
BAB I 

PENDAHULUAN 
 

1.1 Latar Belakang 

 Hubungan antara negara adalah bentuk dari perdamaian dunia, negara-

negara melakukan hubungan kerjasama satu sama lain demi memenuhi 

kepentingan nasional masing-masing negara. Setiap negara memiliki keunggulan 

dan kekurangan yang berbeda-beda, salah satu nya adalah faktor sumber daya 

manusia atau biasa disebut tenaga kerja. Tenaga kerja melakukan migrasi ke 

negara-negara lain (keluar dari negara nya sendiri) demi mendapatkan tingkat 

penghasilan yang lebih baik. Dan tenaga kerja adalah salah satu sumber penghasil 

devisa bagi negara pengirimnya, oleh karena itu tenaga kerja seharusnya 

mendapatkan jaminan dari pemerintah akan hak-hak nya. 

 Dalam berkembangnya era globalisasi, setiap negara pastinya 

membutuhkan bantuan tenaga kerja asing. Hal tersebut terjadi karena adanya 

keterbatasan kemampuan (skill) dan keterbatasan minat. Pertama, keterbatasan 

kemampuan adalah faktor yang akan ditemui di negara yang masih berkembang, 

dimana kemampuan tenaga ahli masih terbatas jumlahnya. Kedua, keterbatasan 

minat adalah faktor yang sering ditemui di negara maju, dimana sektor pekerjaan 

yang ditawarkan adalah pekerjaan yang mengutamakan kinerja fisik, selain itu 

upah yang ditawarkan biasanya rendah. 

 



 Setiap negara memiliki kelebihan dan kekurangan akan faktor tenaga 

kerja, negara berkembang membutuhkan tenaga kerja ahli dengan kemampuan 

khusus, dimana hal tersebut dimiliki oleh negara maju. Upah yang tinggi dan 

tawaran fasilitas akan mudah didapatkan oleh tenaga kerja asing yang bekerja 

diluar negaranya. Akan tetapi hal tersebut berbanding terbalik dengan tenaga kerja 

yang hanya mengandalkan kemampuan fisik, tenaga kerja seperti ini tersedia di 

negara berkembang dan bagi negara maju mendatangkan mereka untuk bekerja 

fisik di negaranya adalah keuntungan besar khususnya dalam masalah upah.  

Di dalam negara berkembang, kesejahteraan yang didapatkan oleh tenaga 

kerja yang hanya mengandalkan kekuatan fisik bisa dikatakan sangat rendah. 

Akan tetapi di negara yang tergolong maju, pekerja yang mengandalkan kekuatan 

fisik bisa mendapatkan upah dan tingkat kesejahteraan yang lebih tinggi. Oleh 

karena itu, tenaga kerja yang mengandalkan kemampuan fisik (unskilled labour) 

lebih memilih untuk keluar dari negara nya dan bekerja di negara lain. Dan hal ini 

adalah faktor utama terjadinya migrasi, dimana faktor upah mempengaruhi minat 

tenaga kerja untuk berpindah dari negara nya ke negara lain. 

 Pemerintah Republik Indonesia harus dapat menjamin hak setiap 

warganya dalam hal mendapatkan imbalan dan perlakuan yang adil dan layak 

dalah hubungan kerja. Dalam mengimplementasikan amanat tersebut, pemerintah 

telah menetapkan berbagai kebijakan, salah satunya dengan memberikan peluang 

kerja diluar negeri. Indonesia merupakan salah satu negara pengirim tenaga kerja 

terbanyak khususnya ke negara-negara timur tengah. Tenaga kerja yang bisa 

dikategorikan tidak memiliki kemampuan akademik (unskilled labor) sangat 

 



diminati di negara-negara timur tengah. Tawaran upah kerja yang lebih tinggi 

dibandingkan di Indonesia adalah faktor utama banyaknya minat menjadi tenaga 

kerja asing di timur tengah. Dan tugas utama Pemerintah Indonesia adalah 

melindungi dan memperjuangkan hak tenaga kerja Indonesia yang bekerja disana.  

 Didalam perkembangannya, pengiriman tenaga kerja Indonesia (TKI) dari 

tahun ke tahun semakin meningkat, peningkatan tersebut seharusnya diiringi oleh 

pihak pemerintah dalam melindungi hak TKI. TKI merupakan sumber devisa 

yang sangat besar bagi negara. Hampir 10% GDP Indonesia setiap tahunnya 

dihasilkan dari TKI, melihat dari besarnya angka tersebut sudah seharusnya 

perlindungan akan TKI ditingkatkan, akan tetapi yang terjadi adalah sebaliknya, 

TKI yang berada khususnya di negara Timur-Tengah mendapat perlakuan yang 

tidak adil dan pemerintah Indonesia tidak merespon secara cepat dan tegas. 

