
BAB IV 

Dampak Kebijakan Tenaga Kerja Asing (TKA) dan Penanaman Modal Asing (PMA) di 

Indonesia Tahun 2014-2018. 

 

A. Hasil Penelitian 

1.1 Tenaga Kerja Asing di Indonesia 

Tenaga Kerja Asing adalah tiap orang bukan warga negara Indonesia yang mampu 

melakukan pekerjaan, baik di dalam maupun di luar hubungan kerja, guna menghasilkan 

jasa atau barang untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Penjelasan tersebut sejalan 

dengan istilah tenaga kerja asing yang diungkapkan dalam Pasal 1 angka 13 UU No 13 

Tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan dijelaskan bahwa: “Tenaga kerja asing adalah warga 

negara asing pemegang visa dengan maksud bekerja di wilayah Indonesia” (lihat lampiran 

2: 68). 

Sejak pemerintahan Joko Widodo, dilaporkan bahwa masuknya tenaga kerja asing di 

Indonesia semakin kian meningkat, rata-rata tumbuh 7 persen per tahun, dari 2014 

sebanyak 73.624 jiwa menjadi 95.335 jiwa pada 2018.1 Tenaga-tenaga kerja asing ini 

berasal dari berbagai negara, diantaranya Amerika Serikat (AS), Australia, India, Inggris, 

Jepang, Korea Selatan, Malaysia, Filipina, China, Singapura, dan lain sebagainya. 

 

Grafik 4.1 

Data Pertumbuhan TKA di Indonesia 2014-2018 

 

Data Kementerian Ketenagakerjaan (2018) menyebutkan bahwa dari total TKA pada 

tahun 2018, TKA asal China tercatat ada 32.209 orang atau sekitar 33,7 persen dari 

keseluruhan TKA. Angka tersebut meningkat sebanyak 22,9 persen apabila dibandingkan 

dengan angka pada tahun 2017 yang mencapai 24.804 orang.2 

                                                           
1Radang, Frankiano B. 2011. Kesiapan Tenaga Kerja Indonesia Dalam Menghadapi Persaingan Dengan Tenaga Kerja 

Asing. SERVANDA Jurnal Ilmiah Hukum, Volume 5, No. 1, Januari 2011. 
2Tim Publikasi Katadata. Jejak Tenaga Kerja China di Indonesia. 6 April 2019. Diakses melalui 

https://katadata.co.id/berita/2019/04/06/jejak-tenaga-kerja-china-di-indonesia. 
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Tabel 4.1 

Data TKA Asal Tiongkok 

 

Tahun Jumlah(Orang) 

2014 15.848 

2015 19.162 

2016 19.485 

2017 24.804 

2018 32.209 

Sumber: Kementerian Ketenagakerjaan 2018 

 

 

Gambar 4.1 

Komisioner Ombudsman Laode Ida (tengah) dalam jumpa pers mengenai temuan Ombudsman soal 

Tenaga Kerja Asing 

 

Ombudsman melakukan investigasi pada bulan Juni-Desember tahun 2017 lalu 

terhadap TKA di beberapa daerah di Indonesia, diantaranya yaitu wilayah DKI Jakarta, 

Sumatera Utara, Jawa Barat, Sulawesi Tenggara, Banten, Papua Barat, dan Kepulauan 

Riau. Dari investigasi tersebut, Ombudsman menemukan adanya ketidaksesuaian data 

terkait TKA antara data TKA yang dimiliki pemerintah dan data TKA yang ditemukan di 

lapangan. Ombudsman telah membuktikan bahwa masuknya tenaga-tenaga kerja asing 

dalam jumlah yang besar di Indonesia merupakan hal yang benar adanya. Berikut temuan-

temuan Ombudsman Republik Indonesia yang dirilis pada hari Kamis tanggal 26 April 

2018 secara lengkap.3 

 

 

a. Proyek investasi Cina cenderung datangkan warga asalnya 

Berdasarkan temuan yang dilakukan oleh Ombudsman, TKA yang paling banyak 

masuk ke Indonesia berasal dari Negeri Tirai Bambu, yaitu China. Mereka bekerja di 

proyek investasi yang ditanam negeri tirai bambu tersebut di Indonesia. Ada kondisi arus 

                                                           
3Ihsanuddin. Enam Temuan Ombudsman Soal Kebijakan TKA yang Tak Sesuai Fakta Lapangan. 27 April 2018. 

Diakses melalui https://nasional.kompas.com/read/2018/04/27/08273131/enam-temuan-ombudsman-soal-kebijakan-

tka-yang-tak-sesuai-fakta-lapangan?page=all. 

https://nasional.kompas.com/read/2018/04/27/08273131/enam-temuan-ombudsman-soal-kebijakan-tka-yang-tak-sesuai-fakta-lapangan?page=all
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TKA khususnya dari Tiongkok yang deras sekali dan tercatat tiap hari masuk ke negara RI 

yang sebagian besar merupakan unskilled labor. Ada kecenderungan proyek-proyek dari 

China lebih senang mendatangkan warga mereka sendiri, walaupun dengan gaji lebih 

besar. 

Sementara, proyek investasi yang datang dari negara selain China cenderung tidak 

terlalu banyak mendatangkan tenaga kerja dari negara asal mereka. Jalur Cengkareng-

Kendari saja, di pagi hari, arusnya 70-80 persen penumpang Lion Air dan Batik Air itu 

merupakan tenaga kerja asing.    

 

Gambar 4.2 

Foto TKA di dalam Kabin Pesawat 
 

b. TKA asal Tiongkok merupakanUnskilled Labor 

Dari investigasi yang dilakukan oleh Ombudsman, di Kabupaten Konawe, Sulawesi 

Tenggara, banyak tenaga kerja asing yang justru bekerja menjadi buruh kasar. Sudah 

menjadi standar di setiap proyek bahwa penggunaan topi berwarna kuning adalah untuk 

kuli atau buruh kasar. Penggunaan topi merah digunakan supervisor, sementara manajer 

menggunakan topi hijau. 

 

Gambar 4.3 

Foto Buruh Kasar dari RRC 
 

Berdasarkan temuan dokumentasi dan administrasi terkait kondisi arus TKA, 

khususnya yang berasal dari Tiongkok, sebagian besar dari mereka merupakan unskilled 

labor, misalnya seperti: sopir-sopir angkutan yang bekerja di dalam perusahaandi sekitar 

Morowali yang jumlahnya cukup banyak yaitu, sekitar 200 orang. Jumlah sopir angkutan 

perusahaan tersebut merupakan tenaga kerja asing. Tidak hanya sopir angkutan 

perusahaan, banyak tenaga-tenaga kerja asing yang juga bekerja menjadi buruh-buruh 

kasar di perusahaan. Yang lebih menyedihkan yaitu, hanya selang beberapa hari, aparat 



juga melaporkan telah berhasil menangkap sejumlah TKA ilegal dari China yang bekerja 

sebagai PSK dan tukang pijat plus-plus di sejumlah tempat hiburan.4 

Menurut akademisi Fakultas Ekonomi, pada Universitas Indonesia, Fithra Faisal 

Hastiadi, menerangkan bahwa persoalan yang dikhawatirkan Fithra adalah meningkatnya 

jumlah tenaga kerja asing dari blue collar, yang tidak begitu dibutuhkan oleh Indonesia. 

Sebab, tenaga kerja yang termasuk dalam kategori blue collar dapat digantikan oleh tenaga 

kerja lokal yang jumlahnya cukup besar. Blue collar sendiri merupakan kelas pekerja yang 

mengerjakan pekerjaan kasar. Oleh karenanya, kekhawatiran Fithra bukan tanpa alasan jika 

melihat perkembangan tenaga kerja dari tahun ke tahun dimana jumlah pekerja kategori 

blue collar di Indonesia terus meningkat. Pada tahun 2014 saja, jumlah pekerja blue 

collar di Indonesia mencapai 3.433 orang. Jumlah ini semakin meningkat dari tahun ke 

tahun, hingga pada bulan Agustus 2017, jumlah itu naik sebanyak 3,41 persen 

menjadi 15.158 orang.5 

 

c. Permenaker Nomor 16 Tahun 2015 VS Permenaker Nomor 35 Tahun 2015 

Ombudsman menemukan sebagian besar TKA tidak bisa berbahasa Indonesia. Hal 

tersebut dikarenakan aturan yang mewajibkan TKA berbahasa Indonesia sudah dihapus 

pada tahun 2015 lalu. Semula, Permenaker Nomor 16 Tahun 2015 mewajibkan TKA untuk 

harus bisa berbahasa Indonesia dengan tujuan untuk memudahkan komunikasi antar 

pekerja (lihat lampiran 5: 98). Namun kemudian, syarat itu dihapus dan diganti dengan 

Permenaker Nomor 35 Tahun 2015 (lihat lampiran 6: 102). Penghapusan keharusan 

berbahasa Indonesia bagi TKA ini tentu patut dikritisi, mengingat kebijakan ini sangat 

kontraproduktif bagi identitas bangsa dan nasib tenaga kerja lokal. 

Pemerintah boleh saja beralasan kebijakan tersebut untuk memudahkan mendatangkan 

investasi asing ke negara ini. Tetapi, tampaknya alasan tersebut tidak cukup masuk akal. 

Ada dugaan bahwa alasan tersebut digunakan untuk membenarkan langkah pemerintah, 

karena tidak ada hubungan yang pasti antara mengundang investor asing dan menghapus 

keharusan berbahasa Indonesia bagi TKA. Banyak cara yang bisa dilakukan untuk menarik 

investor asing ke Indonesia. Misalnya dengan memberikan kepastian hukum, kemudahan 

perizinan bagi investor, atau menciptakan situasi yang kondusif. Hal-hal tersebut bahkan 

lebih penting dan perlu disiapkan oleh pemerintah Indonesia untuk mengundang para 

investor asing. 

                                                           
4Suyanto, Bagong. Mewaspadai Serbuan Tenaga Kerja Asing Ilegal. 11 Januari 2017. Diakses melalui 

https://economy.okezone.com/read/2017/01/11/320/1588446/mewaspadai-serbuan-tenaga-kerja-asing-ilegal. 
5Radang, Frankiano B. 2011. Kesiapan Tenaga Kerja Indonesia Dalam Menghadapi Persaingan Dengan Tenaga Kerja 

Asing. SERVANDA Jurnal Ilmiah Hukum, Volume 5, No. 1, Januari 2011. 
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Selain itu, dalam aturan yang lama juga harusnya ada ketentuan tenaga kerja lokal dan 

asing di suatu perusahaan berjumlah 1:10. Akan tetapi, dalam aturan yang baru, ketentuan 

tersebut dihapuskan. Hal ini malah terlihat bahwa Permenaker Nomor 16 Tahun 2015 

sebenarnya lebih maju dari Permenaker Nomor 35 tahun 2015. Oleh karenanya, 

Ombudsman kemudian meminta Kementerian Tenaga Kerja untuk segera melakukan 

perubahan kembali Permenaker guna menetralisir TKA yang masuk ke Indonesia. 

