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1.1 TEORI 

Dalam penelitian ini, adapun konsep dan landasan teori yang dapat digunakan untuk 

menjawab permasalahan terkait penelitian ini, yaitu : 

1.1.1 Teori Neoliberalisme 

Teori neoliberalisme muncul pasca Perang Dingin. Teori ini merupakan kritik dari 

perspektif liberalis klasik. Neoliberalisme merupakan sebuah teori dalam hubungan 

internasional yang menggambarkan konsep-konsep mengenai rasionalitas dan kontrak. 

Menurut Martin (2007), teori ini juga memberikan fokus pada peranan institusi dan 

organisasi dalam politik internasional. Perhatian utama dari teori neoliberalisme adalah 

bagaimana untuk mencapai kerjasama antara negara-negara dan aktor lain dalam sistem 

internasional. Berdasarkan pendapat yang dikemukakan oleh Keohane (1984: 51), 

kerjasama internasional dapat terjadi ketika suatu negara bisa menyesuaikan pola 

perilaku mereka dengan preferensi aktual sehingga sebuah kebijakan benar-

benar diikuti oleh satu pemerintah dan dapat dikatakan sebagai sebuah fasilitas terhadap 

mitra kerjasamanya untuk merealisasikan tujuan mereka sendiri. 

Perspektif neoliberalisme ini dalam perjalanannya sering juga disebut sebagai 

pendekatan terkemuka guna mempelajari organisasi internasional dan pola kerjasama 

internasional. Aktor yang terlibat dalam neo-liberalisme ini pun tidak hanya negara, 

namun keterlibatan aktor-aktor non-negara juga sangat berpengaruh. Misalnya seperti, 

organisasi internasional, Non-Governmental Organization (NGO), International 

Governmental Organization (IGO) dan Multinational Corporation (MNC). Negara tetap 

berpengaruh, namun pengaruhnya tidak terlalu signifikan.1 Neoliberalisme yakin bahwa 

dengan adanya sistem internasional yang anarki, kerjasama sangat dibutuhkan untuk 

mengatasi hambatan-hambatan yang kemungkinan akan terjadi sehingga akan dapat 

menimbulkan interdepedensi.2 

Berbicara neoliberalisme dalam aspek intentions dan capabilities, terdapat tokoh 

Krasner (1991) dalam Baldwin yang mengkritik bahwa kaum neoliberalisme lebih 

mengutamakan intentions, interest, dan information dibandingkan capabilities. 

Berdasarkan pandangan dari kaum neoliberalis, peningkatan capabilities bukanlah hal-
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hal yang penting untuk dilakukan karena dengan kerjasama hal itu dapat membantu 

suatu negara untuk bertahan dalam situasi yang anarki. Hal lainnya adalah mengenai 

rezim dan institusi, dimana menurut kaum neorealisme beranggapan bahwa rezim dan 

institusi sangat menekankan kepada peranan dua hal tersbut dalam sistem internasional 

karena dalam pandangan neoliberalis percaya bahwa negara akan cenderung 

bekerjasama satu sama lain.  

Dijelaskan pula bahwa pada dasarnya neoliberalisme ini muncul karena adanya 

beragam kegagalan kebijakan ekonomi teknokratis dan intervensionis pada tahun 60-an 

yang melahirkan ketidakpuasan dan konflik kepentingan. Seperti halnya pemikiran-

pemikiran ekonomi lainnya, kemunculan neoliberalisme dipicu krisis berupa stagflasi 

pada tahun 1970-an di negara-negara maju yang memberi angin haluan ini untuk 

menyerang balik kubu prointervensi dan membawa kembali sebagai wacana kebijakan 

ekonomi dominan. Kebijakan neoliberal sukses mengurangi inflasi dan mendorong 

pertumbuhan ekonomi di beberapa negara. Perekonomian Inggris membaik setelah 

Margareth Thatcher menjadi Perdana Menteri Inggris pada tahun 1979. Demikian pula 

kepemimpinan Ronald Reagan di Amerika Serikat selama dua periode (1981-1989), 

yang berhasil menurunkan inflasi dan pengangguran. Keduanya menerapkan kebijakan 

yang sama, yaitu privatisasi, deregulasi, serta pengurangan pajak dan subsidi.3 

Neoliberalisme sendiri bukan merupakan satu teori besar, sebab neoliberalisme 

merupakan rombakan dari ide-ide kaum liberalis lama dengan menambahkan proposisi 

yang baru, akan tetapi tidak menghilangkan proposisi yang lama.4 Perbedaan antara 

liberalisme dan neoliberalisme terlihat dari pandangan neoliberalisme yang lebih 

realistis memandang bahwa konflik dan peperangan pasti akan terjadi dalam dinamika 

hubungan internasional, maka dari itu neoliberal juga menyatakan tetap dibutuhkan 

kerjasama untuk menghindari konflik. Selain itu, neoliberalisme juga memfokuskan 

teorinya pada aspek-aspek politik ekonomi, lingkungan, dan isu-isu terkait dengan hak 

asasi manusia.5 

Paham liberalisme lama itu kini dihidupkan kembali secara global, yang 

dikembangkan melalui sebuah “konsensus” yang dipaksakan, yaitu Konsensus 1980-an 

yang dikenal dengan The Washington Consensus. Konsensus yang datang dari para 

pembela ekonomi pasar bebas yang berasal dari wakil perusahaan-perusahaan besar 
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Transnasional Corporations (TNC’s) atau Multi Nasional Corporations (MNC’s), 

Bank Dunia, IMF, serta wakil negara-negara kaya. Mereka menyebut kesepakatan itu 

sebagai “reformasi” ekonomi dengan kebijakan pasar bebas di era global. Intinya adalah 

negara harus melayani dan memberi kebebasan swasta untuk memperoleh superprofit 

(bukan sekedar profit). 

