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BAB III 

KEBIJAKAN PEMERINTAH INDONESIA TENTANG IZIN PENGGUNAAN 

TENAGA KERJA ASING DARI TIONGKOK 

Dalam bab ini, penulis akan menjelaskan kebijakan Pemerintah Indonesia 

memperbolehkan izin tenaga kerja asing khususnya dari Tiongkok serta kebijakan 

pembebasan visa Indonesia bagi Warga Negara Tiongkok. Dimulai dari terbitnya kebijakan 

tersebut hingga pro kontra yang muncul di masyarakat. Perlu untuk memahami beberapa 

hal tersebut yang kemudian akan membawa kita untuk memahami alasan Pemerintah 

Indonesia memperbolehkan izin tenaga kerja asing khususnya dari Tiongkok untuk datang 

ke Indonesia. 

A. Kebijakan Tentang Izin Penggunaan Tenaga Kerja Asing Dari Tiongkok 

1. Terbitnya Kebijakan Izin Penggunaan Tenaga Kerja Asing 

Kebijakan tentang izin Tenaga Kerja Asing (TKA) untuk dapat bekerja di Indonesia 

diawali dengan terbitnya Peraturan Presiden Republik Indonesia No 20 Tahun 2018, yang 

sebelumnya sudah ditandai dengan terbitnya Peraturan Menteri Ketenagakerjaan 

(Permenaker) No 35 Tahun 2015. Kedua kebijakan tersebut merupakan kebijakan yang 

kontroversial sebab menimbulkan banyak perdebatan di masyarakat. Tetapi, apabila kita 

menggali lebih dalam asal mula kebijakan maka akan didapatkan bahwa kebijakan tersebut 

erat hubungannya dengan keberadaan Investasi Tiongkok di Indonesia. 

Diawali dengan ditandatanganinya Peraturan Presiden (Perpres) No 20 tahun 2018 

tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing oleh Presiden Joko Widodo sebagai pemegang 

kekuasaan tertinggi di Indonesia. Didalam Perpres tersebut, dijelaskan bahwa Penggunaan 
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Tenaga Kerja Asing diperbolehkan khususnya bagi perusahaan ataupun proyek yang 

membutuhkan TKA terampil. Dengan syarat yaitu memperhatikan kondisi tenaga kerja 

dalam negeri. Tenaga Kerja Asing boleh dipergunakan apabila tenaga kerja yang 

dibutuhkan tidak tercukupi atau tidak terdpat di Indonesia.1 

Dalam Perpres No 20 tahun 2018 juga disebutkan bahwa penggunaan Tenaga Kerja 

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

Apabila diperhatikan maka Perpres tersebut harus melihat kondisi pasar tenaga kerja dalam 

negeri, sementara di dalam negeri sendiri sudah jelas bahwa begitu banyak tenaga kerja 

yang membutuhkan lapangan pekerjaan. Permasalahan utama dari Perpres tersebut adalah 

kontra yang muncul mengingat didalam negeri sendiri masih banyak tenaga kerja yang 

harus dipenuhi hak dalam mendapat perkerjaan.2 

Penulis menilai bahwa kebijakan tersebut lahir tanpa diduga-duga oleh masyarakat 

luas, mengingat di Indonesia sendiri masih banyak masyarakat yang belum mendapatkan 

pekerjaan. Banyak kalangan yang menganggap bahwa peraturan yang dikeluarkan oleh 

Presiden Joko Widodo tersebut dipenuhi kepentingan. Kepentingan yang dimaksut yaitu 

kepentingan akan investasi dari Tiongkok, sebab Investasi Tiongkok hanya akan datang 

dengan syarat mereka membawa serta TKA dari negara mereka. Sementara aturan di 

Indonesia, masih menyulitkan mereka untuk membawa TKA sehingga Presiden Joko 

Widodo mengeluarkan keputusan dalam bentuk Perpres No 20 tahun 2018 tersebut. 

