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BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pemerintah Indonesia telah melakukan berbagai Perjanjian Bilateral

dengan berbagai negara yang dapat membantu dalam mempekerjakan warga

Negara Indonesia yang disebut sebagai Pekerja Migran Indonesia (PMI). Ini

merupakan tugas dan tanggung jawab negara Indonesia untuk melindungi setiap

warganya baik di luar maupun dalam negeri. Indonesia telah melakukan sejumlah

kerja sama dengan berbagai negara dalam pengiriman pekerja migran dan salah

satunya adalah Malaysia. Hingga saat ini, Malaysia telah menjadi destinasi tujuan

PMI yang paling banyak. Malaysia merupakan salah satu negara tujuan PMI

terbanyak karena dipengaruhi oleh banyak faktor seperti geografis, sosial budaya,

agama, dan sebagainya. Dinamika kerja sama Indonesia dengan Malaysia masih

belum berjalan dengan baik dan signifikan, dapat dilihat dari sejak dibentuknya

Memorandum of Understanding (MoU) hingga saat ini, di mana PMI ilegal masih

belum dapat diatasi serta pengaduan yang terus meningkat setiap tahunnya.

Data dari Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja

Indonesia (BNP2TKI) menunjukkan bahwa dari tahun 2011 hingga 2018 terdapat

911.313 PMI yang bekerja di Malaysia.1 Sejalan dengan meningkatnya jumlah

PMI, ternyata jumlah pengaduan juga meningkat dari tahun ke tahun. Data

menunjukkan bahwa hanya dalam waktu 3 tahun, yaitu 2016-2018, pengaduan

1 BNP2TKI. Data Penempatan dan Perlindungan Tenaga Keja Indonesia Tahun 2016.
http://www.bnp2tki.go.id/uploads/data/data_08-02-2017_111324_Data-P2TKI_tahun_2016.pdf
(diakses Pada Tanggal 18 Februari 2019)
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telah meningkat sebanyak 1.598 pengaduan.2 Peningkatan yang drastis dari tahun

2015 hingga 2018 ini menjadikan Malaysia sebagai negara pengaduan PMI

terbanyak. Hal ini menunjukkan bahwa kerja sama Indonesia-Malaysia masih

menjadi persoalan.

Adelina merupakan seorang PMI yang meninggal di Malaysia akibat dari

kurangnya gizi dan juga luka-luka yang disebabkan oleh aksi kekerasan majikan.

Adelina kerap disiksa dan dipaksa tidur di sebelah anjing di garasi rumah

majikannya. Ia kemudian ditemukan polisi duduk tak berdaya di teras rumah di

Taman Kota Pemai, Bukit Mertajam, Penang, Malaysia pada 10 Februari 2018.

Kepala dan wajah Adelina bengkak serta luka-luka diseluruh tubuhnya saat

ditemukan oleh pihak kepolisian. Penyebab kematian Adelina adalah kegagalan

organ dan anemia. Tetapi pada 22 April 2019, Pengadilan Tinggi Malaysia

membebaskan Ambika MA (majikan Adelina) dari semua gugatan 18 April 2019

sesuai dengan permintaan dari pihak kejaksaan.3 Dapat dilihat bahwa adanya

ketidakadilan yang dialami oleh Adelina maupun keluarganya. Kasus-kasus PMI

di Malaysia sangatlah banyak dan terus meningkat setiap tahunnya.

Kerja sama antara pemerintah Indonesia dengan pemerintah Malaysia

sangatlah penting karena merupakan suatu landasan dalam memberikan

perlindungan penuh kepada Pekerja Migran Indonesia yang berada di Malaysia.

Kementerian Luar Negeri Indonesia telah membuat suatu aturan khusus dengan

2 BNP2TKI. Data Penempatan dan Perlindungan Tenaga Keja Indonesia Tahun 2018.
http://portal.bnp2tki.go.id/uploads/data/data_12-03-2019_094615_Laporan_Pengolahan_Data_BN
P2TKI_2018.pdf (diakses pada tanggal 12 Februari 2019)

3 “Adelina: TKI yang Meninggal di Malaysia Akibat Kurang Gizi dan Luka-luka
Membuat ‘Marah Bangsa”, BBC News, 2018,
https://www.bbc.com/indonesia/trensosial-43044843(diakses pada tanggal 12 Februari 2019)

http://portal.bnp2tki.go.id/uploads/data/data_12-03-2019_094615_Laporan_Pengolahan_Data_BNP2TKI_2018.pdf
http://portal.bnp2tki.go.id/uploads/data/data_12-03-2019_094615_Laporan_Pengolahan_Data_BNP2TKI_2018.pdf
https://www.bbc.com/indonesia/trensosial-43044843(diakses
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pemerintah Malaysia dalam rangka melindungi pekerja migran dari berbagai

tindakan tidak pantas, dengan menginisiasi Memorandum of Understanding (MoU)

yang pertama dengan pemerintah Malaysia pada tahun 1998. MoU ini sudah

ditandatangani sejak 1998 yang mengatur tentang Pekerja Migran Indonesia

antara kedua negara, yang diikuti dengan menandatangani MoU satu lagi pada

tahun 2004. Kemudian dilanjutkan dengan MoU pada tahun 2006 mengenai

perekrutan, penempatan dan perlindungan PMI di Malaysia.4 Dengan adanya

masalah-masalah yang muncul terkait dengan PMI yang ada di Malaysia,

Pemerintah Indonesia dan Malaysia berharap dengan adanya MoU ini, dapat

membantu dalam menanggulangi permasalahan yang terjadi.5 Dilanjutkan dengan

MoU 2011 yang merupakan hasil amandemen dari MoU-MoU sebelumnya. Kerja

sama yang selama ini dituangkan di MoU, masa berlakunya telah berakhir pada

tahun 2016. Tetapi hingga saat ini masih belum adanya kejelasan mengenai

kelanjutan MoU yang telah habis berlaku tersebut.