John Williamson, seorang ekonom, merumuskan Washington Consensus ke dalam 

sepuluh butir kebijakan, yaitu sebagai berikut: 

1. Disiplin fiskal 

Dalam hal ini, hampir semua negara menerapkan sistem budget defisit untuk 

menyeimbangkan krisis neraca pembayaran dan tingkat inflasi yang tinggi. Hal ini 

banyak dialami oleh negara-negara miskin karena kelompok orang kaya menyimpan 

uangnya di luar negeri. 

2. Prioritas pengeluaran publik 

Dalam hal ini, konsensus memilih untuk mengalokasikan pengeluaran pemerintah 

pada program-program yang berpihak kepada rakyat miskin seperti subsidi 

pendidikan dan kesehatan. 

3. Reformasi pajak 

Yaitu, membuat suatu model yang mengkombinasikan basis pajak yang luas dengan 

tingkat pajak yang rendah. 

4. Liberalisasi suku bunga 

Yaitu, tingkat suku bunga ditentukan oleh pasar dan positif secara riil. 

5. Tingkat nilai tukar yang kompetitif. 

6. Liberalisasi perdagangan terutamapenghapusan lisensi dan tarif tunggal. 

7. Liberalisasi investasi asing langsung. 

8. Privatisasi BUMN 

9. Deregulasi 

Yaitu, penghapusan regulasi yang menghambat persaingan kecuali untuk menjaga 

keamanan, lingkungan, perlindungan konsumen, dan pengawasan lembaga keuangan. 

10. Perlindungan hak milik.6 

Pada intinya, paham Neoliberal ini memperjuangkan leissez faire (persaingan 

bebas), yakni paham yang memperjuangkan hak-hak atas kepemilikan dan kebebasan 

individual. Mereka lebih percaya pada kekuatan pasar untuk menyelesaikan masalah-

masalah sosial ketimbang melalui regulasi negara. Namun pada kenyataannya di 

negara-negara maju di Eropa, Amerika, dan Asia yang berlabel kapitalis, tidaklah 

                                                           
6Chaniago, Siti Aminah. (2010). Munculnya NeoliberalismeSebagai Bentuk Baru Liberalisme. Jurnal Hukum. 



sepenuhnya menerapkan perekonomian dengan mekanisme pasar bebas karena masih 

ada bantuan pemerintah dalam bentuk subsidi, tunjangan, dan fasilitas sosial bagi 

masyarakat golongan menengah ke bawah, melindungi industri atau produk lokal dari 

persaingan dengan produk-produk impor. Pemerintah juga menguasai saham seluruhnya 

atau sebagian dari saham perusahaan-perusahaan yang dinilai strategis bagi kepentingan 

nasional atau kesejahteraan rakyat. 

Kajian penelitian yang dilakukan Chaniago (2019) juga menunjukkan kekuatan 

dan kelemahan, serta peluang dan ancaman dari Sistem Ekonomi Neoliberal, berikut ini 

adalah penjelasannya: 

1. Strength (kekuatan) 

a. Pertumbuhan ekonomi tinggi karena semua pihak bebas untuk berinvestasi, tidak 

ada aturan yg membatasi kemampuan investasi. 

b. Daya beli masyarakat ditingkatkan (stimulus, UMR naik), efek multiplier/domino 

(contohnya daya beli ditingkatkan, demand naik sehingga masyarakat membeli 

lebih banyak sehingga pengusaha untung, investasi bertambah, GDP naik, gaji 

naik, daya beli masyarakat naik, demand naik, dan sebagainya), kesenjangan 

sosial diperkecil. 

2. Weakness (kelemahan) 

a. Minimnya kontrol pemerintah sehingga regulasi kurang. Pihak yang lemah akan 

tertindas yang kuat akan merajalela dan sebagai objek mencari keuntungan yang 

sebesar-besarnya. Akibatnya, masyarakat jadi konsumtif dan akhirnya akan terlilit 

dengan utang. 

3. Opportunity (peluang) 

a. Dana untuk pertumbuhan ekonomi lebih besar dan dana tersebut juga datang dari 

pihak swasta. Dengan banyaknya pihak yang berinvestasi, lapangan pekerjaan 

bisa lebih banyak tercipta, peluang bisnis terbuka lebar karena ekonomi akan 

tumbuh dengan cepat. 

b. Akan bermunculan peluang-peluang bisnis baru. 

