
BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pengertian Tenaga Kerja Indonesia (TKI)

Pasal 1 ayat (2) UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan adalah: 

“Setiap orang laki-laki atau wanita yang sedang atau dalam akan melakukan 

pekerjaan, baik di dalam ataupun di luar hubungan kerja guna menghasilkan 

barang  atau  jasa  untuk  memenuhi  kebutuhan  masyarakat”10.  Pendapat  lain 

menyatakan bahwa tenaga kerja memiliki persamaan dengan  buruh. Buruh 

adalah orang yang bekerja dengan mendapat imbalan upah atau gaji11.  Pasal 1 

ayat  3  UU No.  13 tentang Ketenagakerjaan  memberikan pengertian bahwa 

“Buruh atau pekerja adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah 

atau imbalan dalam bentuk lain”12. 

Buruh  atau  tenaga  kerja  adalah  orang-orang  yang  bekerja  atau 

melakukan pekerjaan baik laki-laki ataupun perempuan, baik di dalam ataupun 

diluar  hubungan  kerja  guna  menghasilkan  barang  atau  jasa  untuk 

mendapatkan imbalan atau upah guna memenuhi kebutuhan masyarakat. Jadi, 

yang  dimaksud  dengan  buruh  adalah  setiap  orang  yang  bekerja  untuk 

menerima upah dalam bentuk lain. Bentuk lain yang dimaksud adalah uang. 

Adapun pengertian Tenaga Kerja Indonesia  (TKI) adalah orang-orang 

yang  berkewargaan  negara   Indonesia   baik   laki-laki   ataupun   perempuan 

1 0 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, Citra Umbara, Bandung, 
hal. 28.

11 Moekijat, Administrasi Kepegawaian Negara, Mandar Maju, Bandung, 1991, hal. 171.
12 Undang-undang No. 13 Tentang Ketenagakerjaan, Citra Umbara, Bandung, 2004. hal. 3. 
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yang  melakukan  pekerjaan  keluar  negara.  Dengan  kata  lain  Tenaga  Kerja 

Indonesia   adalah  orang-orang  Indonesia  yang  bekerja  keluar  negara 

Indonesia.  Tenaga  kerja  dan  buruh  bekerja  ikut  orang  lain  yang  disebut 

dengan majikan.  Pengertian majikan  berlawanan dengan buruh atau tenaga 

kerja. Majikan mempunyai arti yang sama dengan pengusaha13.        

Pengertian pengusaha menurut pasal 1 ayat (4) UU No. 13 Tahun 2003 

adalah:

1.  orang   perseorangan,  persekutuan,   atau  badan  hukum  yang 
menjalankan suatu perusahaan milik sendiri;

2.  orang  perseorangan,  persekutuan,  atau  badan  hukum  yang  secara 
berdiri sendiri menjalankan perusahaan bukan miliknya; dan 

3.  orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang berada di 
Indonesia mewakili perusahaan sebagaimana yang dimaksud dalam 
huruf a dan b yang berkedudukan di luar wilayah Indonesia14.

Kutipan tersebut secara jelas memberikan pengertian pengusaha adalah 

orang, persekutuan, atau badan hukum yang mempunyai usaha milik sendiri. 

Untuk melancarkan perusahaannya tersebut pengusaha membutuhkan buruh 

atau  tenaga  kerja.  Pengusaha  mempunyai  wewenang  untuk  memerintah 

ataupun  menyuruh  buruh  atau  tenaga  kerja  untuk  melakukan  pekerjaan 

sehingga  pengusaha  ini  dapat  dikatakan  sebagai  majikan  bagi  buruh  atau 

tenaga kerja yang ikut bekerja di perusahaan yang bersangkutan.

TKI adalah warga negara Indonesia yang bekerja di luar negeri. Banyak 

orang yang ingin bekerja keluar negeri yang membuka peluang bagi seseorang 

atau individu untuk mendirikan perusahaan jasa, yaitu Perusahaan Jasa Tenaga 

13    F.X. Djulmiadji, Perjanjian Kerja, Bumi Aksara, Jakarta, 2001, hal. 26. 
1 4  Undang-undang   Nomor  13  Tahun   2003   tentang  Ketenagakerjaan,  Citra  Umbara, 

Bandung, 2003, hal. 3.
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Kerja Indonesia (PJTKI) demi memburu keuntungan mudah dengan mengirim 

manusia  menjadi  buruh  ke  luar  negeri  seiring  dengan  meningkatnya 

permintaan  dari  beberapa  negara  asing,  seperti  Arab  Saudi,  Malaysia, 

Hongkong, Singapura, dan lain-lain. Permintaan itu tidak lepas dari murahnya 

harga para tenaga kerja migran Indonesia di luar negeri15.

