Indonesia. 
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