4. Threat (ancaman) 

a. Kekayaan tidak akan merata. GDP bisa naik namun rakyat bisa menderita. 

b. Pihak yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin.7 

 

Dari penjelasan di atas tersebut, dapat ditarik kesimpulan, bahwa pada dasarnya 

sistem ekonomi Neoliberalisme tidak lebih dari kumpulan pemikiran anti intervensi 
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pemerintah dalam perekonomian yang sangat beragam dan bisa saja bertentangan 

dengan akar pemikiran neoklasik. Dalam liberalisme, pemerintah harus membebaskan 

mekanisme pasar bekerja, harus melakukan deregulasi dengan mengurangi restriksi 

(hambatan) pada proses produksi, mencabut semua rintangan birokratisasi perdagangan, 

ataupun menghilangkan tarif bagi perdagangan demi menjamin terwujudnya free trade. 

Perdagangan dan persaingan bebas adalah cara terbaik bagi ekonomi nasional untuk 

berkembang. Dengan demikian, liberalisme di sini berkonotasi “bebas dari kontrol 

pemerintah”, atau kebebasan individu untuk menjalankan persaingan bebas, termasuk 

kebebasan bagi kaum kapitalis untuk mencari keuntungan sebesar-besarnya persaingan 

bebas, termasuk kebebasan bagi kaum kapitalis untuk mencari keuntungan sebesar-

besarnya. 

 

1.1.2 Teori Keynesian 

Teori Ekonomi Keynesian yang dipelopori oleh John Maynard Keynes muncul 

untuk mengatasi krisis yang melanda Eropa pada tahun 1930-an pasca Perang Dunia I. 

Pada saat itu teori klasik dan neoklasik sudah tidak mampu lagi menjelaskan fenomena 

yang terjadi dan mengatasi krisis yang dihadapi. Keynes berpendapat agar 

perekonomian tidak diserahkan begitu saja kepada mekanisme pasar, namun diperlukan 

peran pemerintah dalam sistem perekonomian, yang justru dalam teori klasik dan 

neoklasik peran pemerintah diharamkan. 

Saat membahas karya Keynes, akan berpegang pada tema politik dengan 

menggambarkan ide-idenya tentang peranan pemerintah dalam menstabilkan 

perekonomian. Karya Keynes dapat dianggap sebagai suatu usaha untuk menentang dan 

memperbaiki dua ciri-ciri ilmu ekonomi klasik. Ciri-ciri pertama adalah mengenai 

tingkat konsepsional dan analisa ekonomi. Dalam tradisi klasik, fokus ilmu ekonominya 

adalah pada kondisi output dan harga untuk perusahaan individual. Keadaan ekonomi 

secara keseluruhannya atau sebagai tindakan para ahli ekonomi sebagai perilaku 

aggregates kurang dipermasalahkan. Keynes menegaskan bahwa keadaan ekonomi 

keseluruhannya (aggregate econoinic conditions) merupakan suatu fokus penting untuk 

dianalisa.8  

Ciri-ciri kedua ilmu ekonomi klasik yang ditentang Keynes adalah asumsi bahwa 

sumber-sumber ekonomi yang mengatur dirinya sendiri itu digunakan seluruhnya dan 

stabil. Mekanisme penyesuaian otomatis tertentu akan menjamin bahwa perubahan-
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perubahan tingkat modal dan produksi akan dapat diserap dengan lancar, kecuali dalam 

periode-periode pendek untuk penyesuaian. Keynes mengemukakan bahwa dalam 

perekonomian kapitalis dapat berkembang ketidakseimbangan yang serius, dan 

pengangguran serta depresi jangka panjang.9 

Berkaitan dengan penjelasan tersebut di atas, maka dapat dikemukakan, bahwa 

inti dari teori Keynes adalah pasar tidak selalu mampu menciptakan keseimbangan, 

maka intervensi pemerintah harus dilakukan agar distribusi sumberdaya mencapai 

sasarannya, atau dengan kata lain pentingnya peranan pemerintah dalam 

pembangunan.10 

Terkait dengan tingkat kesempatan kerja, Keynes mengemukakan, bahwa 

“Kondisi suatu perekonomian suatu negara dapat berjalan apabila tingkat permintaan 

rakyat, tingkat permintaan sektor produksi, dan tingkat pengeluaran pemerintah sama-

sama tinggi. Hal itu akan meningkatkan tingkat investasi yang akan meningkatkan 

tingkat kesempatan kerja. Hingga akhirnya akan meningkatkan tingkat pengeluaran 

rakyat dan akan menggerakkan perekonomian suatu negara.“ 

Keynes juga mengemukakan, bahwa tingkat kegiatan ekonomi ditentukan oleh 

besarnya permintaan efektif, yaitu permintaan yang disertai oleh kemampuan untuk 

membayar barang dan jasa yang diminta tersebut. Artinya, bertambah besar permintaan 

yang wujud dalam perekonomian, maka akan bertambah besar pula tingkat produksi 

yang akan dicapai oleh sektor perusahaan. Keadaan ini akan menyebabkan pertambahan 

dalam tingkat kegiatan ekonomi, pertambahan penggunaan tenaga kerja dan faktor-

faktor produksi. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka menurut Keynes, tingkat 

penggunaan tenaga kerja dalam perekonomian tergantung besar kecilnya permintaan 

efektif yang terwujud dalam perkonomian yang pada akhirnya akan mengurangi tingkat 

pengangguran. Sedangkan, penentu dalam perbelanjaan agregat dalam analisis Keynes 

dibagi permintaan agregat kepada dua jenis pengeluaran, yaitu pengeluaran konsumsi 

oleh rumah tangga dan penanaman modal oleh para pengusaha.11 

 