Perkembangan  zaman  dan  semakin  meningkat  tetapi  tidak  diimbangi 

dengan lapangan kerja yang cukup mengakibatkan tenaga kerja di Indonesia 

menjadi  tenaga  kerja  migran  keluar  negeri.  Kenyataan  inilah  yang 

mengikatkan hubungan antara buruh migran dengan Perusahaan Jasa Tenaga 

Kerja Indonesia  mempunyai hubungan yang erat, antara buruh migran dengan 

Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia  saling membutuhkan. Buruh migran 

atau Tenaga Kerja Indonesia  membutuhkan pihak Perusahaan Jasa Tenaga 

Kerja  Indonesia   sebagai  sarana  untuk  mempermudah  buruh migran  dapat 

bekerja keluar negeri dan pihak Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia  akan 

memperoleh  hasil  atas  jasa  yang  telah  dilakukan  mengirim  buruh  migran 

keluar negeri.

Perusahaan Jasa  Tenaga Kerja  Indonesia   (PJTKI)  adalah  perusahaan 

milik  orang  perseorangan,  persekutuan,  atau  badan  hukum  yang  secara 

bersama atau berdiri sendiri menjalankan perusahaan. Perusahaan Jasa Tenaga 

Kerja  Indonesia   bukan milik   pemerintah  sehingga dalam pelaksanaannya 

tujuan utama Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia  adalah memperoleh 

penghasilan  dengan  cara  memberikan  jasa.  Perusahaan  Jasa  Tenaga  Kerja 

1 5   Erman  Rajaguguk,   Hak-hak  Buruh  dalam  Era  Golablisasi  Ekonomi,   Komisi 
Pembaharuan Hukum Buruh, 1998, hal. 102.
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Indonesia  memberikan jasa sebagai perantara Tenaga Kerja Indonesia  untuk 

dapat bekerja keluar negara.

Perusahaan  Jasa  Tenaga  Kerja  Indonesia   dalam  perkembangannya 

searah dengan meningkatnya Tenaga Kerja Indonesia  yang semakin banyak 

dikirim  keluar  negara  dan  semakin  banyaknya  permasalahan-permasalahan 

Tenaga Kerja  Indonesia yang diperlakukan sewenang-wenang oleh majikan 

atau  pengusaha,  diharapkan  sikap  peduli  Perusahaan  Jasa  Tenaga  Kerja 

Indonesia   sebagai  perantara  Tenaga  Kerja  Indonesia  untuk  memberikan 

perlindungan.  Untuk  mengantisipasi  nasib  Tenaga  Kerja  Indonesia   yang 

kurang  menyenangkan  dan  partisipasi  Perusahaan  Jasa  Tenaga  Kerja 

Indonesia  dalam memberikan perlindungan kepada Tenaga Kerja Indonesia 

pemerintah telah mengeluarkan UU No. 39 Tahun 2004 tentang Tenaga Kerja 

Indonesia di Luar Negeri.  

Pemerintah mengeluarkan UU No. 39 Tahun 2004 berarti  pemerintah 

Indonesia memberi kesempatan pada warganya bekerja keluar negara untuk 

dapat mensejahterakan keluarga dalam penghidupannya. Dapat bekerja keluar 

negara  merupakan  hak  warga  sehingga  pemerintah  mempunyai  tanggung 

jawab  untuk  memberi  kesempatan  pada  warga  bekerja  di  negara  lain. 

Tanggung jawab pemerintah mengenai tenaga kerja yang bekerja di negara 

lain  ini  termuat  dalam Pasal  39  ayat  1  UU.  No.  13  Tahun  2003,  dengan 

bunyinya  sebagai  berikut:  “Pemerintah  bertanggung  jawab  mengupayakan 

perluasan kesempatan kerja baik di ddalam maupun di luar hubungan kerja”16. 

Dengan  adanya  bunyi  Pasal  ini  berarti  pemerintah  telah  memberdayakan 
16 UU. No. 13 Tahun 2003, Op. Cit. Hal. 8.
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tenaga kerja secara optimal dan manusiawi sebab tenaga kerja yang bekerja 

keluar negara dilindungi oleh pemerintah dengan salah satu upayanya adalah 

adanya ketentuan-ketentuan syarat yang harus dipenuhi oleh Perusahaan Jasa 

Tenaga Kerja Indonesia  yang termuat dalam UU No. 39 Tahun 2004 tentang 

Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri       

B. Perjanjian Kerja Antara Tenaga Kerja Indonesia  dan Perusahaan Jasa 

Tenaga Kerja Indonesia 

Perjanjian adalah perbuatan yang dilakukan dua orang atau lebih yang 

isi perjanjian tersebut didasarkan atas kesepakatan atau bersetujuan bersama23. 

