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BAB I 

Pendahuluan 

1.1 Latar Belakang 

Hubungan Indonesia dan Malaysia memiliki sejarah yang kurang baik, terdapat 

beberapa masalah yang menjadi faktor kurang akurnya hubungan kedua pemerintahan 

tersebut. Salah satunya pada periode 2004-2009 terdapat masalah TKI, meskipun 

dianggap remeh akan tetapi masalah TKI merupakan masalah atau fenomena yang 

mempengaruhi hubungan Malaysia dan Indonesia. Bagi Malaysia TKI merupakan 

pekerja migran terbesar yang ada di Malaysia yaitu sebesar 988,6711 jiwa  dan bagi 

Indonesia TKI merupakan salah satu penyumbang devisa negara terbesar bagi 

Indonesia. Oleh karena itu fenomena ini penting untuk dibahas karena fenomena ini 

melibatkan hubungan negara Malaysia dan negara Republik Indonesia. 

Dengan jumlah penduduk Indonesia yang banyak dan jumlah lapangan kerja 

yang terbilang tidak sebanding dengan jumlah penduduk Indonesia, membuat 

terciptanya kesenjangan dan meningkatkan angka pengangguran. Pada tahun 2004 

sendiri tingkat pengangguran terbuka (TPT) per tahun 2004 berjumlah 10,2 juta jiwa2. 

 
1 Kartini Aboo Talib Khalid et al., “Labor Law and Immigrants: Legal Impact to Minority,” Asian Social 
Science 8, no. 6 (2012): 52–62. 
2 Badan Pustaka Stastistik Indonesia, “Pengangguran Terbuka Menurut Pendidikan Tertinggi Yang 
Ditamatkan 1986 - 2019,” last modified 2019, accessed February 25, 1BC, 
https://www.bps.go.id/statictable/2009/04/16/972/pengangguran-terbuka-menurut-pendidikan-
tertinggi-yang-ditamatkan-1986---2019.html. 
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Jika dibandingkan dengan jumlah penduduk Indonesia tahun 2004 berjumlah 217,9 juta 

jiwa ini  merupakan angka kesenjangan yang besar3. 

Dengan semakin besarnya tingkat kesenjangan antara jumlah penduduk dan 

jumlah lapangan pekerjaan yang semakin meningkat tiap tahunnya membuat banyak 

pekerja Indonesia mencoba peruntungannya di luar negeri. Dengan banyaknya pekerja 

yang memilih bekerja di luar negri dan mendapatkan hasil yang lebih memuaskan 

daripada didalam negeri, memicu sebuah fenomena baru yang membuat angka tenaga 

kerja Indonesia yang berada diluar negeri semakin tinggi setiap tahunnya. Untuk 

menjelaskan fenomena ini  muncul istilah TKI (Tenaga kerja Indonesia). Pemerintah 

Indonesia membuat penjelasan TKI Menurut Undang-Undang No 39 Tahun 2004 Pasal 

1 ayat 1 berbunyi sebagai berikut 

 “Tenaga Kerja Indonesia yang selanjutnya disebut dengan TKI adalah 

setiap warga negara Indonesia yang memenuhi syarat untuk bekerja di luar 

negeri dalam hubungan kerja untuk jangka waktu tertentu dengan 

menerima upah4.” 

 Mengacu pada Undang-Undang No 39 Tahun 2004, TKI (Tenaga Kerja 

Indonesia) merupakan warga negara Indonesia yang bekerja di luar negri5. Munculnya 

 
3 Badan Pustaka Stastistik Indonesia, “Stastistik Indonesia,” Stastistik Indonesia (2004): 49. 
4 PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA DI LUAR NEGERI DENGAN 

RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA. 2004. 

https://pih.kemlu.go.id/files/uu%20No%2039%20Tahun%202004%20Tentang%20Penempatan%20da

n%20Perlindungan%20TKI.pdf (accessed 2 18, 20119). 