1.2 KONSEP 

1.2.1 Pertumbuhan Ekonomi 
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Berdasarkan pengertian menurut Adisasmita (2013), pertumbuhan ekonomi 

merupakan upaya peningkatan kapasitas produksi untuk mencapai penambahan output, 

yang diukur menggunakan Produk Domestik Bruto (PDB) maupun Produk Domestik 

Regional Bruto (PDRB) dalam suatu wilayah. Menurut Budiono (1999), pertumbuhan 

ekonomi adalah proses kenaikan output perkapita dalam jangka panjang. Tekanannya 

pada tiga aspek, yaitu proses, output perkapita dalam jangka panjang. 

Budiono (1999) juga menambahkan, bahwa pertumbuhan ekonomi merupakan 

proses, bukan suatu gambaran ekonomi pada suatu saat. Disini dapat dilihat aspek 

dinamis dari suatu perekonomian, yaitu bagaimana suatu perekonomian berkembang 

atau berubah dari waktu ke waktu. Tekanannya ada pada perubahan atau perkembangan 

itu sendiri. 

Sementara menurut Kuznets, pertumbuhan ekonomi adalah kenaikan kapasitas 

jangka panjang dari negara yang bersangkutan untuk menyediakan berbagai barang 

ekonomi kepada penduduknya. Menurut pendapat yang dikemukakan oleh Todaro 

(2000), kenaikan kapasitas tersebut dimungkinkan oleh adanya kemajuan atau 

penyesuaian-penyesuaian teknologi, institusional, dan ideologi terhadap berbagai 

keadaan yang ada. Adisasmita (2013) mengatakan bahwa ada beberapa indikator yang 

dapat dijadikan sebagai tolok ukur untuk melihat pertumbuhan ekonomi, salah satunya 

adalah pertumbuhan kesempatan kerja. Selain itu, indikator lainnya misalnya seperti, 

keseimbangan pendapatan, perubahan struktur perekonomian, tingkat penyebaran 

penduduk, kemudahan masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya, dan produk 

domestik regional bruto. 

Membahas tentang pertumbuhan kesempatan kerja, Adisasmita (2013) 

menjelaskan bahwa, masalah ketenagakerjaan dan kesempatan kerja merupakan salah 

satu masalah yang strategis dan sangat mendesak dalam pembangunan di Indonesia. 

Penduduk Indonesia yang berjumlah lebih dari 240 jiwa, memiliki tingkat 

pengangguran cukup tinggi dan cenderung bertambah luas akibat krisis financial 

negara-negara di dunia. Untuk mengatasi krisis ekonomi yang sangat luas tersebut, 

diperlukan peranan pemerintah, seperti melakukan pembangunan prasarana seperti jalan 

yang dapat menghubungkan areal-areal lokasi produksi. Selain itu, pemerintah juga 

perlu mengambil kebijakan untuk memperluas lapangan kerja, dan lebih selektif dalam 

menerima tenaga kerja asing (TKA) untuk masuk dan menanam saham di Indonesia. 

Pernyataan tersebut diatas, sejalan dengan hasil kajian yang dilakukan oleh 

Bachtiar dan Fahmi (2011) yang menerangkan bahwa, TKA berkemahiran tinggi asal 

Indonesia masih diperlukan dalam pembangunan industri di Malaysia. Namun, dalam 



waktu yang bersamaan kehadiran mereka, khususnya TKI berkemahiran rendah 

menurunkan tingkat upah yang diterima TKL. Untuk mengurangi ketergantungan 

pembangunan industri terhadap TKA di Malaysia maka impor tenaga kerja tidak mahir 

dan setengah mahir akan dikurangi di masa yang akan datang. Oleh karena itu, 

pengiriman jasa TKI untuk tujuan Malaysia di masa yang akan datang sebaiknya 

diprioritaskan kepada tenaga kerja yang berkemahiran tinggi. 

 

1.2.2 Tenaga Kerja Asing 

Pengertian tenaga kerja asing sebenarnya dapat ditinjau dari segala segi, dimana 

salah satunya yang menentukan kontribusi terhadap daerah dalam bentuk retribusi dan 

juga menentukan status hukum serta bentuk-bentuk persetujuan dari pengenaan 

retribusi. Tenaga Kerja Asing adalah tiap orang bukan warga negara Indonesia yang 

mampu melakukan pekerjaan, baik di dalam maupun di luar rumah hubungan kerja, 

guna menghasilkan jasa atau barang untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. 

Menurut Pasal 1 Angka 13 UU No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan di 

jelaskan bahwa, “Tenaga kerja asing adalah warga negara asing pemegang visa dengan 

maksud bekerja di wilayah Indonesia” (lihat lampiran 2: 68). Mempekerjakan TKA 

adalah suatu hal yang ironi, sementara di dalam negeri masih banyak masyarakat yang 

menganggur. Akan tetapi, karena beberapa sebab, mempekerjakan TKA tersebut tidak 

dapat dihindarkan. Menurut Budiono (1993), ada beberapa tujuan penempatan TKA di 

Indonesia, yaitu : 

1. Memenuhi kebutuhan tenaga kerja terampil dan profesional pada bidang-bidang 

tertentu yang belum dapat diisi oleh TKL. 