Perubahan itu harus mengembalikan syarat wajib berbahasa Indonesia dan juga 

perbandingan antara tenaga kerja dalam negeri dan TKA. Karena Permenaker merupakan 

persoalan kebijakan yang paling mendasar yang menyebabkan derasnya arus TKA yang 

masuk ke Indonesia. 

 

d. Pintu Masuk TKA Ilegal adalah Karena Bebas Visa 

Selain daripada dihapusnya kebijakan terkait kewajiban berbahasa Indonesia, 

kebijakan lain yang diduga membuat TKA di Indonesia semakin meningkat adalah adanya 

kebijakan bebas visa. Kebijakan ini diteken Presiden Joko Widodo melalui peraturan 

presiden Nomor 21 Tahun 2016 (lihat lampiran 4: 94). Berdasarkan hasil temuan 

Ombudsman di lapangan, banyak dari TKA yang berpura-pura menjadi wisatawan, namun 

ternyata mereka justru bekerja di dalam negeri secara ilegal. Hal ini menegaskan bahwa 

tidak adanya penegakan dalam pelanggaran penggunaan visa. 

Selain itu, Ombudsman juga menemukan adanya satu perusahaan yang 500 TKA-nya 

menggunakan visa turis tapi bekerja di Indonesia. Lalu kemudian, perusahaan yang 

bersangkutan tidak ada sanksi. Padahal dalam UU Ketenagakerjaan pihak perusahaan 

harus dikenai sanksi. Tidak hanya itu, bahkan Ombudsman juga menemukan adanya TKA 

yang telah menjadi WNI.  

 

Gambar 4.4 

Sebanyak 38 tenaga kerja asing asal Tiongkok yang diamankan di lokasi tambang PT BCMG di 

Kampung Cirangsad, Desa Banyuwangi, Kabupaten Bogor. 

 

Pengawasan imigrasi di Bandara juga tidak siap untuk mengantisipasi hal ini. 

Berkaitan dengan hal tersebut, maka apabila pemerintah memang belum siap untuk 

memfilter arus wisatawan yang masuk ke Indonesia, seharusnya kebijakan bebas visa 

terhadap 196 negara itu tidak diberlakukan terlebih dulu. 



Adapun temuan-temuan lain yang terkait dengan TKA ilegal oleh pihak berwenang 

yang juga dapat melengkapi data-data terkait TKA yang disampaikan oleh Ombudsman 

Indonesia adalah sebagai berikut : 

1) TKA tidak memiliki dokumen dan identitas ketenagakerjaan  

Tim Pengawas Orang Asing (Timpora) melakukan inspeksi mendadak ke sebuah 

pabrik besi di kawasan Jatiuwung, Tangerang, Banten. Hasil inspeksi tersebut 

melaporkan bahwa Timpora menemukan 51 pekerja asing yang 24 diantaranya 

belum bisa menunjukkan dokumen dan identitas ketenagakerjaannya.6 Salah satu 

dari anggota Timpora menerangkan bahwa, TKA itu seharusnya expert atau dalam 

hal ini benar-benar memiliki keahlian khusus yang tenaga kerja lokal Indonesia 

memang membutuhkan orang yang ahli dalam bidang pekerjaan tertentu itu. Karena 

berdasarkan hasil dari inspeksi tersebut, Timpora menegaskan bahwa TKA-TKA 

yang bekerja adalah sebagai buruh kasar. Sebagai tindak lanjut dari adanya dugaan 

pelanggaran itu, Timpora mengatakan bahwa, pemeriksaan terhadap 24 TKA 

tersebut telah dilanjutkan ke kantor imigrasi dan disnaker, serta pihak perusahaan 

yang telah menyuplai tenaga-tenaga kerja asing tersebut. 

 

Gambar 4.5 

TKA asal Tiongkok yang diamankan oleh Kapolda Banten 

 

 

Gambar 4.6 

TKA ilegal asal China diamankan di Mako Ditpolair Polda Kalbar karena tidak memiliki dokumen 

keimigrasian. 
 

Kasus tenaga kerja asing dari Karawang, Jabar. Petugas Imigrasi telah 

mendeportasi setidaknya sebanyak 16 orang TKA karena melanggar administrasi 

                                                           
6Yunas, Muhammad Gustirha. Tak Miliki Ijin Tinggal, 24 TKA Asal China di Pabrik Tangerang Diperiksa. 3 Juli 2019. 

Diakses melalui https://www.liputan6.com/news/read/4003511/tak-miliki-izin-tinggal-24-tka-asal-china-di-pabrik-

tangerang-diperiksa. 
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keimigrasian. Tenaga kerja asing yang dideportasi antara lain berasal dari China, 

Malaysia, Singapura, Jepang, Korsel, Filipina, dan Jerman.7 

2) Ketentuan ijin bekerja bagi TKA di Indonesia 

Menurut UU Nomor 13 Tahun 2003 pasal 59 ayat 4 tentang Ketenagakerjaan, 

seharusnya TKA tidak boleh bekerja lebih dari dua tahun. Tetapi pada kenyataannya, 

ada yang bekerja di sana sejak empat tahun lalu. Hal ini berarti menunjukkan tidak 

ada transfer pengetahuan yang dilakukan tenaga kerja asing kepada tenaga kerja 

lokal. Oleh karena itu, PT Bahagia Steel diperintahkan untuk segera memberikan 

pelatihan kepada para pekerja lokal. Tujuannya semata-mata untuk menegakkan 

aturan dan menciptakan suasana kerja yang lebih kondusif agar tidak sampai terjadi 

gesekan antara tenaga lokal dan TKA.8 

 

Gambar 4.7 

CEK IZIN TINGGAL: Petugas Imigrasi memeriksa dokumen tenaga kerja asal Tiongkok yang 

bekerja di PT Bahagia Steel 

 

3) Pro-kontra Upah TKA VS TKL 

Dari investigasi yang dilakukan, Ombudsman menemukan TKA yang bekerja di 

Indonesia mendapat bayaran jauh lebih tinggi dari pekerja lokal yang bekerja di 

posisi yang sama. Bahkan, Ombudsman menegaskan bahwa perbedaan gaji antara 

pekerja lokal dan tenaga kerja asing bisa mencapai hampir tiga kali lipat. Orang 

Indonesia menerima gaji paling besar hanya sepertiga dari gaji TKA. Sebagai contoh, 

sopir Indonesia misalnya hanya mendapat 5 juta, sedangkan untuk sopir TKA bisa 

mencapai 15 juta.  

Temuan lainnya yang lebih mengejutkan yaitu, gaji para TKA yang bekerja di 

Indonesia itu ditransfer secara langsung ke rekening bank negara asal mereka. Gaji 

pekerja-pekerja asing ditransfer langsung oleh kontraktor ketenagakerjaan di negara 

asal yang mendatangkan mereka ke Indonesia. Dengan mekanisme seperti itu, maka 

                                                           
7Radang, Frankiano B. 2011. Kesiapan Tenaga Kerja Indonesia Dalam Menghadapi Persaingan Dengan Tenaga Kerja 

Asing. SERVANDA Jurnal Ilmiah Hukum, Volume 5, No. 1, Januari 2011. 
8Dhitya, Arya. Tenaga Kerja Asing Lebihi Durasi Kerja. 18 Januari 2017. Diakses melalui 

https://www.jawapos.com/metro/metropolis/18/01/2017/tenaga-kerja-asing-lebihi-durasi-kerja/. 
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Indonesia tidak mendapatkan pajak penghasilan. Kerugian negara pasti, karena pajak 

penghasilan dari mereka tidak masuk dalam kas negara. 

4) Tindakan Tim Pora terhadap TKA 

Dari banyaknya kasus TKA ilegal yang ditemukan di Indonesia, Ombudsman 

menilai bahwa pengawasan tenaga kerja asing oleh Tim Pengawasan Orang Asing 

atau Timporadirasa belum maksimal. Akibatnya, pelanggaran di sektor TKA masih 

banyak terjadi. Tim Pora sendiri dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 6 

Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Adapun di dalam Peraturan Menteri Hukum dan 

HAM Nomor 50 Tahun 2016, Timpora ini beranggotakan instansi dan/atau lembaga 

pemerintah yang mempunyai tugas dan fungsi terkait dengan kegiatan orang asing 

baik di tingkat pusat maupun daerah. Di tingkat pusat, beberapa anggota Timpora, 

antara lain Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kementerian 

Ketenagakerjaan, Kementerian Luar Negeri, Kepolisian Republik Indonesia, Badan 

Koordinator Penanaman Modal dan Kementerian Keuangan. 

Beberapa faktor yang menyebabkan belum maksimalnya pengawasan Tim Pora 

antara lain ketidaktegasan Tim Pora terhadap pelanggaran yang terjadi di lapangan. 

Selain itu, ada juga keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM), keterbatasan 

anggaran, dan lemahnya koordinasi antar instansi baik pusat maupun daerah. Adapun 

temuan lainnya yaitu, terdapat sejumlah perusahaan yang mempekerjakan TKA 

tanpa Izin Memperkerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA). Ada juga pekerja yang izin 

bekerjanya sudah habis, namun tak diperpanjang dan tetap dibiarkan bekerja, dan 

lebih parahnya lagi tak ada tindakan atau sanksi yang diberikan kepada perusahaan 

atau pun pekerja asing tersebut. 

Sementara itu, penelitian yang dilakukan oleh Organisasi Pekerja Seluruh 

Indonesia (OPSI) menyebutkan bahwa, meningkatnya jumlah TKA di Indonesia 

karena peraturan-peraturan yang diterbitkan oleh pemerintah memang mendukung 

mudahnya TKA untuk masuk, seperti misalnya: Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 

20 Tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA) (lihat lampiran 3: 

81), dan Keputusan Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor 35 Tahun 2018 (lihat 

lampiran 6: 102).  

