
BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, definisi 

ketenagakerjaan itu sendiri adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada 

waktu sebelum, selama, dan sesudah masa kerja (lihat lampiran 2: 68). Bekerja merupakan cara 

manusia mendapatkan harkat dan martabatnya sebagai manusia meskipun selalu harus 

dihadapkan dengan kenyataan terbatasnya lapangan kerja di negara Indonesia. Padahal bila 

mengingat kembali tujuan kedua dari tujuan nasional dalam UUD Tahun 1945, maka akan bisa 

dimaknai bahwa negara bertanggung jawab untuk meningkatkan kesejahteraan sehingga hak 

atas pekerjaan dan penghidupan yang layak adalah jaminan sekaligus hak konstitusional setiap 

warga negara karena dengan bekerja akan dapat meningkatkan kesejahteraan seseorang. 

Di semua negara, ketenagakerjaan merupakan salah satu faktor penting dalam 

perekonomian, termasuk di Indonesia. Jika membahas tentang ketenagakerjaan di Indonesia, 

masih banyak kendala yang dihadapi, seperti masih banyak pengangguran, rendahnya upah 

tenaga kerja, dan kurangnya kesempatan kerja. Bahkan, menurut laporan Asian Productivity 

Organization (APO) mencatat, dari setiap 1.000 tenaga kerja Indonesia pada tahun 2012, hanya 

ada sekitar 4,3% tenaga kerja yang terampil. Jumlah itu kalah jauh dibandingkan dengan 

Filipina yang mencapai 8,3%, Malaysia 32,6%, dan Singapura 34,7%.1 

Melihat adanya isu ketenagakerjaan tersebut, Pemerintah Republik Indonesia kemudian 

mengeluarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga 

Kerja Asing yang ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo pada tanggal 26 Maret 2018 (lihat 

lampiran 3: 81). Perpres ini sekaligus menggantikan Perpres Nomor 72 Tahun 2014 tentang 

Penggunaan Tenaga Kerja Asing yang dibuat era Presiden ke enam RI, Susilo Bambang 

Yudhoyono (lihat lampiran 1: 62).Perpres yang dikeluarkan dan disahkan oleh Presiden Joko 

Widodo ini bertujuan untuk memperbaiki dan mendukung perekonomian nasional Indonesia 

dan memperluas kesempatan kerja atau penciptaan lapangan kerja melalui perbaikan iklim 

investasi.2 

Adapun efek dari dikeluarkannya Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018 tersebut, 

yaitu membanjirnya tenaga kerja asing di Indonesia. Berdasarkan data dari Kementerian 
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Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Kemenakertrans), pada akhir tahun 2017, jumlah tenaga 

kerja asing di Indonesia mencapai kurang lebih 85.974 jiwa, yang hampir 24.800 jiwa 

diantaranya adalah berasal dari Cina. Dan, tercatat pada bulan Maret tahun 2018 lalu, kurang 

lebih sekitar 126.000 jiwa tenaga kerja asing tinggal di Indonesia. 

Bahkan, adanya peraturan Presiden yang tidak mewajibkan TKA untuk dapat berbahasa 

Indonesia membuat tenaga-tenaga kerja asing semakin mudah untuk masuk ke Indonesia. Hal 

tersebut dibuktikan dengan adanya ratusan, bahkan ribuan orang TKA di Gresik, Jawa Timur. 

Diduga, masuknya tenaga-tenaga kerja asing tersebut karena adanya dukungan dari Badan 

Usaha Milik Negara (BUMN) pada kerjasama pembangunan proyek di PT. Petrokimia Gresik 

dalam proses membangun Amonia-Urea II (Amurea II). Tenaga-tenaga kerja asing tersebut 

tersebar di seluruh wilayah Jawa Timur, terutama pada daerah-daerah pusat kawasan industri 

misalnya, Gresik, Surabaya, Mojokerto, Pasuruan, Sidoarjo, dan lain-lain. 