Sejak awal, Presiden Joko Widodo sudah melihat begitu pentingnya Investasi asing 

khususnya dari Tiongkok, walaupun resikonya yaitu dengan memperbolehkan izin bagi 

                                                           
1 Peratran Presiden No 20 Tahun 2018 Tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing 
2 Ibid. 
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TKA. Investasi Tiongkok hanya bisa direalisasikan apabila dalam proyek investasi yang 

akan dikerjakan, mereka diperbolehkan membawa TKA dari negara mereka. Tentu hal ini 

yang menjadi dasar bagi Presiden Joko Widodo untuk menyederhanakan izin TKA dengan 

tujuan terwujudnya investasi dari Tiongkok. 

Pada tahun 2015, terbit sebuah peraturan dari Kementerian Ketenagakerjaan yaitu 

Permenaker Nomor 35 Tahun 2015 menggantikan Permenaker Nomor 16 Tahun 2015 

tentang kewajiban TKA untuk bisa berbahasa Indonesia. Permenaker No 35 Tahun 2015 

menghapuskan kewajiban bagi tenaga kerja asing untuk berbahasa Indonesia. Permenaker 

tersebut begitu jelas tujuannya, yaitu memperbolehkan tenaga kerja asing untuk datang ke 

Indonesia.3 

Memang sebelumnya, cukup sulit bagi TKA untuk bisa bekerja di Indonesia. 

Terlebih adanya peraturan yang mengharuskan TKA untuk bisa berbahasa Indonesia yaitu 

Permenaker No 16 Tahun 2015. Tetapi, Presiden Joko Widodo menilai bahwa peraturan 

tersebut akan menghambat datangnya Investasi Tiongkok, sehingga digantikan dengan 

Permenaker No 35 Tahun 2015, yang dengan jelas mengapuskan kewajiban bagi TKA 

untuk bisa berbahasa Indonesia. 

Peraturan tersebut tentu disambut baik oleh negara-negara mitra Indonesia 

khususnya Tiongkok. Tiongkok begitu antusias, mengingat mereka bisa melakukan 

investasi sekaligus mengerjakan proyek-proyek investasi tersebut dengan serta membawa 

Tenaga Kerja dari negara mereka. Terbukti bahwa di Indonesia sudah telihat ribuan tenaga 

kerja asing (TKA) khususnya dari Tiongkok yang masuk dan bekerja di berbagai proyek 

bersekala besar sebagaimana diberitakan oleh berbagai media lokal dan Nasional. Sehingga 

                                                           
3 Peraturan Menteri Tenaga Kerja No 35 Tahun 2015. 
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banyak pihak yang mengatakan bahwa kebijakan tersebut diperuntukkan khusus untuk 

Tiongkok. 

Dengan demikian, jelas bahwa kebijakan memperbolehkan izin tenaga kerja asing 

lahir di era Presiden Joko Widodo dengan dikeluarkannya Perpres No 20 Tahun 2018, yang 

sebelumnya sudah diawali dengan Permenaker No 35 Tahun 2015 tentang penghapusan 

kewajiban bagi TKA untuk bisa berbahasa Indonesia. Kedua peraturan tersebut merupakan 

sebuah bukti bahwa Pemerintah yaitu Presiden Joko Widodo memperbolehkan izin tenaga 

kerja asing untuk datang ke Indonesia. 

2. Pro Kontra Kebijakan Tentang Izin Penggunaan Tenaga Kerja Asing 

Beberapa peraturan yang telah penulis jelaskan sebelumnya yaitu Perpres No 20 

Tahun 2018 dan Permenaker No 35 Tahun 2015 merupakan bentuk nyata dari upaya 

pemerintah memperbolehkan izin tenaga kerja asing untuk datang ke Indonesia. Berbagai 

pro dan kontra muncul, khususnya pasca terbitnya Perpres No 20 Tahun 2018. Banyak 

masyarakat yang melakukan protes terkait peraturan tersebut. Tetapi adapula yang 

mendukung, walaupun tidak sebanyak yang menolak. 