Kedua peraturan tersebut menurut hasil penelitian yang dilakukan Organisasi 

Pekerja Seluruh Indonesia (OPSI) memang menjadi landasan kuat untuk melegalisasi 

masuknya TKA di Indonesia. Hal tersebut dibuktikan bahwa sejak diberlakukannya 

Keputusan Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor 35 Tahun 2018 (lihat lampiran 6: 

102) jumlah TKA di Indonesia tahun 2018 meningkat menjadi 95.335 orang. Bahkan 



menurut kajiannya, peningkatan tersebut akan terus terjadi sampai akhir tahun 2019 

dengan jumlah peningkatan sebesar 20%.9 Kondisi tersebut dipicu dengan 

dikeluarkannya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 20 Tahun 2018 tentang 

Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA) (lihat lampiran 3: 81), dan Keputusan 

Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor 228 Tahun 2019. 

Diundangkannya Kepmenaker Nomor 228 ini, jabatan yang awalnya dibatasi 

sekarang dibuka lebih luas lagi. Kepmenaker ini merupakan sebuah proses 

liberalisasi terkait ketentuan TKA sehingga pekerjaan apapun di segala bidang dan 

segala fungsi bisa diduduki oleh TKA. Lebih jauh lagi, ada kewenangan Menteri 

Ketenagakerjaan dapat memberikan izin kepada pemberi kerja yang mau 

menggunakan TKA yang tidak ada di list di Kepmenaker. Jabatan dan pekerjaan 

yang disebut oleh Kepmenaker ini merupakan pekerjaan teknis yang memang tidak 

ada unsur alih teknologinya, dan pastinya sangat bisa dilakukan oleh tenaga kerja 

lokal. 

Secara hukum, kedudukan Kepmenaker jauh di bawah ketentuan Undang-

undang, dan oleh karenanya isi Kepmenaker ini tidak boleh bertentangan dengan 

Pasal 42-49 UU Ketenagakerjaan. Padahal, TKA sudah diberikan ruang yang sangat 

luas untuk bekerja di Indonesia tanpa mempertimbangkan keberadaan Tenaga Kerja 

Lokal. Tentunya Kepmenaker ini menjadi tantangan, sekaligus menjadi ancaman 

bagi Tenaga Kerja Lokal Indonesia. 

Untuk diketahui, Kementerian Ketenagakerjaan menerbitkan Keputusan Menteri 

Ketenagakerjaan (Kepmenaker) RI Nomor 228/2019 tentang jabatan tertentu yang 

dapat diduduki tenaga kerja asing (TKA). Terdapat 18 bidang yang dapat diisi TKA, 

antara lain konstruksi, real estate, pendidikan, industri pengolahan, pengelolaan air, 

pengelolaan air limbah, pengelolaan dan daur ulang sampah, dan akivitas remediasi, 

pengangkutan dan pergudangan, kesenian, hiburan, dan rekreasi, penyediaan 

akomodasi dan penyediaan makan minum, pertanian, kehutanan dan perikanan 

Lalu bidang aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi, 

ketenagakerjaan, agen perjalanan, dan penunjang usaha lainnya, aktivitas keuangan 

dan asuransi, aktivitas kesehatan manusia dan aktivitas sosial, informasi dan 

telekomunikasi, pertambangan dan penggalian, pengadaan listrik, gas, uap/air panas, 

                                                           
9Petriella, Yanita. Aturan Pekerja Asing Dilonggarkan, Jumlah TKA Tahun Ini Ditaksir Naik 20%. 12 September 2019. 
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dan udara dingin, perdagangan besar dan eceran, reparasi dan perawatan mobil dan 

sepeda motor, aktivitas jasa lainnya, dan aktivitas profesional, ilmiah, dan teknis. 

Untuk kategori konstruksi, jabatan yang boleh diisi oleh tenaga kerja asing 

adalah manajer hingga penasihat sistem IT, di sektor real estate yakni manajer umum 

hingga spesialis pemasaran. Untuk bidang Pendidikan yakni kepala sekolah 

menengah atas hingga guru sejumlah mata pelajaran. Sementara untuk bidang usaha 

lainnya pun sama, jabatan yang boleh diisi oleh TKA adalah selevel manajer tenaga 

ahli, spesialis, hingga penasihat. 

Hasil penelitian yang dilakukan oleh OPSI juga menunjukkan bahwa, selama 

pemerintah Indonesia melakukan pembangunan dengan mengandalkan investasi 

asing, yaitu dengan berhutang dengan negara lain, seperti halnya dengan RRC, maka 

jumlah TKA akan terus meningkat. Kondisi tersebut lantas dijelaskan oleh Rudolf 

Yuniarto, salah seorang peneliti Migrasi Tenaga Kerja Internasional LIPI. Beliau 

menerangkan bahwa, dengan mengirimkan tenaga kerja keluar negeri itu memang 

merupakan bagian dari kebijakan Pemerintah China untuk mengatasi 

membengkaknya jumlah tenaga kerja di Negeri Tirai Bambu tersebut.Sekarang 

dalam puncaknya 200 sampai 300 juta (pekerja di China). China itu boleh saja 

dikatakan sebagai negara yang over populasi, maka dari itu semua kebijakan 

investasi negaranya harus bisa mendukung dalam penyediaan lapangan pekerjaan 

bagi masyarakatnya.10 

Apa yang menjadi temuan Ombudsman Indonesia dan kajian yang telah 

dilakukan oleh OPSI, sebenarnya tidak jauh berbeda dengan apa yang dikemukakan 

oleh Bagong Suyanto, selaku Dosen Prodi S-3 Ilmu Sosial FISIP pada Universitas 

Airlangga.11 Beliau menerangkan bahwa, yang menjadi daya tarik dan faktor 

penyebab banyaknya TKA menyerbu pasar kerja NKRI tentu tidak hanya karena 

adanya keterbatasan kesempatan kerja di negara asal TKA itu, melainkan juga karena 

adanya sejumlah faktor internal yang mewarnai dinamika pasar kerja nasional 

mereka. 

Adapun sejumlah faktor yang disinyalir memengaruhi dan menjadi penyebab 

terjadi arus TKA yang cenderung lepas kendali, yaitu: Pertama, implikasi dari 

kebijakan bebas visa kunjungan singkat (BVKS) yang diberlakukan pemerintah, 

                                                           
10Embu, Wilfridus Setu. Terbongkar, Alasan Indonesia Dibanjiri Tenaga Kerja Asing Terutama Asal China. 8 Mei 

2018. Diakses melalui https://www.merdeka.com/uang/terbongkar-alasan-indonesia-dibanjiri-tenaga-kerja-asing-

terutama-asal-china.html. 
11Suyanto, Bagong. Mewaspadai Serbuan Tenaga Kerja Asing Ilegal. 11 Januari 2017. Diakses melalui 

https://economy.okezone.com/read/2017/01/11/320/1588446/mewaspadai-serbuan-tenaga-kerja-asing-ilegal. 

https://www.merdeka.com/uang/terbongkar-alasan-indonesia-dibanjiri-tenaga-kerja-asing-terutama-asal-china.html
https://www.merdeka.com/uang/terbongkar-alasan-indonesia-dibanjiri-tenaga-kerja-asing-terutama-asal-china.html
https://economy.okezone.com/read/2017/01/11/320/1588446/mewaspadai-serbuan-tenaga-kerja-asing-ilegal


yang kemudian membuat lubang terbuka bagi TKA ilegal untuk memasuki pasar 

kerja nasional tanpa bisa dikontrol dengan efektif. Seperti yang dilaporkan media 

massa, di berbagai daerah telah banyak ditemukan kasus di mana perusahaan yang 

ada mempekerjakan TKA walaupun tidak disertai dengan proses perizinan yang sah. 

Jika berdasarkan dari data resmi, total TKA yang tercatat di Indonesia memang 

sebanyak 74.183 jiwa, dimana sebagian besar dari keseluruhan TKA di Indonesia 

didominasi oleh tenaga kerja dari China (21.271 jiwa) dan Jepang (12.490 jiwa). 

Tetapi, pada kenyataannya di lapangan, jumlah TKA yang masuk secara ilegal ke 

wilayah Indonesia telah mencapai ratusan ribu jiwa. Ironisnya, para TKA ilegal ini 

bukan bekerja sebagai tenaga ahli, tetapi sebagian besar justru sebagai tenaga kerja 

kasar seperti: tukang batu, sopir kendaraan berat, hingga teknisi. 

Kedua, akibat dari adanya kebijaksanaan investasi yang cenderung bias ke sektor 

industri dan miss match dengan profil tenaga kerja lokal yang ada. Dengan 

kualifikasi dan profil angkatan kerja yang sebagian besar masih didominasi angkatan 

kerja dengan latar belakang pendidikan hanya setara SD-SMP (60,24 persen), tentu 

sulit dibayangkan mereka dapat terserap pada pasar kerja yang disyaratkan dunia 

industri. Dari total 125,44 juta angkatan kerja yang ada di Indonesia, hanya 12,24 

persen yang berpendidikan setara perguruan tinggi. Sisanya sebanyak 27,52 persen 

angkatan kerja dengan latar belakang pendidikan setara SMA. Untuk mengisi 

kebutuhan tenaga kerja yang profesional dan sesuai dengan kebutuhan sektor industri 

inilah, yang kemudian membuka peluang/kesempatan bagi TKA dari luar yang 

memang lebih berkualitas.  

 

1.2 Kondisi Ketenagakerjaan di Indonesia 

a. Kondisi Pencari Kerja (Pengangguran) Tahun 2014-2018 

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah indikasi tentang penduduk usia kerja 

yang termasuk dalam kelompok pengangguran. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) 

diukur sebagai persentase jumlah penganggur/pencari kerja terhadap jumlah angkatan kerja 

berguna sebagai acuan pemerintah bagi pembukaan lapangan kerja yang baru. Selain dari 

pada itu, perkembangan jumlah angkatan kerja dapat digunakan sebagai acuan tingkat 

keberhasilan program ketenagakerjaan dari tahun ke tahun. Yang lebih penting lagi, 

program ini digunakan sebagai bahan evaluasi keberhasilan pembangunan perekonomian, 

selain dari angka kemiskinan. Berikut merupakan data pencari kerja di Indonesia tahun 

2014-2018, data diperoleh dari BPS yang dihitung dalam juta orang. 

Tabel 4.2 

Data Pencari Kerja di Indonesia Tahun 2014-2018 



 

Tahun Pencari Kerja 

2014 7,24 

2015 7,56 

2016 7,03 

2017 7,04 

2018 7 

Sumber: Data Sekunder Diolah, 2019 

Tabel di atas menjelaskan bahwa jumlah pencari kerja di Indonesia dari tahun ke 

tahun mengalami fluktuasi, dan jika dilihat dari trennya cenderung mengalami sedikit 

penurunan. Memperjelas pembacaan tabel di atas, berikut ditampilkan dalam grafik batang 

di bawah ini: 

 

Grafik 4.2 

Grafik Pencari Kerja di Indonesia Tahun 2014-2018 

 

b. Penyebab Pengangguran di Indonesia  

Dari hasil penelusuran artikel-artikel di media online diperoleh beberapa sumber 

yang menyebabkan pengangguran di Indonesia, berikut penjelasannya: 

1) Pertumbuhan ekonomi yang hanya 5% per tahun kurang mampu membuka 

daya tampung tenaga kerja. 