2. Mempercepat proses pembangunan nasional dengan jalan mempercepat proses alih 

teknologi atau alih ilmu pengetahuan, terutama di bidang industri. 

3. Memberikan perluasan kesempatan kerja bagi TKL. 

4. Meningkatkan investasi asing sebagai penunjang modal pembangunan di Indonesia. 

Tujuan penggunaan tenaga kerja asing tersebut adalah untuk memenuhi 

kebutuhan tenaga kerja yang terampil dan professional pada bidang tertentu yang belum 

dapat diduduki oleh tenaga kerja lokal serta sebagai tahapan dalam mempercepat proses 

pembangunan nasional maupun daerah dengan jalan mempercepat alih ilmu 

pengetahuan dan teknologi serta meningkatkan investasi asing terhadap kehadiran TKA 

sebagai penunjang pembangunan di Indonesia. Walaupun pada kenyataannya, 

perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia baik itu perusahaan-perusahaan swasta 



asing ataupun swasta nasional wajib menggunakan tenaga ahli bangsa Indonesia 

sendiri.12 

Penempatan tenaga kerja asing dapat dilakukan setelah pengajuan Rencana 

Penggunaan Tenaga Kerja Asing atau yang dikenal dengan istilah RPTKA, dan 

disetujui oleh Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi dengan mengeluarkan ijin 

penggunaan tenaga kerja asing. Untuk dapat bekerja di Indonesia, tenaga kerja asing 

tersebut harus mempunyai ijin tinggal terbatas yang terlebih dahulu harus mempunyai 

Visa Tinggal Terbatas (VITAS) untuk bekerja di Indonesia atas nama tenaga kerja asing 

yang bersangkutan untuk dikeluarkan ijinnya oleh Direktorat Jenderal Imigrasi 

Kementerian Hukum dan HAM.13 

Masuknya tenaga kerja asing (TKA) di Indonesia tidak terlepas dari adanya suatu 

perubahan dan implementasi kebijakan dari Pemerintah, sebagai konsekuensi adanya 

Kerjasama Ekonomi Tingkat Internasional yaitu kerjasama untuk menjalin hubungan 

antara suatu negara dengan lainnya dalam bidang ekonomi melalui kesepakatan-

kesepakatan tertentu, dengan memegang prinsip keadilan dan saling menguntungkan. 

Adapun tujuan umum kerjasama ekonomi internasional menurut Darwin Nasution 

(2016): 

1. Mengisi kekurangan di bidang ekonomi bagi masing-masing negara yang 

mengadakan kerja sama  

2. Meningkatkan perekonomian negara-negara yang mengadakan kerja sama di 

berbagai bidang 

3. Meningkatkan taraf hidup manusia, kesejahteraan, dan kemakmuran dunia 

4. Memperluas hubungan dan mempercepat persahabatan 

5. Meningkatkan devisa negara 

 

1.3 Penelitian Terdahulu 

1.3.1 Laju Pertumbuhan Ekonomi Indonesia 

Perubahan struktur ekonomi dari sektor pertanian ke sektor industri sudah lama 

dianggap sebagai salah satu faktor penyebab masuknya TKA ke dalam pasar tenaga kerja 

suatu negara.14 Perubahan struktur ekonomi ini telah menyebabkan munculnya dualisme 
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International Migration Theory: The North American Case. Population and Development Review 4 (20). 

http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/hukum-bisnis/1427-tenaga-kerja-asing-di-indonesia-kebijakan-dan-implementasi.html
http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/hukum-bisnis/1427-tenaga-kerja-asing-di-indonesia-kebijakan-dan-implementasi.html


dalam pasar tenaga kerja, yaitu pasar tenaga kerja primer (khususnya dalam sektor 

industri) yang ditandai oleh ciri-ciri pekerjaan umumnya stabil, upah tinggi, suasana kerja 

menyenangkan, dan memberikan banyak kemudahan. Sementara pasar tenaga kerja 

sekunder, misalnya dalam sektor pertanian, mempunyai ciri-ciri sebaliknya, yaitu 

pekerjaan tidak menentu, upah rendah, suasana kerja tidak menyenangkan, dan pekerjaan 

penuh dengan resiko. 

Hipotesis menarik yang dikemukakan mengenai TKA ini adalah semakin tinggi 

perkembangan ekonomi yang dicapai oleh suatu negara, semakin banyak pula peluang 

kesempatan kerja yang tersedia bagi TKA. Perubahan struktur ekonomi yang mengarah 

kepada suasana kerja yang lebih baik menyebabkan tenaga kerja lokal (TKL) lebih 

berminat untuk bekerja dalam pasar tenaga kerja primer, sementara pekerjaan yang tidak 

terisi dalam pasar tenaga kerja sekunder merupakan peluang bagi kerja asing untuk 

menikmatinya. Oleh karena itu, perubahan struktur ekonomi dari sektor pertanian ke sektor 

industri ini sering dianggap sebagai salah satu faktor penting yang mempengaruhi 

masuknya TKA ke dalam pasar tenaga kerja suatu negara. 