Dikutip dari Kompas, dijelaskan bahwa Sekretaris Jenderal Federasi Serikat Pekerja 

Tekstil Sandang Kulit Indra Munaswar menganggap jika Perpres 20 tahun 2018 

bertentangan dengan Undang Undang (UU) Nomor 13 tahun 2003 tentang 

Ketenagakerjaan. Indra menggarisbawahi beberapa pasal di perpres tersebut yang tidak 

sesuai dengan UU No 13 Tahun 2003. Pasal 9 Perpres Nomor 20 menyatakan bahwa 

rencana penggunaan tenaga kerja asing (RPTKA) merupakan izin bekerja bagi TKA. Pasal 

tersebut bertentangan dengan Pasal 43 ayat 1 UU Nomor 13 tahun 2003. Pasal 43 ayat 1 
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menyatakan bahwa pemberi kerja TKA harus memiliki RPTKA yang disahkan oleh 

menteri atau pejabat yang ditunjuk.4 

Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk ke empat terbesar didunia, 

setelah Tiongkok, India, dan Amerika Serikat. Sedangkan negara kelima yang memiliki 

penduduk terbesar adalah Jepang. Indonesia dengan jumlah penduduk 237.641.326 jiwa 

berdasarkan sensus penduduk tahun 2010 menurut data Badan Pusat Statistik Indonesia. 

Tentu saja hal ini menyebabkan Indonesia memiliki sumber daya manusia atau tenaga kerja 

yang melimpah, yang bisa disalurkan untuk mempercepat proses pembangunan Indonesia.5 

Kondisi tenaga kerja Indonesia saat ini masih memiliki tingkat populasi yang cukup 

signifikan menganggur, menurut data BPS, jumlah pengangguran di Indonesia per Februari 

2015 adah 7,45 juta jiwa dari 240 juta popilasi dan 129 juta angkatan kerja. Selain itu 

disebut juga bahwa tingkat pengangguran terbuka (TPT) didominasi penduduk 

berpendidikan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) sebesar 9,05% disusul jenjang Sekolah 

Menegah Atas (SMA) 8,17%, dan Diploma I/II/II sebesar 7,49%.6 

Menurut data dari International Labour Organization (ILO), Indonesia memiliki 

125 juta angkatan kerja di mana 21,8 juta (17 persen) di antaranya adalah kaum muda (15-

24 tahun).7 Sedangkan jumlah orang yang membutuhkan pekerjaan di Indonesia yaitu 

sebesar 7.45 juta jiwa.8 Tenaga Kerja Asing (TKA) di Indonesia yang tercatat secara resmi 

                                                           
4 Artikel Kompas dalam https://ekonomi.kompas.com/read/2018/04/30/103600226/pro-kontra-

perpres-tenaga-kerja-asing Diakses pada tanggal 24 Desember 2018, Pukul 22.12 WIB. 
5 Dikutip dari http://repository.unpas.ac.id/15673/4/5%20%20BAB%20I%20-

%20PENDAHULUAN%20.pdf Diakses pada tanggal 24 Desember 2018, Pukul 22.15 WIB. 
6 Dikutip dari http://repository.unpas.ac.id/15673/4/5%20%20BAB%20I%20-

%20PENDAHULUAN%20.pdf Diakses pada tanggal 24 Desember 2018, Pukul 22.15 WIB. 
7 Angka-angka ini berasal dari tahun 2016: data PDB dari pangkalan data Bank Dunia dan data 

angkatan kerja dari Sakernas. 
8 Badan Pusat Statistik 2015. 

https://ekonomi.kompas.com/read/2018/04/30/103600226/pro-kontra-perpres-tenaga-kerja-asing
https://ekonomi.kompas.com/read/2018/04/30/103600226/pro-kontra-perpres-tenaga-kerja-asing
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
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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di Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) dan telah mendapatkan pekerjaan yaitu 

sebanyak 85.974 jiwa.9 Sementara itu, jumlah TKA asal Tiongkok yang masih belum 

tercatat resmi di Kemenaker yaitu sebanyak 126.000 jiwa.10 

Apabila kita melihat data kondisi tenaga kerja domestik, akan sangat jelas bahwa 

Perpres No 20 tahun 2018 dan Permenaker No 35 Tahun 2015 begitu bertentangan dengan 

kondisi yang ada dilapangan. Bagaimana kemudian pemerintah memperbolehkan tenaga 

kerja asing padahal di dalam negeri sendiri masih banyak masyarakat yang belum 

mendapatkan pekerjaan. 