2) Para pelaksana hubungan industrial yang kurang peka dalam 

mengejawantahkan amanat konstitusi  untuk terus mencari jalan keluar atau paling 

sedikit meminimalisasi melonjaknya angka pengangguran tersebut. 

3) Kondisi ketenagakerjaan pasar kerja yang menyangkut masalah supply tenaga 

kerja (penawaran tenaga kerja) dan demand (permintaan tenaga kerja). 

Selain ketiga faktor tersebut, terdapat sumber lain yang menciptakan pengangguran 

di Indonesia yaitu, kendala eksternal, seperti kesepakatan AFTA, APEC dan WTO yang 

mengarah pada terjadinya migrasi Tenaga Kerja Asing ke Indonesia. Keadaan semacam ini 

perlu diantisipasi, dapat dengan melakukan pelatihan kerja yang berbasis kompetensi guna 

meningkatkan kualitas, profesionalisme, daya saing dan kompetensi tenaga kerja di seluruh 

bidang. Berbagai upaya untuk mengentaskan masalah ketenagakerjaan adalah menyusun 
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program dalam mengatasi permasalahan di bidang ketenagakerjaan yang meliputi: 

Perluasan dan Penciptaan Kesempatan Kerja, Pengendalian Angkatan Kerja, Peningkatan 

Kualitas Angkatan Kerja, Peningkatan Informasi Pasar Kerja dan Bursa Kerja, serta 

Pembinaan Hubungan Industrial. 

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

Kerja Asing (TKA) dan Keputusan Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor 35 Tahun 2018, 

merupakan kebijakan pemerintah dengan tujuan untuk mempermudah masuknya tenaga 

kerja asing dan memperluas peran tenaga kerja asing dalam jabatan-jabatan tertentu. Kedua 

peraturan tersebut menurut hasil penelitian yang dilakukan Organisasi Pekerja Seluruh 

Indonesia (OPSI) memang menjadi landasan kuat untuk melegalisasi masuknya TKA di 

Indonesia.  

Selain daripada itu, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) mencatat terjadi 

lesatan investasi China ke Indonesia. Pada tahun 2016 lalu, Negeri China telah berhasil 

duduk di posisi ke-3 sebagai investor terbesar dengan nilai investasi USD 2,665 juta atau 9 

persen dari total investasi di Indonesia. Jumlah ini naik sebanyak 2 persen dari tahun 2015 

sebesar USD 628 juta dari total investasi asing di Indonesia. Peningkatan investasi oleh 

China tersebut berdampak dengan meningkatnya jumlah tenaga kerja asal Negeri Tirai 

Bambu yang hijrah ke Indonesia.12 

 

1.3 Laju Pertumbuhan Perekonomian Indonesia 

Untuk melihat bagaimana laju pertumbuhan ekonomi dapat dilihat dari data 

pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Data BPS dan Kementrian Keuangan menunjukkan 

bagaimana sebenarnya pertumbuhan ekonomi di Indonesia, berikut gambar grafiknya: 

 

Grafik 4.3 

Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Tahun 2014-2018 

 

Grafik tersebut di atas memperlihatkan bahwa pertumbuhan perekonomian di 

Indonesia mengalami stagnan atau hanya berkisar di angka rata-rata 5 persen saja. Salah 

satu faktor yang menjadi penyebab ekonomi Indonesia konstan karena investasi di 

Indonesia mengalami penurunan, sehingga kemampuan penyerapan tenaga kerja juga 

                                                           
12Embu, Wilfridus Setu. Terbongkar, Alasan Indonesia Dibanjiri Tenaga Kerja Asing Terutama Asal China. 8 Mei 

2018. Diakses melalui https://www.merdeka.com/uang/terbongkar-alasan-indonesia-dibanjiri-tenaga-kerja-asing-

terutama-asal-china.html.  

https://www.merdeka.com/uang/terbongkar-alasan-indonesia-dibanjiri-tenaga-kerja-asing-terutama-asal-china.html
https://www.merdeka.com/uang/terbongkar-alasan-indonesia-dibanjiri-tenaga-kerja-asing-terutama-asal-china.html


menurun. Bhima Yudhistira, selaku ekonom indef, menilai jika penurunan penyerapan 

tenaga kerja itu sebenarnya mengonfirmasi bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia masih 

kurang berkualitas.13 Menurunnya pertumbuhan investasi itu berdampak kepada 

penyerapan tenaga kerja. Tahun 2016 lalu, penyerapan tenaga kerja dari realisasi investasi 

mencapai 960.052 orang. Serapan tersebut menurun 18,38 persen dari 2017 yang mencapai 

1,17 juta orang.  

 

Grafik4.4 

Penyerapan Tenaga Kerja dari Kegiatan Investasi (juta orang) 

 

 

Sumber: BKPM-Litbang KJ 

 

Badan Pusat Statistik (BPS) juga mencatat tren pertumbuhan pekerja baru kian 

melambat. Pada bulan Agustus tahun 2018, pertumbuhan jumlah penduduk bekerja hanya 

mencapai 2,47 persen atau naik tipis dari tahun sebelumnya yang sebesar 2,2 persen. 

Padahal pada 2016, penciptaan lapangan kerja baru mampu tumbuh 3,12 persen. Fakta 

tersebut memunculkan kekhawatiran bahwa tren penurunan penyerapan tenaga kerja akan 

berlanjut hingga tahun ini. Akibatnya, pertumbuhan sektor konsumsi akan terhambat 

sehingga berpotensi mengganjal laju pertumbuhan ekonomi. Pasalnya, sektor konsumsi 

hingga kini merupakan motor utama pertumbuhan ekonomi Indonesia. 

Beberapa sumber menyebutkan bahwaangka pertumbuhan sebesar 5 persen 

tersebut hanya ditopang oleh sektor konsumsi rumah tangga.14 Berikut gambar grafik data 

pertumbuhan sektor konsumsi masyarakat tahun 2014-2018 yang diperoleh dari data 

Badan Pusat Statistik (BPS) : 

                                                           

13
Koran Jakarta. Serapan Tenaga Kerja Turun Berpotensi Hambat Pertumbuhan. 1 Februari 2019. 6 Oktober 2019. 

Diakses melalui http://www.koran-jakarta.com/serapan-tenaga-kerja-turun-berpotensi-hambat-pertumbuhan/. 

 

14
Alaydrus, Hadijah. Konsumsi Rumah Tangga Topang Pertumbuhan Ekonomi 2018. 6 Februari 2019. Diakses 

melalui https://ekonomi.bisnis.com/read/20190206/9/885854/konsumsi-rumah-tangga-topang-pertumbuhan-ekonomi-

2018. 
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Grafik 4.5 

Data Pertumbuhan Sektor Konsumsi Masyarakat Tahun 2014-2018 

 

Sektor konsumsi rumah tangga yang tumbuh sebesar 5,05 persen menjadi motor 

dalam pertumbuhan ekonomi sepanjang tahun 2018 yang persentasenya mencapai angka 

5,17 persen. Angka pertumbuhan konsumsi rumah tangga ini termasuk yang terbesar sejak 

tahun 2014 yang mencapai persentase 5,15 persen. Adanya pertumbuhan yang cukup kuat 

ini didorong oleh karena konsumsi rumah tangga yang pada dasarnya bersifat leisure atau 

hiburan. Sri Soelistyowati, selaku Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik BPS, 

menuturkan bahwa tren konsumsi yang meningkat ini merupakan indikator yang bagus 

bagi perekonomian. Salah satu pemicunya adalah konsumsi leisure, terutama konsumsi 

restoran dan hotel.15 

 

B. Pembahasan 

Dalam melakukan analisa, peneliti mencoba untuk menjelaskan temuan data-data penelitian 

dengan menggunakan teori atau konsep yang ada. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tenaga kerja 

asing (TKA) di Indonesia jumlahnya kian meningkat, bahkan pada tahun 2018 saja jumlahnya 

sudah mencapai 95.335 2018.16 Mereka berasal dari Amerika Serikat (AS), Australia, India, Inggris, 

Jepang, Korea Selatan, Malaysia, Filipina, China, Singapura, dan lain sebagainya. Data kementerian 

ketenagakerjaan (2018) menyebutkan bahwa dari total TKA pada 2018 itu, TKA asal China tercatat 

ada 32.209 orang atau sekitar 33,7 persen dari keseluruhan TKA. Angka itu meningkat 22,9 persen 

bila dibandingkan tahun 2017 yang mencapai 24.804 orang.17 Padahal angka-angka tersebut oleh 

Ombudsman RI masih dipertanyakan kebenarannya, sebab menurut investigasi yang dilakukan 

ternyata di lapangan juga banyak ditemukan TKA-TKA illegal, baik yang bekerja sebagai buruh, 

                                                           
15Ibid 
16Radang, Frankiano B. 2011. Kesiapan Tenaga Kerja Indonesia Dalam Menghadapi Persaingan Dengan Tenaga 

Kerja Asing. SERVANDA Jurnal Ilmiah Hukum, Volume 5, No. 1, Januari 2011. 
17Tim Publikasi Katadata. Jejak Tenaga Kerja China di Indonesia. Diakses melalui 

https://katadata.co.id/berita/2019/04/06/jejak-tenaga-kerja-china-di-indonesia. 
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karyawan pabrik, sopir, wanita penghibur, dan lain sebagainya. Bahkan Ombudsman RI juga 

melaporkan bahwa terdapat TKA yang sudah menjadi warga negara Indonesia.  

Berdasarkan temuan dokumentasi dan administrasi, ada data resmi baik yang di 

keimigrasian maupun di ketenagakerjaan itu tidak sesuai dengan fakta di lapangan. Itu tidak 

bisa terbantahkan. Ada kondisi arus TKA, khususnya dari Tiongkok, begitu deras sekali 

setiap hari masuk negara ini dan sebagian besar dari mereka adalah unskilled labor, misal: 

sopir-sopir yang bekerjadalam perusahaan di sekitar Morowali jumlahnya mencapai sekitar 

200 sopir angkutan dan mereka adalah TKA. Kemudian buruh kasar itu sebenarnya ada di 

mana-mana, pada tingkat tertentu itu ada kelemahan dalam sistem tenaga kerja di 

Indonesia.18
 

 

Ombudsman juga menemukan adanya sejumlah TKA yang telah beralih kewarganegaraan 

menjadi WNI.19
 

 

Ombudsman juga menemukan adanya banyak tenaga kerja asing yang justru bekerja 

menjadi buruh kasar. Sudah menjadi standar di setiap proyek bahwa penggunaan topi 

berwarna kuning adalah untuk kuli atau buruh kasar. Penggunaan topi merah digunakan 

oleh supervisor, sementara manager menggunakan topi berwarna hijau.20
 

 

Di Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara misalnya dilaporkan ribuan TKA telah masuk 

dan mengais rezeki sebagai buruh kasar. Beberapa hari terakhir aparat juga dilaporkan 

telah berhasil menangkap sejumlah TKA ilegal dari China yang bekerja sebagai PSK dan 

tukang pijit plus-plus di sejumlah tempat hiburan. 