5 Sejati SP, “Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri (Doctoral Disertation)” 2 (2016): 65–
77. 
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fenomena TKI ini sendiri membuat tidak hanya membantu masyarakat terbantu dengan 

adanya pekerjaan yang ada di luar negeri, akan tetapi pemerintah juga terbantu. 

Pada tahun 2005 sumbangan TKI terhadap devisa negara tercatat sebesar US$ 

2.9 miliar naik dari tahun 2004 yang tercatat sebesar US$1.9 miliar dan tahun 2003 

sebesar US$1.4 miliar Itulah sebabnya mereka sering disebut sebagai “Pahlawan 

Devisa” bahkan negara tidask bisa memungkiri bahwa TKI adalah salah satu kunci 

penting dalam perekonomian negara6. Selanjutnya adalah kewajiban negara untuk 

melindungi hak-hak TKI sebagai warga negara Indonesia  serta mengawasinya agar  

terhindar dari berbagai masalah yang mungkin timbul. 

 TKI tidak hanya penting dalam sektor ekonomi tetapi juga dalam bidang 

hubungan internasional, TKI penting karena TKI merupakan warga negara yang sah 

akan tetapi bekerja di luar batas wilayah negara dan negara harus selalu mengawasi dan 

menjaga hak-hak mereka. Tenaga Kerja Indonesia banyak dikirim ke beberapa negara 

didunia seperti di Timur Tengah yaitu negara Arab Saudi dan di Kawasan Asia 

Tenggara yaitu Malaysia dan mayoritas TKI yang ada berprofesi sebagai PRT 

(Pembantu Rumah Tangga) dan juga buruh pabrik. Penempatan Tenaga Kerja ke luar 

negeri merupakan upaya dalam mewujudkan hak dan kesempatan kerja bagi warga 

negara dan tidak bisa di hiraukan oleh negara. Dalam penempatannya, TKI sering 

 
6 Detik Finance, “Keringat TKI Sumbang Negara US$ 2,9 Miliar Di 2005,” last modified 2006, accessed 
September 25, 2019, https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/524251/keringat-tki-sumbang-
negara-us-29-miliar-di-2005. 
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mendapat masalah karena mereka tidak memiliki perlindungan di tempat mereka 

bekerja dan juga akses untuk mendapat perlindungan sulit karena mereka berada diluar 

juridiksi negara asal.  

 Fenomena TKI yang mendapatkan masalah sering terlihat di beberapa negara 

seperti Arab Saudi dan juga Malaysia.Fenomena masalah TKI ini muncul karena 

kurangnya pengawasan pemerintah sehingga muncul  berbagai agensi illegal yang tidak 

memiliki ijin untuk mengirimkan tenaga kerja Indonesia ke luar negeri. Akibatnya 

pemerintahan tidak bisa melindungi dan memantau warga negara nya diluar negeri.  

Negara Malaysia merupakan salah satu destinasi paling banyak di tuju sebagai 

daerah penempatan TKI. Selain faktor pendorong dan penarik lainya, Malaysia juga 

dalam hal budaya, kuliner dan bahasa yang sama dengan Indonesia membuat 

masyarakat yang ingin berkerja memilih Malaysia sebagai tempat bekerja.7 

 Mayoritas pekerja yang dikirim adalah pekerja di sektor informal jenis 

pekerjaan dibidang seperti PLRT (pinata laksana rumah tangga),pengasuh bayi dan 

pengasuh lanjut usia. Dalam menjalankan tugas nya sebagai PLRT, banyak TKI 

Indonesia yang mendapatkan masalah, yang menyebabkan kekerasan dan juga bagi 

TKI yang ada. 

 
7Pengangguran RI 6,87 Juta Orang, Paling Banyak Lulusan SMK. 7 5, 2018. 

https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-4009017/pengangguran-ri-687-juta-orang-paling-

banyak-lulusan-smk (accessed 2 18, 2019). 
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Banyaknya masalah ataupun kasus penyiksaan TKI di Malaysia membuat 

hubungan Indonesia dan Malaysia semakin memburuk dan terkadang memicu konflik. 