Di satu sisi, Perpres No 20 tahun 2018 dan Permenaker No 35 Tahun 2015 

merupakan sebuah kebijakan yang akan mendukung datangnya investasi asing yang akan 

menanamkan modalnya di Indonesia untuk pembangunan di Indonesia sehingga 

keuntungan yang didapatkan yaitu kemajuan perekenomian bangsa. Kebijakan pemerintah 

tersebut tentu dianggap tidak tepat, sebab apakah hanya dengan investasi pembangunan 

bisa tercapai? Bukankah dengan memaksimalkan sumber daya yang ada di dalam negeri 

juga akan bisa mencukupi kebutuhan untuk melakukan pembangunan. 

Di sisi lain, masih banyak masyarakat yang belum mendapatkan pekerjaan. Sebab 

apabila kita menggunakan logika sederhana, maka Pemerintah seolah-olah tidak 

mempercayai tenaga kerja dalam negeri sehingga mengundang tenaga kerja asing. Tentu 

hal tersebut menyebabkan munculnya kekecewaan di masyarakat. Masyarakat menilai 

                                                           
9 Artikel dalam https://finance.detik.com/infografis/d-3991607/berapa-jumlah-tenaga-kerja-asing-di-

ri diakses pada tanggal 5 Maret 2019, Pukul 22.40 WIB. 
10 Artikel dalam https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20180306201957-92-280945/jumlah-

tenaga-kerja-asing-membludak-mayoritas-dari-china diakses pada tanggal 5 Maret 2019, Pukul 22.40 WIB. 

 

https://finance.detik.com/infografis/d-3991607/berapa-jumlah-tenaga-kerja-asing-di-ri
https://finance.detik.com/infografis/d-3991607/berapa-jumlah-tenaga-kerja-asing-di-ri
https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20180306201957-92-280945/jumlah-tenaga-kerja-asing-membludak-mayoritas-dari-china
https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20180306201957-92-280945/jumlah-tenaga-kerja-asing-membludak-mayoritas-dari-china
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bahwa Pemerintah melakukan diskriminasi dengan cara yang halus, dan masyarakat 

menilai bahwa kebijakan Pemerintah tersebut mengkhianati rakyat sendiri.  

Badan Nasional Perlindungan dan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia menyebut 

bahwa di Indonesia masih banyak sekali tenaga kerja yang belum mendapatkan pekerjaan. 

Menurut data BNP2TKI pada tahun 2014 terdapat sekitar 5–15% dari 200–400 ribu orang 

TKI bermasalah yang pulang ke Indonesia setiap tahunnya. Masalah-masalah tersebut 

diantaranya berkaitan dengan legalitas keberangkatan, menjadi korban tindakan kekerasan/ 

konflik dengan majikan berupa kekerasan fisik, penganiyayaan seksual, masalah gaji yang 

tidak dibayar dan sebagainya. Data TKI yang dipulangkan selama tahun 2014 dari Arab 

Saudi sebanyak 20.379 orang, sedangkan dari Malaysia sebanyak 26.428 orang disusul dari 

negara Korea Selatan sebesar 4.000 orang.11 

Banyak kalangan terutama dari kalangan buruh yang melakukan protes terhadap 

kebijakan memperbolehkan tenaga kerja asing tersebut karena dinilai sangat merugikan 

mereka. Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 disebutkan bahwa perlindungan 

terhadap tenaga kerja dimaksudkan untuk menjamin hak-hak dasar pekerja/buruh dan 

menjamin kesamaan kesempatan serta perlakuan tanpa diskriminasi atas dasar apapun 

untuk mewujudkan kesejahteraan pekerja/buruh dan keluarganya dengan tetap 

memperhatikan perkembangan kemajuan dunia usaha.12 

Kedatangan ribuan TKA dari Tiongkok sebagaimana yang diberitakan oleh hampir 

semua media lokal dan nasional merupakan bukti nyata bahwa Pemerintah benar-benar 

memperbolehkan datangnya mereka untuk bekerja di Indonesia. Bahkan ada media yang 