 

Berdasarkan hasil temuan yang telah dikemukakan oleh Ombudsman RI tersebut, isu TKA ini 

menjadi isu yang tergolong sangat ironis. Sebab, disaat rakyat Indonesia membutuhkan pekerjaan, 

pemerintah justru memudahkan jalan bagi TKA untuk masuk ke dalam negeri. Pada mulanya 

memang maksud dan tujuan pemerintah sangat bagus, sebab TKA-TKA yang masuk hanya dibatasi 

untuk yang benar-benar memiliki skill tinggi atau skill-skill tertentu yang pada umumnya tidak 

dimiliki oleh tenaga-tenaga kerja lokal (TKL). Sehingga, dengan memasukkan TKA-TKA tersebut 

maka akan terjadi transfer ilmu pengetahuan terhadap TKL. Hal tersebut sejalan dengan pendapat 

yang dikemukakan oleh Budiono (1995), ada beberapa tujuan penempatan TKA di Indonesia, yaitu: 

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

tertentuyang belum dapat diisi oleh TKL. 

2. Mempercepat proses pembangunan nasional dengan jalan mempercepat proses alih 

teknologi atau alih ilmu pengetahuan, terutama dalam bidang industri. 

3. Memberikan perluasan kesempatan kerja bagi TKL 

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

                                                           
18Ihsanuddin. Enam Temuan Ombudsman Soal Kebijakan TKA yang Tak Sesuai Fakta Lapangan. 27 April 2018. 

Diakses melalui https://nasional.kompas.com/read/2018/04/27/08273131/enam-temuan-ombudsman-soal-kebijakan-

tka-yang-tak-sesuai-fakta-lapangan?page=all. 
19Ibid 
20Ibid 

https://nasional.kompas.com/read/2018/04/27/08273131/enam-temuan-ombudsman-soal-kebijakan-tka-yang-tak-sesuai-fakta-lapangan?page=all
https://nasional.kompas.com/read/2018/04/27/08273131/enam-temuan-ombudsman-soal-kebijakan-tka-yang-tak-sesuai-fakta-lapangan?page=all


Tujuan awal tersebut juga sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh Abdussalam (2008), 

bahwa tujuan daripada penggunaan tenaga kerja asing tersebut adalah untuk memenuhi kebutuhan 

tenaga kerja yang terampil dan profesional dalam bidang tertentu yang memang pada kenyataannya 

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 perusahaan-perusahaan swasta 

nasional wajib menggunakan tenaga ahli bangsa Indonesia sendiri. Kenyataannya, jika merujuk 

pada laporan Ombudsman RI justru yang terjadi adalah hal yang sebaliknya. Sebab yang masuk ke 

Indonesia bukan hanya TKA-TKA dengan skill tinggi, tetapi mereka yang dinilai unskill juga dapat 

masuk ke dalam negeri.  

Kondisi tersebut jika tidak segera diantisipasi tentu akan membahayakan kondisi keamanan 

negara. Sebab, bagaimanapun juga dengan hadirnya TKA-TKA unskill (blue collar) yang tidak 

begitu dibutuhkan oleh Indonesia yang jumlahnya terus meningkat dari tahun ke tahun karena bisa 

digantikan oleh tenaga kerja lokal yang jumlahnya cukup besar (saat ini sebesar 43 persen tenaga 

kerja Indonesia berpendidikan SD dan SMP yang ada dalam kategori ini), maka dengan sendirinya 

akan terjadi pergesekan horizontal antara TKA dan TKL karena memperebutkan lapangan 

pekerjaan yang ada dan jumlahnya sangat terbatas saat ini. 

Fithra mengatakan bahwa jumlah pekerja blue collar di Indonesia terus meningkat. Pada 

tahun 2014, jumlah pekerja blue collar sebanyak 3.433 orang. Pada bulan Agustus 

2017,jumlah tersebut meningkat 341 persen menjadi 15.158 orang.21 
 

Apa yang ditemukan tersebut di atas sejalan dengan hasil kajian yang dilakukan oleh 

Greenwood & McDowell (1986) di Amerika Serikat, dimana mereka menemukan keadaan yang 

sebaliknya, bahwa masuknya TKA membawa dampak negatif dan signifikan terhadap tingkat upah 

dan peluang pekerjaan 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 antara TKA tersebut yang bekerja secara ilegal. Keadaan ini 

menyebabkan berbagai tuntutan TKL untuk meningkatkan kesejahteraan mereka menjadi 

terhambat. Oleh karena itu, Greenwood & McDowell (1986) percaya bahwa TKA, khususnya TKA 

tanpa ijin telah mengurangi peluang pekerjaan dan tingkat upah TKL. 

Seperti yang telah disinggung pada sub bagian hasil penelitian sebelumnya bahwa, masuknya 

TKA di Indonesia dengan jumlah yang terus meningkat tidak lepas dari peran pemerintah Indonesia 

                                                           
21Radang, Frankiano B. 2011. Kesiapan Tenaga Kerja Indonesia Dalam Menghadapi Persaingan Dengan Tenaga 

Kerja Asing. SERVANDA Jurnal Ilmiah Hukum, Volume 5, No. 1, Januari 2011. 

https://tirto.id/jumlah-tenaga-kerja-asing-di-indonesia-cHWD


sendiri yang memudahkan jalan bagi TKA untuk masuk ke dalam negeri melalui penerbitan 

Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 20 Tahun 2018 tentang penggunaan tenaga kerja asing (TKA), 

Keputusan Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor 16 Tahun 2018, dan Keputusan Menteri 

Ketenagakerjaan RI Nomor 35 Tahun 2018.  

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

Asing (TKA), khususnya dalam Pasal 19, Pasal 20, dan Pasal 21 terlihat bahwa pemerintah 

mempermudah proses perijinan bagi TKA untuk bekerja di Indonesia (lihat lampiran 3: 81), berikut 

adalah uraian dari pasal-pasal tersebut diatas : 

Pasal 19 

Pejabat imigragu pada Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri memberikan Vitas 

paling lama 2 (dua) hari sejak permohonan diterima secara lengkap. 

Pasal 20 

(1) ………………..sekaligus dapat dijadikan permohonan Itas. 

(2) Dalam hal pengajuan permohonan Itas dilakukan sekaligus dengan permohonan Vitas 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), .............. 

 

Pasal 21 

(1) Pemberian Itas dilaksanakan di Tempat Pemeriksaan Imigrasi. 

(2) Itas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan izin tinggal untuk bekerja bagi 

TKA 

(3) Izin tinggal untuk bekerja bagi TKA untuk pertama kali diberikan paling lama 2 (dua) 

tahun dan dapat diperpanjang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. 

(4) Pemberian Itas bagi TKA......................sekaligus disertai dengan pemberian Izin 

Masuk Kembali untuk beberapa kalo perjalanan yang mana berlakunya sesuai dengan 

masa berlaku Itas. 

Beberapa pasal yang disebutkan di atas menunjukkan beberapa kemudahan yang diberikan 

oleh pemerintah kepada TKA yang bekerja di Indonesia.  

Dalam Permenakertrans Nomor 12 Tahun 2013 Pasal 26 Ayat (1) huruf (d) dapat 

berkomunikasi dalam bahasa Indonesia. Persyaratan tersebut pada Keputusan Menteri 

Ketenagakerjaan RI Nomor 16 Tahun 2015 dihapus, hal tersebut dapat dilihat pada Pasal 36 tentang 

persyaratan tenaga kerja asing yang tidak lagi mencantumkan syarat, bahwa TKA perlu dapat 

berkomunikasi dalam bahasa Indonesia (lihat lampiran 5: 98). Hal tersebut jelas memberikan 

kesempatan seluas-luasnya bagi TKA untuk masuk ke dalam negeri. 

Sementara dalam Keputusan Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor 35 Tahun 2018 terdapat 

poin-poin penting yang dihapus dari Keputusan Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor 16 Tahun 

2018, yaitu: (lihat lampiran 6: 102) 

1. Penghapusan Rasio Jumlah TKA Dengan Tenaga Kerja Lokal 

Dalam Pasal 3 Keputusan Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor 16 Tahun 2015 diatur 

bahwa perusahaan yang mempekerjakan 1 (satu) orang TKA harus dapat menyerap sekurang-

kurangnya 10 (sepuluh) orang tenaga kerja lokal pada perusahaan yang sama. Memang ada 

pengecualian atas rasio ini jika TKA tersebut akan dipekerjakan untuk posisi tertentu, untuk 



pekerjaan yang sifatnya darurat dan mendesak, untuk pekerjaan yang sifatnya sementara, 

dan/atau untuk usaha jasa impresariat.  

Pasal 3 Keputusan Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor 16 Tahun 2015 ini dihapuskan 

oleh Keputusan Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor 35 Tahun 2015. Penghapusan pasal ini 

artinya menghapuskan aturan mengenai rasio jumlah TKA dengan tenaga kerja lokal. 

Penghapusan tersebut dikhawatirkan menghilangkan kesempatan terjadinya alih pengetahuan 

dan alih teknologi dari TKA ke tenaga kerja lokal. Di sisi yang lain, penghapusan rasio ini 

memberikan kemudahan bagi perusahaan yang berbisnis di Indonesia untuk memperkerjakan 

TKA secara lebih murah karena tidak perlu mempekerjakan lebih banyak tenaga kerja lokal 

dan tidak adanya kewajiban melakukan pelatihan pada tenaga kerja lokal 

2. Penghapusan Larangan Bagi PMDN Untuk Memperkerjakan TKA Sebagai Komisaris 

Dalam Keputusan Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor 16 Tahun 2015 tidak ada 

larangan bagi perusahaan PMDN (Penanaman Modal Dalam Negeri) untuk memperkerjakan 

TKA sebagai Komisaris. Namun dalam Keputusan Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor 35 

Tahun 2015 ditambahkan pasal baru antara Pasal 4 dan Pasal 5, yaitu Pasal 4A. Di Pasal 4A 

ini diatur bahwa perusahaan yang berbentuk PMDN dilarang memperkerjakan TKA dengan 

jabatan Komisaris. Larangan ini menambah daftar pekerjaan yang tidak boleh diduduki TKA. 