Pengalaman di Amerika Serikat memperlihatkan bahwa perubahan struktur ekonomi 

dari sektor pertanian ke sektor industri dan jasa telah menyebabkan masuknya TKA secara 

besar-besaran ke dalam pasar tenaga kerja negara tersebut. Peluang kesempatan kerja yang 

tersedia dalam sektor yang tidak diminati oleh TKL telah dikuasai oleh pendatang asing 

yang berasal dari berbagai negara, seperti Kanada, Meksiko, Kuba, Cina, Jepang, India, 

dan Filipina.15 Masuknya TKA ini telah memberikan dampak yang cukup berarti terhadap 

pertumbuhan ekonomi, peluang kesempatan kerja, dan tingkat upah yang diterima TKL di 

negara tersebut. 

Meskipun sudah banyak kajian yang dilakukan mengenai masuknya TKA terhadap 

pertumbuhan ekonomi, namun sampai sekarang masih terjadi perdebatan di antara 

berbagai ahli.16 Di satu pihak ada yang berpendapat bahwa masuknya TKA membawa 

pengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi, seperti kajian yang dilakukan oleh 

Norman dan Meikle (1985) di Australia. Di pihak lain ada pula yang berpendapat bahwa 

masuknya TKA membawa pengaruh yang kurang menguntungkan terhadap pertumbuhan 

ekonomi, kesempatan kerja, dan tingkat upah untuk TKL, keadaan ini terjadi apabila 

pendidikan dan kualitas TKA lebih rendah dari TKL. 

                                                           
15Fry, R. 1996. Has the Quality of Immigrants Declined? Evidence from the Labor Market Attachment of Immigrants 

and Native. Contemporary Economic Policy 14:53-68. 
16Osili, UO. 2007. "Remittance and Saving from International Migration: Theory and Evidence Using a Matched 

Sampel", Journal of Development Economics, 83 (2007): 446-465. 
 



Kajian yang dilakukan oleh Zimermann (1995) menemukan masuknya TKA ke 

dalam pasar tenaga kerja beberapa negara yang dikaji membawa dampak yang signifikan 

terhadap pertumbuhan ekonomi, peluang kesempatan kerja, dan tingkat upah yang berlaku 

terhadap TKL. Alasan yang dikemukakan adalah karena masuknya TKA dapat 

meningkatkan pembentukan modal dan menciptakan peluang pekerjaan bagi TKL. Di 

samping itu, masuknya TKA tidak membawa dampak negatif terhadap tingkat upah 

pekerja lokal karena mereka saling melengkapi (komplemen) dalam proses produksi. 

Di Australia, kajian yang dilakukan oleh Dickson (1975), menemukan bahwa 

masuknya TKA membawa pengaruh stimulus terhadap pertumbuhan ekonomi negara 

tersebut, pengaruh stimulus ini terjadi melalui hubungan yang saling melengkapi antara 

TKA dan TKL, yaitu TKA membuat TKL lebih produktif dalam bekerja sehingga 

mendorong peningkatan output dan permintaan konsumen terhadap barang–barang dan 

jasa yang dihasilkan. Lebih lanjut dikemukakan bahwa hubungan komplemen antara TKA 

dengan TKL dipercaya sebagai salah satu kekuatan yang mampu mendorong peningkatan 

laju pertumbuhan ekonomi negara tersebut. 

Kajian yang dilakukan oleh Norman dan Meikle (1985) di negara yang sama 

menyokong hasil temuan Dickson (1975) tersebut. Dengan menggunakan analisis 

ekonometrik ditemukan bahwa masuknya TKA mampu meningkatkan peluang pekerjaan 

untuk TKL jauh melebihi pengaruh negatif yang ditimbulkan oleh TKA tersebut. 

Penciptaan peluang kesempatan kerja ini tidak hanya dilakukan oleh pekerja asing 

bersama-sama dengan pekerja lokal dengan membentuk usaha bersama, tapi juga bisa 

dilakukan oleh pekerja asing itu sendiri secara mandiri. Oleh karena itu, Norman dan 

Meikle (1985) percaya bahwa bentuk hubungan saling melengkapi antara TKA dengan 

TKL telah memberikan manfaat yang cukup besar dalam mendorong peningkatan laju 

pertumbuhan ekonomi negara tersebut. 

Berbeda dengan kajian yang dilakukan Dickson (1975) serta Norman dan Meikle 

(1985), kajian yang dilakukan Greenwood dan McDowell (1986) di Amerika Serikat 

menemukan keadaan yang sebaliknya, bahwa masuknya TKA membawa dampak negatif 

dan signifikan terhadap tingtkat upah dan peluang kerja untuk TKL. Menurut mereka, 

masuknya TKA lebih bersifat pengganti (substitute) terhadap TKL karena minat TKA 

untuk terlibat dan menjadi anggota serikat pekerja atau buruh di negara tersebut sangat 

kurang. Mereka umumnya bekerja pada pekerjaan yang bersifat tidak tetap dan bahkan 

banyak pula di antaraTKA tersebut yang bekerja secara ilegal. Keadaan ini menyebabkan 

berbagai tuntutan TKL tersebut untuk meningkatkan kesejahteraan mereka terhambat. Oleh 



karena itu, Greenwood dan McDowell (1986) percaya bahwa TKA, khususnya TKA tanpa 

izin telah mengurangi peluang pekerjaan dan tingkat upah TKL. 