                                                           
11 Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia, 2014. 
12 Dikutip dari https://a5riset.com/perpres-penggunaan-tka-dalam-gugatan-ke-mahkamah-agung/ 

Diakses pada tanggal 24 Desember 2018, Pukul 22.49 WIB. 

https://a5riset.com/perpres-penggunaan-tka-dalam-gugatan-ke-mahkamah-agung/
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menyebut jumlah TKA Tiongkok di Indonesia saat ini sejumlah 126.000 TKA.13 

Pemerintah seringkali menutupi kedatangan para TKA dengan tujuan untuk tidak dikritik 

oleh masyarakat. 

Pakar Hukum Yusril Ihza Mahendra, Mantan Menko Ekonomi, Keuangan dan Industri, 

Ginandjar Kartasasmita dan Pengamat Politik Muslim Arbi angkat bicara dan 

mengemukakan penilaiannya yang senada dan kekhawatirannya dengan kedatangan ribuan 

TKA tersebut bahwa hal tersebut merupakan kesalahan dan mengingatkan Pemerintah 

untuk berhati-hati dalam membuat kebijakan.14 Apabila diperhatikan, Pemerintah dinilai 

melakukan kesalahan dengan kebijakan tersebut. Apabila menginginkan datangnya 

investasi, maka akan lebih baik jika investasi dari negara-negara yang tidak membawa serta 

TKA nya untuk datang ke Indonesia. Pemerintah disarankan tidak seharusnya merepotkan 

diri dengan Investasi Tiongkok yang mengaharuskan TKA Tiongkok untuk ikut serta 

datang bekerja ke Indonesia. 

B. Kebijakan Bebas Visa Indonesia Bagi Warga Negara Tiongkok Mendukung 

Kebijakan Tentang Izin Penggunaan Tenaga Kerja Asing 

Fasilitas bebas visa kunjungan (BVK) yang dikeluarkan pemerintah Indonesia pada 

dasarnya bertujuan mendongkrak kunjungan wisatawan mancanegara demi mencapai 

target 20 juta kunjungan pada tahun 2019 mendatang. Tetapi khusus mengenai kebijakan 

bebas visa bagi warga negara Tiongkok, penulis menemukan fakta lain bahwa kebijakan 

tersebut mendukung kebijakan memperbolehkan izin tenaga kerja asing khususnya dari 

Tiongkok untuk datang ke Indonesia. 

                                                           
13 Ibid. 
14 Ibid. 
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Kebijakan memperbolehkan dan mempercepat izin tenaga kerja asing tersebut 

ditunjang lagi dengan kebijakan pembebasan visa terhadap 169 negara di dunia pada tahun 

2016 yaitu di era Pemerintahan Presiden Joko Widodo. Pemerintah Indonesia melalui 

Direktorat Jendral Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM telah mengeluarkan Regulasi 

Baru dengan mengeluarkan pemberian Bebas Visa Kunjungan untuk 169 negara. 

Kebijakan tersebut dilandasi dengan pribsip bahwa Warga Negara Asing (WNA) yang 

memasuki wilayah yurisdiksi Indonesia, wajib memenuhi beberapa ketentuan peraturan 

perundang-undangan di bidang keimigrasian.15 

Adapun ketentuan tersebut yaitu:16 

1) Wajib memiliki surat perjalanan yang sah dan masih berlaku 

2) Wajib memiliki visa. 

3) Wajib melalui pemeriksaan oleh pejabat imigrasi di Tempat Pemeriksaan Imigrasi 

(TPI) 

4) Wajib mendapat izin masuk yaitu izin yang diterakan pada visa atau surat 

perjalanan Warga Negara Asing (WNA) untuk memasuki wilayah Indonesia yang 

diberikan oleh pejabat imigrasi di tempat pemeriksaan imigrasi, serta 

5) Wajib memiliki izin masuk kembali yang masih berlaku bagi Warga Negara Asing 

(WNA) yang memiliki izin tinggal terbatas dan tetap 

Berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 21 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 

                                                           
15 Direktorat Jenderal Keimigrasian Republik Indonesia, 2018. 

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

hari dan tidak dapat diperpanjang.17 Diantara 169 negara yang dibebaskan visa kunjungan 

ke Indonesia, salah satu diantaranya adalah Republik Rakyat Tiongkok. Tentu hal ini akan 

sulit diterima apabila dikaji dengan baik, mengingat Tiongkok tidak melakukan hal yang 

serupa. 