Perlindungan akan TKI seringkali tidak dapat diperjuangkan oleh 

Indonesia, banyak faktor yang melatar belakangi mengapa hal tersebut terjadi, 

salah satunya adalah agen TKI palsu, yang memungkinkan para TKI tereksploitasi 

tanpa mendapatkan memperjuangkan hak-hak nya. Tingkat kejahatan akan TKI 

merupakan hal yang sudah ter-organisir semenjak dari dalam negeri sampai pada 

negara tujuan, yaitu di timur tengah. Seperti pengkatagorian tenaga kerja yang 

akan dikirim. Kategori pertama merupakan tenaga kerja tidak berkemampuan 

khusus dan kategori kedua adalah perempuan. Kedua kategori tersebut merupakan 

faktor yang paling rentan terhadap tingkat ekspolitasi dan hal tersebut 

berulangkali terjadi.  

 



Perdagangan manusia untuk tenaga kerja yang bisa diartikan lain sebagai 

eksploitasi tenaga kerja, dimana calon tenaga kerja dijanjikan upah yang tinggi 

dan perlindungan saat bekerja, akan tetapi yang terjadi tidak seperti demikian. 

Tenaga kerja perempuan dan anak-anak adalah sasaran utama dalam modus 

seperti ini.1 Dampak yang ditimbulkan beragam, setelah para tenaga kerja sampai 

di negara tujuan, segala jenis pekerjaan dan kemudahan yang ditawarkan oleh 

agen penyalur tenaga kerja tidak terjadi. Ada yang menjadi pembantu rumah 

tangga, akan tetapi tidak mendapat hak-hak nya seperti gaji dan perlakuan baik 

dari sang majikan dan ada yang menjadi PSK. 

 Pemerintah Indonesia sudah seharusnya mengambil langkah tegas untuk 

melindungi TKI dari tindak eksploitasi, baik tindak eksploitasi yang dilakukan 

oleh para agen penyalur TKI dan dari para pengguna jasa TKI di negara-negara 

timur tengah. Langkah yang diambil oleh pemerintah Indonesia antara lain adalah 

memberi pendidikan mendasar bagi para calon TKI yang sudah dilakukan 

semenjak masih didalam negeri. Dalam pelaksanaannya Indonesia memiliki 

Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi  dan Badan Nasional Penetapan dan 

Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) yang bertanggung jawab untuk 

melindungi dan memberi pendidikan dasar bagi para TKI yang akan berangkat 

maupun yang sudah berada di luar negeri. 

 Langkah pelarangan pengiriman TKI adalah cara singkat yang dilakukan 

pemerintah Indonesia untuk melindungi TKI dari tingkat eskploitasi. Dimulai dari 

                                                            
1 Data Perdagangan Manusia di Indonesia dalam www.Ifip.org/report/traffickingdata in 
Indonesia_table_pdf.html. (Diakses 4 September 2012). 

 



akhir 2009 dan awal 2010, Indonesia sudah memutuskan untuk melarang 

pengiriman TKI ke beberapa negara timur tengah (Yordania, Syria, United Arab 

Emirates, Arab Saudi dan Kuwait) dan 1 negara asia tenggara (Malaysia). 

Rencana lanjutan yang akan dilakukan oleh pemerintah Indonesia kedepan akan 

menambah larangan pengiriman ke negara Oman, Bahrain dan UAE. Pelarangan 

pengiriman TKI ke beberapa negara tersebut dilandasi oleh ada nya status 

moratorium yang dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia untuk melindungi TKI 

yang bekerja di negara tersebut.  

 Seperti yang diketahui, TKI merupakan salah satu penghasil devisa 

terbesar untuk Indonesia. Sepanjang tahun 2011, pengiriman remitansi (Nominal 

Remittance) yang didapat dari TKI mencapai angka 6,11 US$ milliar (Setara 

53,63 trilyun Rupiah). Data ini adalah yang tercatat di Bank Indonesia, diluar 

kiriman langsung dari TKI baik dari kiriman langsung ataupun lembaga keuangan 

non-bank. Akan tetapi jumlah tersebut tidak sebesar tahun 2010 yang mencapai 

6,69 US$ milliar (setara 63,55 trilyun Rupiah), hal tersebut terjadi karena adanya 

kebijakan moratorium (penghentian penetapan TKI) TKI ke beberapa negara 

timur tengah (Yordania, Syria, Arab Saudi dan Kuwait).2 Pada periode Januari 

2012 – Juni 2012, jumlah remitasi atau uang kiriman TKI sebesar 3,39 US$ 

                                                            
2 Data Mengenai Jumlah Devisa Indonesia Yang Diperoleh Dari Tenaga Kerja Indonesia Tahun 
2010 dan 2011 dapat diakses dalam http://www.bnp2tki.go.id/berita-mainmenu-231/6073-jumhur-
remitansi-tki-2011-rp5336-trilyun.html. (Diakses 4 September 2012). 