Sebelumnya dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan hanya 

diatur bahwa yang dilarang adalah jabatan yang mengurusi personalia atau sumber daya 

manusia. Jadi terdapat perluasan jabatan yang dapat diduduki oleh TKA. 

3. Penghapusan dan Perubahan Aturan Mengenai Pemberian RPTKA dan IMTA Untuk 

Pekerjaan Yang Bersifat Sementara 

Dalam Pasal 16 Keputusan Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor 16 Tahun 2015 diatur 

bahwa  izin RPTKA dan IMTA untuk pekerjaan sementara diberikan untuk:  

a. Memberikan bimbingan, penyuluhan, dan pelatihan dalam penerapan dan inovasi 

teknologi industri untuk meningkatkan mutu dan desain produk industri serta kerja sama 

pemasaran luar negeri bagi Indonesia; 

b. Pembuatan film yang bersifat komersial dan telah mendapat izin dari instansi yang 

berwenang; 

c. Memberikan ceramah; 

d. Mengikuti rapat yang diadakan dengan kantor pusat atau perwakilan di Indonesia; 

e. Melakukan audit, kendali mutu produksi, atau inspeksi pada cabang perusahan di 

Indonesia; 

f. TKA dalam uji coba kemampuan dalam bekerja; 

g. Pekerjaan yang sekali selesai; dan 



h. Pekerjaan yang berhubungan dengan pemasangan mesin, elektrikal, layanan purna jual, 

atau produk dalam masa penjajakan usaha. 

Sementara Pasal 16 Keputusan Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor 35 Tahun 2015 mengatur 

pemberian izin RPTKA dan izin IMTA untuk pekerjaan yang sementara diberikan untuk: 

a. Pembuatan film yang bersifat komersial dan telah mendapat izin dari instansi yang 

berwenang; 

b. Melakukan audit, kendali mutu produksi, atau inspeksi pada cabang perusahan di 

Indonesia untuk jangka waktu lebih dari 1 (satu) bulan; dan 

c. Pekerjaan yang berhubungan dengan pemasangan mesin, elektrikal, layanan purna jual, 

atau produk dalam masa penjajakan usaha. 

Perubahan ini menimbulkan pertanyaan mengenai bagaimana alih pengetahuan dan alih 

teknologi dapat terjadi serta izin yang harus dikantongi TKA yang mengikuti rapat pekerjaan di 

Indonesia. 

4. Penghapusan Keharusan Memiliki IMTA Bagi TKA Yang Tidak Berdomisili di Indonesia 

Pada Pasal 37 Keputusan Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor 16 Tahun 2015 diatur 

bahwa perusahaan pemberi kerja bagi TKA wajib mengurus izin IMTA, terlepas dari jabatan 

apapun yang akan diberikan pada TKA tersebut. Pengecualian kewajiban ini hanya berlaku 

bagi pemberi kerja yang berupa perwakilan negara asing yang mempekerjakan TKA sebagai 

pegawai diplomatik dan konsuler. Keputusan Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor 35 Tahun 

2015 menambahkan pengecualian kewajiban memiliki IMTA ini bagi perusahaan pemberi 

kerja yang memperkerjakan TKA sebagai anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris atau 

anggota Pembina, anggota Pengurus, dan anggota Pengawas yang berdomisili di luar negeri. 

Sementara bagi TKA yang berdomisili di Indonesia tetap wajib untuk memiliki IMTA. 

Penambahan pengecualian ini menimbulkan pertanyaan mengenai izin yang harus 

dikantongi jika TKA yang berdomisili di luar negeri tersebut kemudian datang ke Indonesia 

untuk urusan pekerjaan yang sementara seperti rapat, memberikan ceramah, atau melakukan 

pekerjaan lain yang bisa sekali selesai dalam waktu singkat. Jangan sampai orang asing yang 

datang dengan visa turis kemudian justru melakukan pekerjaan di Indonesia. Memang, di satu 

sisipenghapusan kewajiban mengurus izin IMTA ini membantu mengurangi anggaran dan 

waktu yang harus disiapkan perusahaan dalam mengurus izin bagi TKA yang hendak 

diperkerjakannya, kecuali bagi perusahaan yang telah mengajukan permohonan IMTA pada 

periode Oktober sebelum terbitnya Keputusan Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor 35 Tahun 

2015. Tapi di sisi lain, perbedaan perlakuan terhadap TKA berdasarkan domisili ini juga 

berpotensi mengurangi pendapatan negara dari dana kompensasi penggunaan tenaga kerja 

asing. 



Diundangkannya peraturan-peraturan tersebut jelas memberikan kesan kemudahan bagi TKA 

untuk masuk ke Indonesia. Hal tersebut sesuai dengan apa yang dilaporkan oleh Ombudsman RI, 

dan Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah. 

Ombudsman RI 

Pemerintah boleh saja beralasan kebijakan tersebut untuk memudahkan mendatangkan 

investasi asing ke negara ini. Namun, alasan tersebut tampaknya hanya dibuat-buat untuk 

membenarkan langkahnya, karena tidak ada hubungan yang pasti antara mengundang 

investor asing dan menghapus keharusan berbahasa Indonesia bagi TKA. Banyak cara yang 

bisa dilakukan untuk menarik investor asing ke Indonesia. Misalnya dengan memberikan 

kepastian hukum, kemudahan perizinan bagi investor, atau menciptakan situasi yang 

kondusif. Hal-hal tersebut bahkan lebih penting dan perlu disiapkan oleh pemerintah 

Indonesia untuk mengundang para investor asing.22 

 

Fahri Hamzah 

Fahri menuturkan, saat ini DPR dan Pemerintah sudah sukses melahirkan UU 

Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PPMI) Nomor 18 Tahun 2017 guna melindungi 

pekerja Indonesia di luar negeri. Tetapi buruh di dalam negeri sendiri justru tidak dilindungi, 

baik itu hak-haknya dalam pembayaran dan sebagainya. Bahkan sekarang ini, hak-hak pasar 

buruh di bawah unskillable (tidak punya keahlian) juga diambil alih oleh datangnya pekerja 

asing yang tidak mempunyai keahlian. 

Padahal, ujar Fahri, di UU Ketenagakerjaan secara tegas menyatakan, bahwa syarat 

pekerja asing bisa bekerja di Indonesia adalah pertama, memiliki keahlian. Kedua, harus 

mengerti bahasa Indonesia sehingga memudahkan transfer pengetahuan. Tapi ternyata yang 

masuk Indonesia dan dilegalkan melalui Perpres tersebut justru yang tidak memiliki keahlian. 

Padahal saat ini jumlah pengangguran di Indonesia sangat banyak.23 

 

Selain Ombudsman, Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia atau yang lebih dikenal dengan 

sebutan OPSI mengatakan bahwa, 

 

Kementerian Ketenagakerjaan menerbitkan Keputusan Menteri Ketenagakerjaan 

(Kepmenaker) RI Nomor 228/2019 tentang jabatan tertentu yang dapat diduduki tenaga kerja 

asing (TKA). Terdapat 18 bidang yang dapat diisi TKA, antara lain konstruksi, real estate, 

pendidikan, industri pengolahan, pengelolaan air, pengelolaan air limbah, pengelolaan dan 

daur ulang sampah, dan akivitas remediasi, pengangkutan dan pergudangan, kesenian, 

hiburan, dan rekreasi, penyediaan akomodasi dan penyediaan makan minum, pertanian, 

kehutanan dan perikanan. 

Lalu bidang aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi, 

ketenagakerjaan, agen perjalanan, dan penunjang usaha lainnya, aktivitas keuangan dan 

asuransi, aktivitas kesehatan manusia dan aktivitas sosial, informasi dan telekomunikasi, 

pertambangan dan penggalian, pengadaan listrik, gas, uap/air panas, dan udara dingin, 

perdagangan besar dan eceran, reparasi dan perawatan mobil dan sepeda motor, aktivitas 

jasa lainnya, dan aktivitas profesional, ilmiah, dan teknis. 

                                                           
22Ihsanuddin. Enam Temuan Ombudsman Soal Kebijakan TKA yang Tak Sesuai Fakta Lapangan. 27 April 2018. 

Diakses melalui https://nasional.kompas.com/read/2018/04/27/08273131/enam-temuan-ombudsman-soal-kebijakan-
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23Simanjuntak, Johnson. Fahri: Tidak Ada Alasan Hukum Bolehkan Pekerja Asing Tanpa Keahlian. 9 September 2015. 

Diakses melalui https://www.tribunnews.com/nasional/2015/09/09/fahri-tidak-ada-alasan-hukum-bolehkan-pekerja-

asing-tanpa-keahlian?page=2 
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Untuk kategori konstruksi, jabatan yang boleh diisi oleh tenaga kerja asing adalah 

manajer hingga penasihat sistem IT, di sektor real estate yakni manajer umum hingga 

spesialis pemasaran. Untuk bidang Pendidikan yakni kepala sekolah menengah atas hingga 

guru sejumlah mata pelajaran. Sementara untuk bidang usaha lainnya pun sama, jabatan 

yang boleh diisi oleh TKA adalah selevel manajer tenaga ahli, apesialis, hingga penasihat. 

 

Padahal pada peraturan Permenaker Nomor 16 Tahun 2015 Kementerian Tenaga Kerja telah 

menghapus aturan tentang tenaga kerja lokal dan asing di suatu perusahaan berjumlah 1:10, dan hal 

tersebut oleh Ombudsman RI diminta untuk dihapus dan dikembalikan pada ketentuan yang lama, 

yaitu Permenaker Nomor 35 tahun 2015. Tapi kenyataannya ketentuan tersebut tetap tidak juga 

dihapus, namun justru mengeluarkan ketentuan baru yang tertuang dalam Keputusan Menteri 

Ketenagakerjaan RI Nomor 228 Tahun 2019 yang isinya justru memberikan jabatan seluas-luasnya 

bagi TKA untuk mengisi pekerjaan-pekerjaan di Indonesia, seperti yang dikemukan oleh OPSI. 