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2016 tentang Bebas Visa Kunjungan 

pada Pasal 2 sebagai berikut:18 

1) Bebas Visa kunjungan diberikan kepada Penerima Bebas Visa Kunjungan dengan 

memperhatikan asas timbal balik dan asas manfaat. 

2) Bebas Visa kunjungan tidak diberikan, atas kunjungan dalam rangka jurnalistik. 

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2016 tentang Bebas Visa Kunjungan 

pada Pasal 3 sebagai berikut:19 

1) Penerima Bebas Visa Kunjungan dibebaskan dari kewajiban memiliki Visa 

kunjungan untuk masuk wilayah Indonesia. 

2) Penerima Bebas Visa Kunjungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat masuk 

ke Wilayah Indonesia melalui Tempat Pemeriksaan Imigrasi tertentu. 

3) Daftar negara, pemerintah wilayah administratif khusus suatu negara, dan entitas 

tertentu yang menerima Bebas Visa kunjungan tercantum dalam Lampiran yang 

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden RI. 

                                                           
17 Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia dalam artikel 

https://www.kemlu.go.id/beijing/id/Pages/Visa-Exemption.aspx Diakses pada tanggal 24 Desember 2018, 

pkl 23.15 WIB. 
18 Peraturan Presiden No 21 Tahun 2016 tentang Bebas Visa Kunjungan 
19 Ibid. 

https://www.kemlu.go.id/beijing/id/Pages/Visa-Exemption.aspx
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Tujuan utama dari kebijakan ini adalah untuk mendorong datangnya wisatawan asing 

untuk datang ke Indonesia. Dengan kedatangan Wisatawan maka akan mampu 

meningkatkan devisa negara. Selain itu, kegiatan perekonomian dalam negeri akan berjalan 

berkat adanya wisatawan asing yang melakukan transaksi jual beli di Indonesia. Secara 

sederhana, kebijakan ini akan sangat menguntungkan bagi Indonesia khususnya kemajuan 

pariwisata Indonesia. 

Bagi Indonesia dan Tiongkok sendiri, kedua negara telah sepakat untuk menambah 

jumlah kunjungan wisatawan dengan cara membebaskan visa kunjungan selama 30 hari. 

Tetapi, mengapa hanya Indonesia yang membebaskan visa kunjungan. Apabila dicermati, 

memang kebijakan tersebut dikhususkan untuk memperbolehkan datangnya wisatawan 

mancanegara khususnya dari Tiongkok mengingat begitu besarnya potensi wisatawan 

Tiongkok. 

Tetapi, apakah kebijakan tersebut murni untuk mendatangkan wisatawan? Penulis 

menilai bahwa kebijakan bebas visa bagi warga negara Tiongkok untuk datang berkunjung 

ke Indonesia tidak hanya bertujuan untuk mendorong datangnya wisatawan Tiongkok. 

Tetapi untuk menunjang Perpres No 20 Tahun 2018 yaitu tentang Penggunaan Tenaga 

Kerja Asing. Bahwa, pemberian bebas visa bagi warga negara Tiongkok merupakan 

kebijakan yang mendukung datangnya tenaga kerja asing Tiongkok ke Indonesia. 

Begitu banyak ditemukan pelanggaran oleh warga negara Tiongkok yang mengaku 

melakukan kunjungan wisata ke Indonesia, tetapi pada akhirnya menjadi tenaga kerja yang 

datang secara ilegal. Kementerian Ketenagakerjaan telah menindak dan melakukan 

deportasi terhadap sekitar 700 TKA ilegal sepanjang tahun 2016.20 Keuntungan yang 

                                                           
20 Dikutip dari artikel dalam http://m.liputan6.com/bisnis/read/2684485/kemnaker-tindak-700-

tenaga-kerja-asing-ilegal-sepanjang-2016 diakses pada 24 Desember 2018, Pukul 23.51 WIB. 