 



milliar (Setara 32,42 Trilyun Rupiah) dan untuk kawasan Timur-Tengah sendiri 

menghasilkan 1,21 US$ Milliar (Setara 11,37 trilyun Rupiah).3 

 Status moratorium dapat dicabut jika sudah memenuhi syarat yang 

ditetapkan antara lain paspor dipegang oleh TKI, mendapatkan satu hari libur 

dalam sepekan. Pengguna jasa atau majikan wajib membayar upah dalam jumlah 

tertentu sesuai dengan kesepakatan bersama dan/atau ditetapkan dalam perjanjian 

kerja. Selain itu, syarat lainnya adalah pembayaran gaji sesuai dengan ketentuan 

pasar yang berlaku. Hal tersebut dilakukan oleh pemerintah Indonesia untuk 

melindungi hak-hak dari TKI yang kerap menjadi korban eksploitasi para 

pengguna jasa di timur tengah. 

 Indonesia mendapat banyak pemasukan devisa dari TKI, khususnya yang 

bekerja dikawasan Timur-Tengah, akan tetapi pemasukan yang begitu besar tidak 

diikuti oleh keamanan yang diterima oleh para TKI yang bekerja, bahkan 

pemerintah Indonesia terkesan lambat dalam melakukan tindakan tegas 

menanggulangi permasalahan tersebut. Pemerintah menetapkan status moratorium 

(penghentian penetapan TKI) di beberapa negara Timur-Tengah yang justru 

disanalah sumber devisa paling besar berasal. Pada periode Januari-Juni 2012, 

Arab Saudi merupakan negara dengan penetapan tenaga kerja terbesar dengan 

angka 11.193.4  

                                                            
3 Data Mengenai Jumlah Devisa Indonesia Yang Diperoleh Dari Tenaga Kerja Indonesia Periode 
Januari 2012 - Juni 2012 dapat diakses dalam http://www.bnp2tki.go.id/berita-mainmen231/7138-
januari-juni-2012-remitansi-tki-sebesar-rp-32427-triliun.html. (Diakses 4 September 2012). 
4 Ibid. 

 



 Melihat peran pemerintah Indonesia dalam memperjuangkan hak-hak TKI, 

khususnya yang bekerja di timur tengah. Dari masalah utama yaitu ekspolitasi 

tenaga kerja yang marak terjadi dan umumnya menimpa kaum perempuan dan 

anak-anak. Hingga memperjuangkan sumber penghasil devisa bagi Indonesia. 

Kedua hal ini menjadi suatu kontradiksi bagi pemerintah Indonesia, dimana setiap 

keputusan yang diambil akan memunculkan sisi positive dan negative bagi 

Indonesia sendiri. Akan tetapi berbalik pada Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia, dimana negara harus bisa menjamin warga negaranya utuk 

mendapatkan kesempatan bekerja dan bisa mendapatkan hak-hak nya. Maka peran 

pemerintah Indonesia adalah mengutamakan perlindungan bagi warga negara nya. 

Berdasarkan uraian dari latar belakangan di atas, maka dibuatlah penelitian 

berjudul “Kebijakan Pemerintah Republik Indonesia Dalam Mengatasi 

Permasalahan Tenaga Kerja Indonesia Informal Di Kuwait Periode 2008-

2012”. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian di atas, maka yang menjadi permasalahan pokok 

dalam kajian penelitian adalah: “Apa peran pemerintah Indonesia dalam 

menanggulangi masalah ekspolitasi tenaga kerja yang terjadi di negara Timur-

Tengah, khususnya di Kuwait?” 

1. Langkah apa saja yang diambil oleh pemerintah Indonesia dalam hal 

melindungi tenaga kerja Indonesia dari praktek human trafficking dan 

eksploitasi di Kuwait? (2008-2012) 

 



2. Apakah keputusan pemerintah Indonesia dalam menetapkan “status 

moratorium” tepat dan bagaimana pelaksanaannya  dalam melindungi 

tenaga kerja Indonesia dari tindak eksploitasi? (2008-2012) 

Seluruh rumusan masalah yang telah dijabarkan di atas akan merujuk pada 

konsep dan teori yang ada dalam hubungan internasional, serta akan dijawab 

dalam konteks hubungan internasional. 

1.3 Tujuan Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat menjawab secara rinci mengenai peran 

pemerintah Indonesia dalam melindungi tenaga kerja Indonesia yang bekerja 

diluar negeri dari tindak ekspoitasi, khususnya dikawasan Timur-Tengah. 