Kajian yang dilakukan oleh Baker dan Benjamin (1994) di Kanada menyokong hasil 

kajian yang dilakukan Greenwood dan McDowell (1986) di atas. Masuknya TKA ke dalam 

pasar tenaga kerja negara tersebut dapat menghambat pertumbuhan ekonomi, kesempatan 

kerja dan tingkat upah untuk TKL karena TKA tersebut mendapatkan manfaat dari 

penggunaan modal tanpa mereka harus membayarnya. Artinya, TKA memanfaatkan 

fasilitas publik di suatu negara tanpa mereka harus membayar pajak, padahal pajak 

digunakan untuk membangun fasilitas publik tersebut. Keadaan ini bahkan menyebabkan 

terbatasnya jumlah modal yang tersedia untuk pekerja lokal. Oleh karena itu, kedua ahli ini 

percaya bahwa masuknya TKA dapat menghambat pertumbuhan ekonomi, peluang 

kesempatan kerja, dan kenaikan upah yang diterima oleh TKL di negara tersebut.  

Sebagai contoh, kajian yang dilakukan oleh Baker (1987) di Australia, umpamanya 

menemukan bahwa setiap kenaikan 1% jumlah pekerja yang disebabkan oleh masuknya 

TKA hanya menaikkan investasi dalam jumlah yang sama. Sementara, kenaikan 1% TKL 

menaikkan pembentukan modal dalam jumlah yang lebih besar dari pembentukan modal 

yang disebabkan oleh adanya TKA tersebut, yaitu sebesar 8%. Hal ini menunjukkan bahwa 

pengaruh TKA terhadap pembentukan modal adalah sangat kecil dan dapat menghambat 

pembentukan modal secara keseluruhan. Oleh sebab itu, Baker (1987) berkeyakinan bahwa 

TKA bisa menghambat pertumbuhan ekonomi, peluang pekerjaan, dan kenaikan tingkat 

upah yang diterima TKL. 

Kajian yang dilakukan oleh Fitratunnisa (2016) juga menemukan bahwa tenaga kerja 

yang berada di perusahaan kota Dumai masih banyak berketrampilan dan memiliki 

keahlian yang kurang memadai (minim), sehingga belum mempunyai ketrampilan dan 

pengalaman yang baik serta maksimal untuk memasuki dunia kerja. Kualitas tenaga kerja 

yang rendah mengakibatkan kesempatan kerja semakin kecil dan terbatas. Karena 

mayoritas perusahaan-perusahaan atau lapangan kerja lainya lebih memilih tenaga kerja 

yang berkualitas baik. Sehingga jarang tenaga kerja lokal mendapatkan kesempatan untuk 

bekerja. Ketrampilan dan pendidikan yang terbatas akan membatasi ragam dan jumlah 

pekerjaan. Rendahnya tingkat pendidikan akan membuat tenaga kerja Indonesia minim 

akan penguasaan serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Efek dari semua 

itu terjadinya ketimpangan dalam perolehan kesempatan kerja antara tenaga kerja lokal 

dengan tenaga asing, dibuktikannya jumlah pengangguran di kota Dumai tahun 2016 

mencapai 5.745 jiwa, dan yang baru berhasil ditempatkan yakni 1.475 jiwa. 

 



 

 

1.3.2 Kesiapan TKI dalam Menghadapi TKA 

Di dalam jurnal penelitian yang berjudul “Kesiapan Tenaga Kerja Indonesia Dalam 

Mengahadapi Persaingan Dengan Tenaga Kerja Asing” oleh Frankiano B Radang (2011), 

menjelaskan bahwa Kondisi ketenagakerjaan di Indonesia saat ini juga sedemikian buruk, 

baik dari segi kualitas pendidikan, pengalaman maupun keterampilan dan keahlian. Situasi 

ini menyebabkan tenaga kerja Indonesia (TKI) memiliki daya saing yang rendah terhadap 

tenaga kerja asing (TKA) yang akan bekerja di Indonesia. Sejak tahun 2005, semua 

pemasok jasa harus diperkenankan untuk memperdagangkan jasanya di Indonesia, 

termasuk juga bagi tenaga kerja asing (TKA). Dengan demikian, bahaya terhadap 

meningkatnya pengangguran, menurunnya daya beli masyarakat, dan memburuknya krisis 

ekonomi, sosial dan politik merupakan salah satu dampak nyata yang dapat terjadi, dengan 

dijalankannya semua ketentuan World Trade Organization (WTO) di Indonesia.17 

Adapun jurnal lain yang ditulis oleh Fitratunnisa (2016) yang bertajuk “Dampak 

Tenaga Kerja Asing Terhadap Sosial Kemasyarakat Masyarakat Kota Dumai” 

memaparkan bahwa pada penelitian ini penulis menyimpulkan bahwa dampak yang 

ditimbulkan dari adanya tenaga kerja asing di Kota Dumai telah memberikan kesan yang 

positif terhadap daerah. Dan membuat kerjasama antar negara terjalin dengan baik. 