Seperti yang diketahui dalam kontek sejarah, hubungan Malaysia dan Indonesia 

terbilang cukup unik. Hubungan Indonesia dan Malaysia bisa disebut dengan hubungan 

love-hate relationship yang dimana terkadang muncul konflik akan tetapi juga kedua 

negara saling melengkapi demi kepentingan nasionalnya masing-masing. Sejarah 

mencatat bahwa hubungan diplomatik Indonesia Malaysia lebih banyak memunculkan 

konflik, oleh karena itu pemerintah Indonesia serius dalam menanggapi masalah yang 

terjadi.8 

Hubungan Diplomatik Indonesia Malaysia memang beberapa kali mengalami 

pasang surut, sebagai negara yang berdekatan secara geografis dan juga budaya yang 

hampir sama, Malaysia dan Indonesia dikatakan sebagai negara serumpun yag dimana 

membuat potensi kerjasama maupun konflik antara kedua negara tersebut besar. 

Hubungan diplomatik Indonesia Malaysia sempat terputus ketika terjadinya peristiwa 

Konfrontasi Indonesia Malaysia pada tahun 1962-1966 yang dimana tercipta istilah 

Ganyang Malaysia9. Latar belakang sejarah membuat hubungan kedua negara sering 

mengalami pasang surut. Pada masa ini kontek sejarah tidak bisa dipungkiri merupakan 

 
8 Kusuma, Hendra. Pengangguran RI 6,87 Juta Orang, Paling Banyak Lulusan SMK. 7 5, 2018. 

https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-4009017/pengangguran-ri-687-juta-orang-paling-

banyak-lulusan-smk (accessed 2 18, 2019). 

 
9 Singapore Infopedia, “Indonesia–Malaysia Confrontation,” last modified 2008, accessed February 
15, 2020, https://eresources.nlb.gov.sg/infopedia/articles/SIP_1072_2010-03-25.html. 
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alasan utama kedua negara mempunyai kondisi love-hate relationship, hal ini membuat 

upaya dalam menanggapi isu-isu TKI pemerintahan Indonesia Malaysia juga 

mengalami pasang surut karena terhambat oleh hubungan yang tidak baik.  

Dalam isu penyiksaan TKI ini dilihat bahwa kondisi diplomatik kedua negara 

sempat mengalami titik dimana pemerintah Indonesia memberikan moratorium10 TKI, 

saat dimana Indonesia menghentikan pengiriman TKI ke Malaysia karena banyaknya 

masalah-masalah dan banyaknya warga negara Indoensia yang tidak mendapatkan hak-

haknya oleh negara Malaysia, kurang lebih terdapat 1.000 kasus TKI dari tahun 2004-

200911. Sehingga diharapkan penelitian ini bisa mengkaji topik yang membahas tentang 

respons Indonesia terhadap kasus-kasus penyiksaan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di 

Malaysia Periode 2004-2009. 

TKI begitu penting bagi Indonesia dan Malaysia, oleh karena itu kedua negara 

harus serius dalam melindungi hak-hak TKI. Mengingat hubungan kedua negara yang 

rumit maka diharapkan kedua negara dapat bekerja sama dalam masalah TKI, TKI 

memegang faktor ekonomi penting bagi kedua negara. Bagi Malaysia TKI itu penting 

dalam memenuhi pekerja dibidang industri informal, sedangkan untuk Indonesia TKI 

 
10Purnomo, Herdaru. TKI Kirim Uang Hingga Rp 40 T di Kuartal II-2018. 8 18, 2018. 

https://www.cnbcindonesia.com/news/20180818113018-4-29164/tki-kirim-uang-hingga-rp-40-t-di-

kuartal-ii-2018 (accessed 2 18, 2019). 