http://m.liputan6.com/bisnis/read/2684485/kemnaker-tindak-700-tenaga-kerja-asing-ilegal-sepanjang-2016
http://m.liputan6.com/bisnis/read/2684485/kemnaker-tindak-700-tenaga-kerja-asing-ilegal-sepanjang-2016
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didapat oleh Tiongkok yaitu, warga negara Tiongkok tidak perlu mengurus visa kunjungan, 

bagi Tenaga Kerja maka hanya perlu mengurus visa kerja walaupun banyak ditemukan 

TKA Tiongkok yang tidak membawa berkas yang lengkap. 

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. Istilah 

kejahatan transnasional, pertama kali dikemukakan dalam Kongres PBB mengenai 

Pencegahan Kejahatan dan Penanggulangan Pelaku Kejahatan (United Nations Congress 

on the prevention of crime and the treatment of offenders) pada tahun 1975.21 

Kepala Bagian Humas dari Badan Narkotika Nasional (BNN) menyatakan bahwa 

para mafia narkoba biasanya memanfaatkan kelemahan sistem yang ada. Dan potensinya 

pun bisa jauh lebih mudah, dua negara yang masuk dalam daftar bebas visa kunjungan 

adalah Australia dan Tiongkok yang dianggap BNN termasuk negara yang kerap jadi asal 

para pengedar narkoba di Tanah Air.22 

Mengapa pemerintah Indonesia membebaskan visa bagi warga negara Tiongkok 

apabila potensi kejahatan yang dilakukan oleh warga negara Tiongkok begitu besar. Hal 

ini yang kemudian membawa penulis menyimpulkan bahwa kebijakan bebas visa bagi 

warga negara Tiongkok tidak hanya untuk mendongkrak kedatangan wisatawan, tetapi juga 

untuk mendukung datangnya investor dan TKA Tiongkok. 

                                                           
21 United Nations 2015. 
22Dikutip dari Artikel dalam http://m.viva.co.id/berita/nasional/731438-bebas-visa-ri-rentan-

dimanfaatkan-pengedar-narkoba diakses pada 24 Desember 2018, Pukul 23.53 WIB. 

http://m.viva.co.id/berita/nasional/731438-bebas-visa-ri-rentan-dimanfaatkan-pengedar-narkoba
http://m.viva.co.id/berita/nasional/731438-bebas-visa-ri-rentan-dimanfaatkan-pengedar-narkoba
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James O. Finckenauer berpendaat bahwa terdapat sejumlah tantangan yang 

menurutnya unik dalam mencegah atau menanggulangi fenomena kejahatan transnasional, 

yaitu23:  

1) Kondisi pengalaman sosial dan kultural, berikut dengan pengalaman   

pengalaman yang menyertainya, berbeda antara satu negara dengan yang lain 

2) Terdapatnya kejahatan yang tidak terikat dalam batas suatu negara, seperti 

kejahatan yang dihasilkan melalui teknologi telekomunikasi, yaitu contohnya 

cybercrime;  

3) Semakin mudahnya perjalanan dan berkomunikasi secara global, 

memperbolehkan keinginan-keinginan untuk menyembunyikan kejahatan dan 

menghindari penegakkan hukum 

4) Arahan atau orientasi dari hukum dan penegakkan hukum suatu negara, selain 

juga permasalahan hukum antar negara seperti ekstradisi. 

Walaupun pemerintah bisa menanggulangi kejahatan transnasional yang diakibatkan 

oleh kebijakan bebas visa, tetapi akan sulit untuk menghentikan kedatangan TKA yang 

memanfaatkan kebijakan bebas visa tersebut tidak hanya untuk berkunjung, tetapi untuk 

mencari pekerjaan di Indonesia. 

 

                                                           
23 James O. Finckenauer, “Meeting the Challenge of Transnational Crime”, National Institute of 

Justice Journal, July 2000, pp. Dalam http://www.ncjrs.org/pdffiles1/jr000244b.pdf Diakses pada tanggal 

25 Desember 2018, Pukul 00.02 WIB. 
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