Penelitian ini diharapkan dapat menjawab masalah-masalah yang telah 

dirumuskan sebelumnya, sebagai berikut: 

1. Memahami langkah yang sudah dilakukan oleh pemerintah Indonesia 

dalam melindungi tenaga kerja Indonesia dari praktek human 

trafficking dan eksploitasi di Kuwait. (2008-2012) 

2. Mengetahui seberapa jauh pelaksanaan “status moratorium” yang 

diambil oleh pemerintah Indonesia dalam melindungi tenaga kerja 

Indonesia di Kuwait dari tindak eksploitasi dan dampaknya terhadap 

negara Indonesia. (2008-2012) 

Adapun pembatasan waktu yang digunakan adalah Januari 2008 pada 

beberapa khasus eksploitasi tenaga kerja Indonesia, yang menyebabkan 

 



pemerintah Indonesia mempertimbangkan untuk melakukan pelarangan penetapan 

tenaga kerja (status moratorium) diberlakukan, hingga 2012. Dengan pembatasan 

waktu tersebut, peneliti dapat melihat dan mengetahui seberapa besar tingkat 

kesuksesan pemerintah Indonesia dalam melindungi tenaga kerja nya dan melihat 

dampak yang dihasilkan dari status moratorium bagi pemasukan devisa Indonesia. 

1.4 Kegunaan Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi sebagai berikut: 

1. Sebagai referensi dalam melihat peran negara Indonesia dalam 

menanggulangi permasalah ekspolitasi yang terjadi pada tenga kerja 

Indonesia yang berada dikawasan Timur-Tengah, khususnya di 

Kuwait, dari perspektif hubungan internasional, baik bagi pembaca 

secara umum maupun mahasiswa Hubungan Internasional secara 

khusus. 

2. Sebagai studi kelayakan bagi peneliti lain yang ingin melakukan 

penelitian terkait peran pemerintah dalam menanggulangi permasalah 

eksploitasi tenaga kerja, khususnya kebijakan negara dalam 

mencanangkan status moratorium, dalam perspektif Hubungan 

Internasional untuk dikembangkan dan dipelajari secara lanjut. 

3. Penelitian ini juga diharapkan dapat memperkaya ilmu pengetahuan 

yang ada dan dapat memberikan perspektif berbeda bagi peneliti, 

mahasiswa Hubungan Internasional, maupun pembaca pada umumnya 

yang akan mengkaji berbagai langkah yang diambil oleh pemerintah 

 



Indonesia dalam menjalankan fungsinya sebagai badan pelindung bagi 

warga negaranya, khususnya bagi TKI yang bekerja diluar negeri. 

1.5 Sistematika Penulisan 

 Jika seluruh tahapan penulisan telah selasai, maka hasil penelitian dan 

analisisnya akan ditulis secara utuh menjadi sebuah karya tulis ilmiah dengan 

sistematika sebagai berikut: 

Bab I  Pendahuluan 

Bagian ini berisi pendahuluan yang dimulai dari penjabaran latar 

belakang penelitian mengenai topik yang akan diteliti, lalu 

dilanjutkan dengan memaparkan topik sehingga muncul perumusan 

masalah, tujuan, kegunaan penelitian dan sistematikan penulisan. 

Bab II  Kerangka Berpikir 

Bagian ini berisi uraian berbagai konsep dan teori-teori ilmu 

Hubungan Internasional yang relevan dengan masalah yang 

dibahas dan tinjauan pustaka yang digunakan penulis untuk 

melakukan penelitian. Konsep, teori dan tinjauan pustaka 

digunakan untuk membantu peneliti dalam menganalisa topik yang 

diangkat. 

Bab III Metode Penelitian 

Bagian ini menjelaskan mengenai metode yang digunakan dalam 

melakukan penelitian. Mulai dari uraian tentang pendekatan 

 



metodik, jenis dan sumber data, teknik mencari data, teknik 

pengumpulan data dan teknik penganalisisan data, serta segala hal 

yang terkait dalam proses penelitian. 

Bab IV Hasil dan Pembahasan 

Bagian ini berisi uraian pembahasan dari hasil penelitian yang 

dilakukan oleh penulis. Hasil penelitian tersebut berupa kumpulan 

data yang kemudian dianalisa dengan teknik yang sudah ditentukan 

oleh penulis. Bagian ini juga akan menjawab masalah-masalah 

yang sudah dirumuskan sebelumnya dengan menggunakan data-

data yang didapat oleh penulis melalui berbagai sumber primer dan 

sekunder. 

Bab V  Kesimpulan 

Bagian ini merupakan penutup, yang merupakan akhir dari laporan 

penelitian dan berisi kesimpulan yang ditarik oleh penulis dari 

seluruh kegiatan penelitian dan penulisan laporan. 

Selain bagian-bagian yang dituliskan diatas terdapat daftar pustaka dan 

lampiran yang memuat berbagai sumber yang digunakan oleh penulis dalam 

mencari data dan memberikan informasi bagi penulis. 

 

 

 