 

 
11 Khalid et al., “Labor Law and Immigrants: Legal Impact to Minority.” 
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penting karena TKI merupakan salah satu pendapatan devisi negara terbesar. Oleh 

karena itu selain faktor TKI merupakan warga sah Indonesia di Malaysia, faktor 

ekonomi juga menjadi latar belakang TKI penting untuk Indonesia dan Malaysia yang 

dimana membuat TKI lama kelamaan menjadi faktor penting bagi hubungan kedua 

negara. 

1.2 Rumusan Masalah 

 Bedasarkan latar belakang yang telah di uraikan diatas, jelas bahwa masalah 

tersebut menarik untuk diteliti  dengan perumusan masalah penelitian sebagai berikut: 

-Bagaimana respons pemerintah Indonesia terhadap kasus-kasus penyiksaan TKI di 

Malaysia periode 2004-2009? 

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penilitian 

  Melalui rumusan masalah diatas, maka penelitian ini bertujuan untuk 

mengambarkan latar belakang munculnya isu TKI yang terjadi pada periode 2004-

2009. Selanjutnya menggambarkan reaksi-reaksi dari negara Indonesia dan Malaysia 

dan memaparkan dampak dari isu ini terhadap hubungan Indonesia dan Malaysia 

tahun 2004-2009. 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman mengenai latar 

belakang tentang kasus-kasus terhadap TKI dan dampaknya terhadap hubungan 

Indonesia Malaysia 2004-2009 dan melengkapi infromasi yang ada di masyarakat. Di 

lain hal, dapat mengetahui reaksi dari pemerintahan Republik Indonesia terhadap 



 

8 
 

kasus-kasus yang terjadi, sehingga diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan. Dan 

apabila terjadi kasus-kasus yang sama maka penilitian dapat dijadikan refrensi. 

1.4 Sistematika Penulisan 

Bab I: Pendahuluan 

 Pada bab ini penulis akan memberikan penjelasan singkat awal dan latar 

belakang mengenai masalah terhadap Tenaga Kerja Indonesia (TKI). Bab ini juga 

berisikan inti dan rumusan masalah serta tujuan penelitian yang nantinya akan 

dijawab dalam penelitian ini. Didalam bab ini juga terdapat kegunaan dari penelitian 

dan juga sistematika penulisan dari penelitian ini. 

Bab II: Kerangka Berpikir 

 Bab ini akan berisikan tinjauan pustaka yang dimana akan menjadi dasar awal 

dari penelitian ini yang terdiri dari data-data mengenai judul penelitian ini. Dalam bab 

ini juga terdiri teori dan konsep yang menjadi faktor pendukung dalam proses analisis 

data yang dilakukan oleh penulis pada bab pembahasan. 

Bab III: Metode Penelitian  

 Didalam bab III ini akan menjelaskan hal-hal yang berkaitan dengan cara atau 

metode apa yang akan digunakan oleh penulis pada penelitian ini. Bab ini juga 

berisikan pendekatan penelitian yang digunakan oleh penulis, teknik pengumpulan 

dan analisis data yang digunakan oleh penulis akan juga dibahas didalam bab ini. 

Bab IV: Hasil dan Pembahasan 

 Bab hasil dan pembahasan ini akan memaparkan hasil dari penelitian dan 

pengumpulan data-data yang dikumpulkan oleh penulis. Penulis akan menjelaskan 

secara dalam mengenai permasalahan yang terjadi terhadap tenaga kerja Indonesia 

(TKI) dan respon-respon yang diberikan oleh Indonesia terhadap kasus-kasus yang 

terjadi. Semua bentuk hasil penelitian dan pembahasan ini akan bedasarkan pada teori 

hubungan internasional yang telah dikumpulkan oleh penulis. 
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Bab V: Kesimpulan 

 Bab ini merupakan rangkuman dari bab-bab sebelumnya yang telah dijelaskan 

oleh penulis, bab ini juga menjadi kesimpulan dari penelitian ini. Bab ini juga akan 

mengandung ringkasan dari semua hasil penelitian serta menjelaskan hasil dari 

penelitian kedalam kalimat yang lebih sederhana dan spesifik. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