Dalam aturan yang lama juga harusnya ada ketentuan tenaga kerja lokal dan asing di 

suatu perusahaan berjumlah 1:10. Akan tetapi, dalam aturan yang baru, ketentuan tersebut 

dihapuskan. Jadi Permenaker Nomor 16 Tahun 2015 ini sebenarnya lebih maju dari 

Permenaker Nomor 35 tahun 2015. Oleh karena itu, Ombudsman meminta Kementerian 

Tenaga Kerja untuk segera melakukan perubahan kembali Permenaker. Perubahan itu harus 

mengembalikan syarat wajib berbahasa Indonesia dan juga perbandingan antara tenaga 

kerja dalam negeri dan TKA. Ini persoalan kebijakan yang paling mendasar yang 

menyebabkan serbuan TKA ke Indonesia. 

 

Apa yang dikemukan dalam Perpres dan Permenaker tersebut jelas melanggar tujuan kedua 

dari tujuan nasional dalam UUD Tahun 1945, 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. Selain itu apa yang menjadi kebijakan pemerintah tersebut 

juga melanggar Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 

1999 Tentang Hak Asasi Manusia yang berbunyi: 

(3) Setiap orang berhak untuk hidup, mempertahankan hidup dan meningkatkan taraf 

kehidupannya.  

(4) Setiap orang berhak tenteram, aman, damai, bahagia, sejahtera lahir dan batin.24 

 

Masih terkait dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang 

Hak Asasi Manusia, apa yang menjadi kebijakan pemerintah tersebut juga bertentangan dengan 

Pasal 11 dan Pasal 12, berikut bunyinya: 

Pasal 11  

Setiap orang berhak atas pemenuhan kebutuhan dasarnya untuk tumbuh dan berkembang 

secara layak.  

 

Pasal 12  

                                                           
24Pasal 9 Undang-Undang Republik Indonesia  Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia. 



Setiap orang berhak atas perlindungan bagi pengembangan pribadinya, untuk 

……………… meningkatkan kualitas hidupnya agar menjadi manusia yang beriman, 

bertaqwa, bertanggung jawab, berakhlak mulia, bahagia, dan sejahtera sesuai dengan hak 

asasi manusia. 

 

Alasan bertentangan dengan pasal-pasal tersebut disebabkan dengan memberikan kesempatan 

pada TKA-TKA untuk mudah masuk ke Indonesia, maka lapangan pekerjaan yang seharusnya 

dapat diisi untuk warga negaranya (TKL) justru dialihkan kepada orang-orang lain yang bukan 

warga negaranya yang sebenarnya bukan tanggung jawab negara untuk mengurusnya. Maka 

keadaan yang terjadi di Indonesia saat ini adalah hal yang tidak wajar. 

Mungkin di negara-negara yang sudah maju keberadaan TKA adalah penting mengingat 

jumlah tenaga kerja di negara tersebut kurang. Selain itu, kebanyakan TKA di negara-negara maju 

bekerja di bidang-bidang pekerjaan yang memang masyarakatnya sudah tidak bersedia untuk 

bekerja di lingkup tersebut. Sebagai contoh: Sopir, PRT, Karyawan Pabrik, Karyawan Perkebunan, 

Buruh Kasar, Tukang antar barang, dan lain sebagainya yang dinilai pekerjaan dengan kategori 

rendah. Melihat kondisi tersebut akhirnya pemerintah setempat memberikan kesempatan kepada 

TKA-TKA untuk mengisi bidang-bidang pekerjaan tersebut.  

Pernyataan tersebut sejalan dengan apa yang dikemukan oleh Fry (1996), dimana 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. Masuknya TKA ini telah memberikan 

dampak yang cukup berarti terhadap pertumbuhan ekonomi, peluang kesempatan kerja, dan tingkat 

upah yang diterima TKL di negara tersebut. 

Dan hal yang lebih penting lagi, sebagai penyelenggara negara yang diberikan amanat oleh 

Undang-Undang Dasar 1945 untuk menyejahterakan rakyat jangan membanding-bandingkan bahwa 

TKI juga banyak di negara-negara lain dan itupun juga menjadi masalah bagi negara yang mereka 

tempati. Harusnya sebagai pihak penyelenggara negara hal tersebut justru sesuatu yang memalukan 

melihat warganya mencari kerja jauh di luar negeri hanya sebagai buruh, hal tersebut akan berbeda 

apabila bekerja sebagai tenaga ahli.  

Hanif Dakiri mengatakan, bahwa TKI di negara lain, besar. TKI kalau survei World Bank, 

ada 9 juta TKI di luar negeri. Sebanyak 55 persen di Malaysia, di Saudi Arabia 13 persen, 

China-Taipei 10 persen, Hong Kong 6 persen, Singapura 5 persen.25 
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Selain itu dengan dikeluarkannya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 20 Tahun 2018 tentang 

Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA), Keputusan Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor 16 Tahun 

2015, dan Keputusan Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor 35 Tahun 2015, serta Keputusan Menteri 

Ketenagakerjaan RI Nomor 228 Tahun 2019 yang justru tidak memperbaiki kondisi, dan secara 

jelas menambah permasalahan ketenagakerjaan di Indonesia, memberikan kesan bahwa pemerintah 

melakukan liberalisasi ketenagakerjaan di Indonesia, dan hal ini jelas melanggar ketentuan 

perundangan-undangan yang ada di Indonesia. Ironisnya mayoritas DPR sebagai wakil rakyat juga 

tidak tergerak hatinya untuk melakukan aksi protes dengan menanyakan kebijakan pemerintah 

tersebut yang benar-benar merugikan warga negaranya sendiri (TKL). Padahal  jelas dalam 

ketentutan perundangan yang ada DPR memiliki hak angket (hak untuk bertanya) tentang semua 

kebijakan pemerintah. Hal tersebut terbukti kebijakan tersebut telah resmi diundangkan selama ini.  

Melihat apa yang diuraikan tersebut di atas maka ada baiknya peraturan ketenagakerjaan yang 

dikeluarkan pemerintah tersebut seharusnya perlu dipertimbangkan terlebih dahulu secara matang, 

dan dibicarakan secara lebih terbuka kepada semua pihak yang berkepentingan agar keputusan yang 

diambil tepat, sebab kenyataannya pemerintah sendiri belum mampu menyediakan lapangan 

pekerjaan secara layak kepada warga negaranya. Selain itu juga, fakta menunjukkan bahwa 

pertumbuhan ekonomi negara ditunjang oleh tingkat konsumsi masyarakat. Jadi apabila banyak 

TKA masuk, baik legal maupun illegal akan mengurangi kesempatan kerja bagi tenaga kerja lokal.  

Sementara, adanya perluasan jabatan yang diperuntukkan untuk TKA (Keputusan Menteri 

Ketenagakerjaan RI Nomor 35 Tahun 2015 dan Keputusan Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor 228 

Tahun 2019) jelas akan meningkatkan persaingan di kalangan pengusaha lokal yang banyak 

didominasi oleh UMKM. Padahal data statistik menyebutkan bahwa UMKM merupakan salah satu 

pilar penting bagi perekonomian di Indonesia karena kemampuannya menyerap TKL yang 

tergolong sangat tinggi, juga kemampuannya untuk bertahan hidup dalam menunjang aktivitas 

ekonomi bangsa juga sangat tinggi. Banyak kajian-kajian sebelumnya yang telah membuktikan hal 

tersebut. UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) merupakan salah satu pilar penting bagi 

penyangga perekonomian Indonesia.  Hal tersebut telah dibuktikan ketika Indonesia mengalami 

krisis ekonomi pada tahun 1997-1998, UMKM terbukti tangguh dan mampu bertahan ditengah-

tengah krisis yang terjadi saat itu. Data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2012 mencatat bahwa, 

jumlah UMKM mencapai 56,54 juta unit. Angka tersebut setara dengan 99,99% dari total unit 

usaha di Indonesia.26 

Data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2012 juga mencatat, bahwa pada tahun 2012 UMKM 

mampu menyediakan lapangan kerja bagi 107 juta lebih tenaga kerja atau menyerap sekitar 97% 
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angkatan kerja. Selain itu, pada tahun bersamaan, UMKM mampu menyumbang 59,8% dari total 

Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia. UMKM juga dinilai sebagai salah satu jenis industri yang 

paling kreatif karena seringkali produk-produk yang dihasilkan UMKM merupakan satu ide original 

yang menyajikan terobosan-terobosan baru dalam penciptaanya.27 Melihat kenyataan tersebut, maka 

penting bagi pemerintah untuk memberikan lingkungan usaha yang kondusif, seperti dengan 

memberikan pelatihan-pelatihan, memberikan bantuan sarana prasarana dan memberikan 

kemudahan modal, dan lain sebagainya agar keberadaan mereka tetap eksis. Berkaitan dengan hal 

tersebut, sekali lagi diharapkan hendaknya sebagai penyelenggara negara, pemerintah tidak 

membuat kebijakan kontroversial yang akan mengurangi keberadaan TKL dan keberadaan UMKM 

itu sendiri yang telah memberikan kontribusi besar dan dominan terhadap laju pertumbuhan 

perekonomian negara melalui tingkat konsumsinya. 

Pernyataan tersebut memperkuat kajian yang dilakukan oleh Bachtiar dan Fahmi (2011), 

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 dimasa yang akan datang. Oleh karena itu, pengiriman jasa TKI 

untuk tujuan Malaysia dimasa yang akan datang sebaiknya diprioritaskan kepada tenaga kerja yang 

berkemahiran tinggi. 

Memperkuat argumen tersebut berikut ditampilkan tabel perbandingan jumlah TKA yang 

masuk dan jumlah pencari kerja (pengangguran) di Indonesia, serta beberapa data lainnya seperti 

laju pertumbuhan ekonomi di Indonesia, laju tingkat konsumsi masyarakat, dan data serapan tenaga 

kerja terkait dengan investasi yang berjalan selama kurun waktu 2014-2018 yang secara resmi 

dirilis oleh BPS. 

 

Tabel 4.3 

TKA, Penggangguran, Laju Konsumsi, Penyerapan TKL 

dan Laju Pertumbuhan Perekonomian 
 

Tahun TKA 

(Ribu 

Orang) 

Pengangguran 

(Juta Orang) 

Laju 

Konsumsi 

Penyerapan 

TKL 

(Juta Orang) 

Laju 

Pertumbuhan 

Ekonomi 

2014 73624 7,24 5,15% 1,43 5,01% 

2015 77149 7,56 4,96% 1,44 4,88% 

2016 80375 7,03 5,01% 1,39 5,03% 

2017 85947 7,04 4,94% 1,17 5,07% 

2018 95335 7 5,05% 0,96 5,17% 

Sumber: Data Sekunder Diolah, 2019 
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Dari data tersebut di atas, tergambar dengan jelas bahwa, tren TKA yang masuk Indonesia 

terus mengalami peningkatan, dan peningkatan tertinggi terjadi pada tahun 2018. Lonjakan tersebut 

salah satunya disebabkan karena keluarnya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 20 Tahun 2018 

tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA) yang memberikan kelonggaran masuknya TKA, 

selain peraturan-peraturan lain yang dikeluarkan oleh Kementerian Tenaga Kerja, 

seperti:Permenaker Nomor 16 Tahun 2015, Keputusan Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor 35 

Tahun 2018, dan Keputusan Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor 228 Tahun 2019 

Data pengangguran atau pencari kerja trennya mengalami fluktuasi, tetapi pada tahun 2018 

angkanya mengalami penurunan dibanding tahun-tahun sebelumnya. Laju konsumsi masyarakat 

juga mengalami kondisi yang berfluktuasi, namun demikian trennya cenderung stagnan rata-rata 5 

persen.  