Adapun jurnal penelitian lain yang ditulis oleh Ricky Saputra berjudul “Kesiapan 

Peraturan Perundang-Undangan Tenaga Kerja Asing (Khususnya ASEAN) Setelah 

Berlakunya ASEAN Economic Community Ditinjau dari Peraturan Ketenagakerjaan 

Indonesia”. Di dalam penelitian menjelaskan bahwa pada dasarnya peraturan pemerintah 

terkait tenaga kerja asing di Indonesia telah cukup baik. Hanya saja peraturan tersebut 

masih menitikberatkan pada perlindungan tenaga kerja di dalam negeri. Peraturan, 

prosedur penggunaan tenaga kerja asing dan perijinan kerja TKA telah tertulis secara baik, 

namun tidak terdapat peraturan perundang-undangan ataupun peraturan teknis yang 

disiapkan pemerintah secara jelas oleh pemerintah pusat maupun dari kementerian 

ketenagakerjaan guna mengatur masuknya Tenaga Kerja Asing di Indonesia.18 

Berdasarkan jurnal penelitian yang berjudul “Pengaruh Tenaga Kerja Asing 

Terhadap Kondisi Buruh di Indonesia” yang ditulis oleh Adam Nugraha Nasution, 

                                                           
17Radang, Frankiano B. 2011. Kesiapan Tenaga Kerja Indonesia Dalam Menghadapi Persaingan Dengan Tenaga 

Kerja Asing. SERVANDA Jurnal Ilmiah Hukum, Volume 5, No. 1, Januari 2011. 
18Saputra, Ricky. 2017. Kesiapan Peraturan Perundang-Undangan Tenaga Kerja Asing (Khususnya ASEAN) Setelah 

Berlakunya ASEAN Economic Community Ditinjau dari Peraturan Ketenagakerjaan Indonesia. 17 Juli 2019. Diakses 

melalui  



menjelaskan bahwa adanya pemberlakuan Masyarakat Ekonomi ASEAN berdampak pada 

membanjirnya arus TKA yang masuk ke Negara Kesatuan Republik Indonesia hingga 

tingkat buruh yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia. Sebagaimana telah ditunjukkan 

bahwa upaya pemerintah dalam menerapkan program Investasi Asing guna mempercepat 

laju pertumbuhan ekonomi Nasional pada dasarnya memberikan pengaruh positif dan 

negatif tersendiri terhadap perkembangan kesempatan angkatan kerja bagi tenaga kerja 

lokal. Perubahan Kebijakan dalam Permenaker No 16/2015 tentang tata cara penggunaan 

TKA dan pemberlakuan bebas visa terhadap 169 negara asing menyebabkan perubahan 

yang nyata dan berakibat meluasnya kesempatan bagi TKA yang berdomisili di Asia 

Tenggara untuk bebas bekerja di Indonesia, sementara penyerapan angkatan kerja masih 

buruk. Ketergantungan Pemerintah Indonesia terhadap investor asing dan pinjaman yang 

berasal dari pemodal asing untuk mempercepat laju pertumbuhan perekonomian di 

Indonesia sangat berpengaruh pada kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang 

digulirkan. Oleh sebab itu, pemerintah seyogyanya lebih berhati-hati dalam membuat dan 

memberlakukan suatu kebijakan agar tidak menimbulkan sakit hati terhadap bangsa dan 

rakyat Indonesia supaya keutuhan NKRI tetap terjaga. 

 

1.4 Signifikasi Penelitian 

Penelitian ini berbeda dengan beberapa penelitian yang telah ditulis sebelumnya oleh 

beberapa pihak karena di dalam penelitian ini penulis lebih menekankan terhadap dampak 

kebijakan pemerintah terkait tenaga kerja asing dan penanaman modal asing di Indonesia pada 

tahun 2014-2018.  

 

1.5 Kerangka / Alur pikir 

Isu ketenagakerjaan di Indonesia masih memiliki banyak kendala yang dihadapi, seperti, 

masih banyak pengangguran, rendahnya upah tenaga kerja, dan kurangnya kesempatan kerja. 

Adapun data menurut laporan Asian Productivity Organization (APO) mencatat, dari setiap 

1.000 tenaga kerja Indonesia pada tahun 2012, hanya ada sekitar 4,3 persen tenaga kerja yang 

terampil. Dalam kondisi seperti ini, Pemerintah Republik Indonesia justru 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: 

74). Akibatnya, tenaga-tenaga kerja asing lantas berdatangan masuk di Indonesia. Banyaknya 

tenaga kerja asing yang masuk ke Indonesia untuk mencari pekerjaan tentunya memberikan 

dampak tergesernya tenaga kerja lokal, karena lapangan kerja banyak dikuasai oleh mereka. 

Maka jumlah penganguran di dalam negeri tentu akan meningkat secara signifikan jika hal 



Neoliberalism

e 

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. Berpijak dari penjelasan tersebut di atas, maka model alur pemikiran dalam 

penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.5 
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