Perjanjian adalah suatu hubungan hukum antara dua pihak, yang isinya  adalah 

hak dan kewajiban: suatu hak unuk menuntut sesuatu dan di sebelah lain suatu 

kewajiban untuk memenuhi tuntutan tersebut23. Pengertian perjanjian adalah 

suatu hubungan hukum kekayaan atau harta benda antara dua orang atau lebih 

yang  memberi  kekuatan  hak  pada  satu  pihak  untuk  memperoleh  prestasi 

sekaligus mewajibkan pihak lain untuk menunaikan prestasi24. 

Istilah  perikatan  merupakan  kesepadanan  dari  istilah  bahasa  Belanda 

“Verbentenis”.  Istilah  ini  mempunyai  cakupan  yang  paling  luas,  yaitu 

mencakup semua ketentuan  dari  KUH Perdata  (Pasal  1233 KUH Perdata). 

Sedangkan  istilah  perjanjian  merupakan  kesepadanan  dari  istilah  bahasa 

Belanda  “Overeenkomst”.  Istilah  perjanjian  ini  mempunyai  cakupan  yang 

23   Muhammad Abdul Kadir, Hukum Perjanjian, Citra Umbara, Bandung, 1989, hal. 5.
23   R.  Subekti, Aspek-aspek Hukum Nasional, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993, hal. 2.
24  M. Yahya Harahap, 1996, Segi-Segi Hukum Perjanjian, Alumni, Bandung, hal. 6. 
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lebih  sempit  dibandingkan  istilah  perikatan.  Dimana  istilah  perjanjian  ini 

hanya mencakup  perikatan yang lahir dari perjanjian saja25. 

Berdasarkan pengertian  perjanjian  dan perikatan  yang  telah diuraikan 

diatas, maka dapat ditemukan hubungan antara perjanjian dengan perikatan. 

Dengan demikian, hubungan antara perjanjian dengan perikatan adalah bahwa 

perjanjian itu telah melahirkan perikatan dari dua orang atau lebih dari para 

pihak yang terkait.

Hal  ini  dapat  dijumpai  dalam  pasal  1233  KUH  Perdata,  yang 

menyatakan  “Tiap-tiap  perikatan  dilahirkan,  baik  karena  perjanjian  baik 

karena  undang-undang”.  Ketentuan  Pasal  1233  KUH  Perdata  tersebut 

dipertegas  dengan  ketentuan  Pasal  1313  KUH  Perdata,  yang  menyatakan 

sebagai berikut “ Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dimana satu orang 

mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih”26. 

Perjanjian  merupakan  sumber  terpenting  yang  melahirkan  perikatan. 

Undang-undang juga merupakan sumber lain dari perikatan selain perjanjian, 

namun perjanjianlah yang paling banyak melahirkan perikatan dibandingkan 

undang-undang.  Sumber  perikatan  berupa undang-undang diperinci  sebagai 

berikut:

1.   Undang-undang saja

2.   Undang-undang yang berhubungan dengan perbuatan orang :

a.   Perbuatan yang halal

25   Amir Fuadi, Hukum Kontrak dari Sudut Bisnis, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hal. 2.
2 6  Kartini  Muljadi  dan Gunawan Widjaja,  Perikatan yang lahir dari  Perjanjian,  Rajawali 

Pres, Jakarta, 2003, hal. 1.
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b.   Perbuatan yang melanggar hukum27.

Suatu perjanjian juga dinamakan persetujuan karena dua pihak itu setuju 

untuk melakukan sesuatu. Dapat dikatakan bahwa dua perikatan itu (perjanjian 

dan perjanjian) adalah sama artinya. 

Syarat-syarat  sahnya  perjanjian  dapat  kita  temukan  dalam  ketentuan 

Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata28 yang berbunyi:

“Untuk sahnya perjanjian, diperlukan empat syarat”:
a. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya
b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan
c. Suatu pokok persoalan tertentu
d. Suatu usaha yang tidak terlarang.”

Keempat  syarat  tersebut  selanjutnya,  dalam  doktrin  hukum  yang 

berkembang, digolongkan ke dalam:

1.  Syarat  subyektif,  yaitu  syarat  yang  menyangkut  subyek  (pihak)  yang 

melakukan  perjanjian.  Yang  meliputi  kesepakatan  para  pihak  dan 

kecakapan para pihak dalam mengadakan perikatan.

2. Syarat obyektif, yaitu syarat yang menyangkut obyek daripada perjanjian. 

Yang  meliputi  suatu  pokok  persoalan  tertentu  dan  suatu  sebab  yang 

benar29.