Dengan terjadinya berbagai kasus dan permasalahan yang dihadapi oleh

PMI mendorong pemerintah Indonesia harus terus meningkatkan perlindungan

dan memenuhi hak-hak para PMI. Permasalahan PMI ini sudah bukan isu yang

baru bagi pemerintah Indonesia. Tetapi hingga saat ini, permasalahan PMI masih

belum menunjukkan adanya kemajuan. Hal ini dipengaruhi oleh berbagai faktor

baik dalam maupun luar, PMI berhak mendapatkan perlindungan dari pemerintah

4Rizka Meilinda, “Latar Belakang Pencabutan Moratorium Tenaga Kerja Indonesia (TKI)
Ke Malaysia Tahun 2011,” Jurnal Analisis Hubungan Internasional 6, no. 3 (2018): 107–18,
http://repository.unair.ac.id/68001/.

5 Lihat Pasal 4 Memorandum of Understanding antara Pemerintah Republik Indonesia
dan Pemerintah Malaysia tentang Penempatan Pekerja Domestik Indonesia, Tahun 2006.
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Indonesia karena mereka juga merupakan bagian dari Indonesia. Para PMI sangat

menunggu keseriusan pemerintah Indonesia maupun Malaysia dalam menangani

perlindungan hak mereka.

Permasalahan yang dikemukakan di atas yang mengenai PMI di Malaysia,

menimbulkan pertanyaan yang mendorong penulis untuk meneliti mengenai

“Dinamika Kerja Sama Indonesia-Malaysia Dalam Perlindungan Pekerja Migran

Indonesia (PMI) pada Tahun 2011-2018”.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka permasalahan utama yang

diajukan dalam penelitian ini adalah “Bagaimana Dinamika Kerja Sama

Indonesia-Malaysia Dalam Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) pada

Tahun 2011-2018?”

1.3. Tujuan Penelitian

Dengan rumusan permasalahan di atas maka tujuan dari pelaksanaan

penelitian ini antara lain:

a. Untuk mendapatkan gambaran mengenai permasalahan yang aktual yang

dihadapi oleh Pekerja Migran Indonesia.

b. Menggambarkan dinamika kerja sama antara negara Indonesia dengan

Malaysia terkait dengan perlindungan Pekerja Migran Indonesia pada

tahun 2011 hingga 2018.
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c. Mendapatkan gambaran mengenai implementasi kerja sama

Indonesia-Malaysia, kemajuan serta hambatannya.

1.4. Kegunaan Penelitian

Oleh karena itu, peneliti mengharapkan dengan adanya penelitian ini dapat

memberikan wawasan dan gambaran jelas kepada pembaca, peneliti, dan pihak

lain mengenai dinamika kerja sama dalam perlindungan Pekerja Migran Indonesia

yang telah dilakukan oleh pemerintah Indonesia dengan Malaysia dari sejak

adanya Amandemen MoU 2011 hingga habis berlakunya MoU tersebut dan

setelah ditanda-tanganinya Letter of Intent. Sehingga mampu menjadi evaluasi

bagi pemerintah maupun masyarakat dalam melihat dinamika dari Amandemen

MoU 2011 hingga kelanjutan dari Letter of Intent.

1.5. Sistematika Penulisan

Setelah menyelesaikan penelitian ini, maka penulisan ini memiliki sistematika

penulisan yang terbagi menjadi lima bagian, sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN:

Pada bagian ini membahas mengenai latar belakang masalah, batasan dan fokus

penelitian dalam rumusan masalah, diikuti dengan tujuan penelitian, kegunaan

penelitian serta sistematika penulisannya.

BAB II KERANGKA BERPIKIR:

Pada bagian ini peneliti menjabarkan landasan teoritis dan seluruh konsep yang

digunakan dalam menjawab pertanyaan penelitian. Bab ini juga berisi hasil
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tinjauan pustaka dari penelitian-penelitian sebelumnya mengenai topik yang

serupa.

BAB III METODE PENELITIAN:

Pada bagian ini menjelaskan mengenai pendekatan ilmiah dengan metode yang

digunakan, teknik pengumpulan data, serta teknik analisis data.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN:

Pada bagian ini peneliti menyajikan hasil penelitian yang diperoleh dari kumpulan

data serta wawancara yang kemudian dianalisis dan dibahas menggunakan teknik

analisis yang telah ditentukan. Bagian ini yang akan menjawab rumusan masalah

dengan menggunakan hasil-hasil penelitian yang telah diperoleh dari berbagai

sumber yang diikuti dengan pembahasannya.

BAB V PENUTUP:

Pada bagian ini berisi kesimpulan akhir dari keseluruhan penelitian yang

menjelaskan secara singkat hasil penelitian yang diperoleh, diikuti dengan

penyampaian keterbatasan penelitian serta memberikan saran yang untuk

penelitian berikutnya.