Untuk penyerapan tenaga kerja lokal (TKL) trennya mengalami penurunan sejak 2014 sampai 

tahun 2018, tetapi anehnya justru pada saat kemampuan penyerapan TKL mengalami penurunan 

yang terus menerus justru terjadi kenaikan TKA yang terus menerus juga selama tahun 2014-2018. 

Kondisi tersebut memberikan sebuah sinyal dimungkinkan bahwa penurunan angka penyerapan 

TKL tersebut juga disebabkan oleh maraknya TKA yang masuk ke Indonesia. Padahal dengan 

rendahnya angka penyerapan TKL maka akan mengganggu laju pertumbuhan ekonomi di 

Indonesia, karena fakta menunjukkan bahwa selama ini ternyata hanya laju konsumsi masyarakat 

saja yang mendorong laju pertumbuhan perekonomian di Indonesia dengan jumlah rata-rata 5 

persen. 

Badan Pusat Statistik (BPS) juga mencatat tren pertumbuhan pekerja baru kian melambat. 

Pada Agustus 2018, pertumbuhan jumlah penduduk bekerja hanya mencapai 2,47 persen 

atau naik tipis dari tahun sebelumnya yang sebesar 2,2 persen. Padahal pada 2016, 

penciptaan lapangan kerja baru mampu tumbuh 3,12 persen. Fakta tersebut memunculkan 

kekhawatiran bahwa tren penurunan penyerapan tenaga kerja akan berlanjut hingga tahun 

ini. Akibatnya, pertumbuhan sektor konsumsi akan terhambat sehingga berpotensi 

mengganjal laju pertumbuhan ekonomi. Pasalnya, sektor konsumsi hingga kini merupakan 

motor utama pertumbuhan ekonomi Indonesia.28 

 

Apa yang menjadi temuan penelitian ini memberikan sebuah gambaran jelas bahwa kondisi 

pertumbuhan ekonomi Indonesia dimungkinkan akan semakin memburuk di masa-masa mendatang 

jika kebijakan pemerintah tentang TKA tidak segera dibenahi. Sebab, bagaimanapun juga 

keberadaan TKA, terutama TKA-TKA illegal/unskill akan berpotensi menyerobot lapangan kerja 

TKL yang sebenarnya justru berperan dalam mendorong laju pertumbuhan ekonomi di dalam 

negeri. Hal tersebut justru berbeda dengan apa yang dilakukan para TKA, seperti temuan 
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Ombudsman tentang sistem transfer gaji yang diberikan kepada mereka yang menyebabkan negara 

tidak mendapatkan pajak penghasilan yang seharusnya mereka setor kepada Negara Republik 

Indonesia sebagai sebuah kewajiban karena telah bekerja atau mengambil manfaat dari negara.  

Temuan lainnya yang lebih mengejutkan, ternyata gaji para TKA itu langsung ditransfer 

ke rekening bank negara asal mereka. Gaji ditransfer oleh kontraktor ketenagakerjaan di 

negara asal yang mendatangkan mereka ke Indonesia. Dengan mekanisme seperti itu, maka 

Indonesia tidak mendapatkan pajak penghasilan. Kerugian negara pasti, karena pajak 

penghasilan dari mereka tidak masuk kas negara.29 

 

Selain melakukan pembenahan peraturan dan lebih melakukan pengetatan, serta sweeping 

kepada TKA-TKA, pemerintah juga perlu memutuskan untuk mencari investor-investor lain selain 

dengan RRC yang memang dalam kebijakan investasinya selalu mengikutkan sumber daya 

manusianya. Pemerintah dapat menarik investor asing lain yang tidak memberikan syarat investasi 

seperti RRC.  

Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) mencatat terjadi lesatan investasi China ke 

Indonesia. Pada 2016, China telah duduk di posisi ke-3 sebagai investor terbesar dengan 

nilai investasi USD 2,665 juta atau 9 persen dari total investasi di Indonesia. Naik dari 2015 

sebesar USD 628 juta atau 2 persen dari total investasi asing di Indonesia. Peningkatan 

investasi oleh China tersebut berdampak denganmeningkatnya jumlah tenaga kerja asal 

Negeri Tirai Bambu yang hijrah ke Indonesia.30 

 

Sebagai negara berdaulat tentu pemerintah sebagai wakil dari rakyatnya harus mengambil 

sikap tegas terkait hal tersebut, sebab jika hal tersebut tetap dilakukan, maka tidak menutup 

kemungkinan akan terjadi gesekan horizontal antara masyarakat sebagai TKL dengan TKA, dan hal 

ini tentu tidak perlu terjadi karena akan menciderai hubungan diplomatik kedua negara yang telah 

dibina baik selama ini. Apa yang dikemukan oleh peneliti tersebut pada dasarnya juga sama dengan 

apa yang dikemukan oleh Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah bahwa, Perpres Nomor 20 Tahun 

2018 tentang TKA sangat bertentangan dengan UU Ketenagakerjaan. Selain itu juga, peraturan 

Presiden tersebut banyak mengundang kecemburuan terhadap buruh-buruh lokal, sebab Perpres 

tersebut dianggap lebih mengistimewakan TKA sehingga keberadaannya yang cukup merugikan 

buruh-buruh lokal harus ditolak. 

Dan lagi, banyak cara yang bisa dilakukan untuk menarik investor asing ke Indonesia. 

Misalnya dengan memberikan kepastian hukum, kemudahan perizinan bagi investor, atau 

menciptakan situasi yang kondusif. Hal-hal tersebut bahkan lebih penting dan perlu disiapkan oleh 
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pemerintah Indonesia untuk mengundang para investor asing. Hal tersebut sesuai dengan apa yang 

dikemukan oleh Ombudsman RI.  

Pemerintah boleh saja beralasan kebijakan tersebut untuk memudahkan mendatangkan 

investasi asing ke negara ini. Namun, alasan tersebut tampaknya hanya dibuat-buat untuk 

membenarkan langkahnya, karena tidak ada hubungan yang pasti antara mengundang 

investor asing dan menghapus keharusan berbahasa Indonesia bagi TKA. Banyak cara yang 

bisa dilakukan untuk menarik investor asing ke Indonesia. Misalnya dengan memberikan 

kepastian hukum, kemudahan perizinan bagi investor, atau menciptakan situasi yang 

kondusif. Hal-hal tersebut bahkan lebih penting dan perlu disiapkan oleh pemerintah 

Indonesia untuk mengundang para investor asing.31 

 

Dikaitkan dengan teori Keynesian, maka apa yang menjadi kebijakan pemerintah jelas 

bertentangan dengan prinsip-prinsip membangun sebuah negara yang adil dan makmur. Sebab 

dalam teori Keynesian disebutkan bahwa negara yang ingin mewujudkan kondisi tersebut hal utama 

yang dipikirkan adalah bagaimana mendorong masyarakatnya untuk dapat bekerja dengan 

memberikan lapangan pekerjaan seluas-luasnya kepada masyarakat. Hal tersebut disebabkan karena 

menurut penggagas teori tersebut, laju pertumbuhan sebuah negara salah satunya hanya dapat 

diwujudkan dengan meningkatnya jumlah kesempatan kerja bagi warga negara sehingga konsumsi 

masyarakat dapat lebih ditingkatkan sehingga laju pertumbuhan ekonomi dapat berkembang maju. 

Begitu pula dalam hal investasi, dalam teori Keynesian juga disebutkan bahwa investasi juga 

diperlukan untuk mendorong laju pertumbuhan ekonomi, sebab semakin banyak investasi, maka 

akan mendorong tumbuhnya kesempatan kerja seluas-luasnya bagi warga negara, dan dampaknya 

akan meningkatkan laju konsumsi masyarakat. 

Berkaitan dengan hasil penelitian ini, salah satu hal menarik yang ditemukan bahwa kebijakan 

TKA yang digagas oleh pemerintah tidak selaras dengan berbagai teori dan pendapat yang 

dikemukakan oleh para ahli. Dimana, kebijakan tersebut kurang efektif dalam mewujudkan 

kehidupan ekonomi yang lebih baik, atau kondisi ekonomi yang mampu menjadikan kehidupan 

rakyat menjadi lebih sejahtera dan bukan sebaliknya. Terlebihlagi bila kita mempertimbangkan 

bahwa Indonesia adalah negara yang penghasilan terbesarnya sangat bergantung kepada tingkat 

konsumsi masyarakatnya. Berdasarkan hasil penelitian yang didapat, kebijakan memasukkan TKA 

dengan dalih investasi ternyata menggerus lapangan kerja yang seyogyanyamenjadi hak rakyat 

Indonesia (TKL), hal ini tergolong menjadi kebijakan yang kontra produktifkarena kebijakan 

tersebut justru akan menghambat laju perekonomiannegara Indonesia. Banyak laporan dari berbagai 

media online, seperti halnya laporan yang dimuat dalam media beritasatu.com yang dirilis pada 
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tanggal 17 Februari tahun 2020, menyebutkan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia di Kuartal 

Pertama diprediksi kurang dari 5 persen.32 

Terlepas dari berita-berita yang dimuat media,sebagian dari rakyat Indonesia dapat 

mengalami bagaimana dampak negatif kebijakan pemerintah saat ini (Rezim Joko Widodo) 

terhadap kehidupan ekonomi masyarakat. Fenomena yang muncul saat ini adalah semua harga 

barang naik, bertambah banyaknya pengangguran, pekerjaan sudah tidak menjanjikan kesejahteraan 

bagi masyarakat (misal: bagi mereka yang bekerja menjadi buruh pabrik dan ojek online), bahkan 

memberikan jaminan keselamatan bagi masyarakat (misal: bagi ojek online), belum lagi masalah 

BPJS yang membebani masyarakat yang sebelumnya kebijakan tersebut tidak pernah ada di rezim 

sebelum-sebelumnya, dan masih banyak lagi yang dapat kita saksikan jika kita jeli dengan kondisi 

yang terjadi saat ini. 
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