Pada tahun yang sama, Disnaker Gresik melaporkan bahwa terdapat 10 ribu pencaker 

yang terdaftar untuk membuat kartu kuning. Selain itu, juga dilaporkan terdapat 442 tenaga 

kerja Gresik selama tahun 2018 yang bekerja di luar negeri.3 Sedang menurut laporan BPS 

Jatim, jumlah pengangguran terbuka di Jatim yang dihitung pada awal tahun 2019 mencapai 

39,45 jiwa (3,99%).4 Kondisi tersebut tentunya merupakan hal yang cukup ironis, sebab disaat 

tenaga kerja lokal butuh pekerjaan, justru tenaga kerja asing dengan skill yang sama, atau 

bahkan bisa dibawah rata-rata tenaga kerja lokal dapat memperoleh pekerjaan di Gresik. 

Sementara pekerja lokal banyak yang menganggur, bahkan harus mencari pekerjaan di luar 

negeri. 

Banyaknya tenaga kerja asing yang masuk ke Indonesia untuk mencari pekerjaan 

tentunya memberikan dampak tergesernya tenaga kerja asli Indonesia, karena lapangan kerja 

banyak dikuasai oleh mereka. Maka jumlah penganguran di dalam negeri tentu akan meningkat 

secara signifikan jika hal tersebut tidak segera diperbaiki. Efek dari semua itu tentu laju 

pertumbuhan ekonomi di dalam negeripun akan mengalami penurunan, sebab daya beli 

masyarakat akan mengalami penurunan secara drastis. Namun demikian, untuk mengkaji secara 

mendalam bagaimana dampak masuknya tenaga kerja asing (TKA) terhadap laju pertumbuhan 

ekonomi Indonesia, perlu penelitian yang mendalam. Untuk itu judul yang diajukan dalam 

penelitian ini adalah “Dampak Kebijakan Tenaga Kerja Asing (TKA) dan Penanaman Modal 

Asing (PMA) di Indonesia Tahun 2014-2018”. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan permasalahan yang telah diungkapkan pada bab latar belakang, maka dapat 

dirumuskan masalah penelitian sebagai berikut:  

1. Bagaimana jumlah dan pertumbuhan kesempatan kerja bagi tenaga kerja lokal 

diperhadapkan dengan jumlah dan pertumbuhan kesempatan kerja bagi tenaga kerja asing di 

Indonesia? 

2. Bagaimana dampak Kebijakan Tenaga Kerja Asing (TKA) dan Penanaman Modal Asing 

(PMA) di Indonesia tahun 2014-2018 khususnya di bidang penciptaan lapangan kerja dan 

perbaikan iklim investasi di Indonesia? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Merujuk pada rumusan masalah penelitian tersebut di atas, maka tujuan penelitian ini 

adalah : 

1. Mendeskripsikan tentang jumlah dan pertumbuhan kesempatan kerja bagi tenaga kerja lokal 

diperhadapkan dengan jumlah dan pertumbuhan kesempatan kerja bagi tenaga kerja asing di 

Indonesia. 

2. Menjelaskan tentang dampak Kebijakan Tenaga Kerja Asing (TKA) dan Penanaman Modal 

Asing (PMA) di Indonesia tahun 2014-2018 khususnya di bidang penciptaan lapangan kerja 

dan perbaikan iklim investasi di Indonesia. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Manfaat dilakukannya penelitian ini adalah memberikan informasi yang terjadi saat ini 

kepada masyarakat Indonesia mengenai dampak Kebijakan Tenaga Kerja Asing (TKA) dan 

Penanaman Modal Asing di Indonesia tahun 2014-2018. 

 

 

 

1.5 Batasan Penelitian 

Batasan penelitian ini adalah mengenai dampak kebijakan Tenaga Kerja Asing (TKA) 

dan Penanaman Modal Asing (PMA) di Indonesia tahun 2014-2018. 

Peneliti mengamati kebijakan Tenaga Kerja Asing (TKA) dan Penanaman Modal Asing 

(PMA) di Indonesia tahun 2014-2018, sebab semenjak pemerintahan Presiden Joko Widodo 

yang mulai menjabat tahun 2014 dilaporkan bahwa tenaga kerja asing di Indonesia semakin 



meningkat, rata-rata tumbuh 7 persen per tahun, dari 2014 sebanyak 73.624 orang menjadi 

95.335 orang pada 2018.5 
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