Kesimpulan perjanjian adalah persetujuan yang dapat dibuat secara lisan 

atau tertulis antara dua orang atau lebih kepada satu orang lain atau lebih yang 

masing-masing  pihak  berjanji  atau  menaati  apa  yang  tersebut  dalam 

persetujuan. Perjanjian ini didasarkan kata sepakat yang dapat menimbulkan 

27    R. Subekti, S.H, 1995, Aneka Perjanjian, Citra Aditya Bakti, Bandung, hal. 3.
2 8  R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, Kitab undang-undang Hukum Perdata, Pradnya Paramita, 

Jakarta, 2003, hal. 339.
2 9    M. Yahya Harahap, Ibid,  hal. 2.

19



perbuatan dan akibat hukum dalam melaksanakan hak dan kewajiban.  Satu 

pihak adalah yang wajib berprestasi dan pihak lainnya adalah yang berhak atas 

prestasi tersebut, ada hubungan timbal-balik dari dua pihak.

Perjanjian pada hakekatnya hubungan hukum antara kedua belah pihak, 

dapat  terjadi  dalam  lingkungan  hukum  kekayaan  dan  dapat  terjadi  dalam 

pekerjaan.  Perjanjian  Kerja  adalah  salah  satu  bentuk  perjanjian  untuk 

melakukan  pekerjaan,  yaitu  perjanjian  antara  buruh  dengan  majikan  untuk 

melakukan  pekerjaan  dengan  upah30.  Pasal  50  UU  No.  13  Tahun  2003 

berbunyi:  “Hubungan  kerja  terjadi  karena  adanya  perjanjian  kerja  antara 

pengusaha dan pekerja/buruh.” 

Perjanjian  Kerja  adalah  suatu  perbuatan  hukum  yang  terjadi  karena 

adanya  sepakat  antara  dua  orang  atau  lebih  dengan  maksud  untuk 

menimbulkan  kewajiban-kewajiban  antara  satu  dengan  lainnya.   Perjanjian 

kerja  objeknya  berlainan  dengan  objek  perjanjian-perjanjian  lain,  objek 

perjanjian kerja adalah manusia. Dalam perjanjian kerja, manusia menjadi titik 

pusat dalam pelaksanaan perjanjian. 

Menurut Pasal 1601 huruf (a) KUH Perdata, yang dimaksudkan dengan 

Perjanjian Kerja  adalah “Suatu perjanjian di  mana pihak yang satu,  buruh, 

mengikatkan diri untuk bekerja pada pihak yang lain, majikan, selama suatu 

waktu tertentu dengan menerima upah”. Dari bunyi pasal ini dapat dikatakan 

bahwa  yang  dinamakan  Perjanjian  Kerja  harus  memenuhi  persyaratan-

persyaratan sebagai berikut31:

30 F.X. Djulmiadji, Ibid, hal.18. 
31 F.X. Djulmiadji, Ibid, hal.19.
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1.  Ada orang di  bawah pimpinan orang lain:  adanya pimpinan orang lain 

berarti ada unsur wewenang perintah. Unsur wenang perintah mempunyai 

arti  ada  perbedaan  kedudukan  dari  para  pihak  yang  terlibat  dalam 

Perjanjian Kerja. Pihak yang memberikan perintah (pimpinan) dan pihak 

yang menerima perintah (tenaga kerja atau buruh).

2.  Penuaian  kerja:  penuaian  kerja maksudnya melakukan pekerjaan, dengan 

kata lain objek dalam Perjanjian  Kerja adalah manusia, manusialah yang 

melakukan suatu pekerjaan.

3.  Dalam waktu tertentu: penuaian kerja yang dilakukan oleh manusia dapat 

diselesaikan dalam waktu tertentu.

4.  Adanya  upah:  upah  adalah  suatu  penerimaan  sebagai  imbalan  dari 

pengusaha kepada buruh atau tenaga kerja untuk sesuatu pekerjaan yang 

telah dilakukan.

Dasar dari pembuatan perjanjian kerja ini dimuat dalam Pasal 52 ayat 1 

UU No. 13 Tahun 2003, dengan bunyi lengkapnya sebagai berikut:

(1)    Perjanjian kerja dibuat atas dasar:

a. kesempatan kedua belah pihak;
b. kemampuan atau kecakapan melakukan perbuatan hukum;
c. adanya pekerja yang diperjanjikan; dan
d. pekerjaan  yang  diperjanjikan  tidak  bertentangan  dengan 

ketertiban  umum,  kesusilaan,  dan  peraturan  perundang-
undangan yang berlaku32.

Selanjutnya dalam sistem pembuatan Perjanjian Kerja dalam Pasal 1313 

dan Pasal 1314 KUH Perdata, adalah pasal-pasal yang berisi rumusan saling 

melengkapi,  dapat  dikatakan  bahwa  pada  dasarnya  perjanjian  dapat 

32 UU. No. 13 Tahun 2003, Op. Cit., hal. 27-28.
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melahirkan perikatan yang bersifat  sepihak (dimana hanya salah satu pihak 

saja  yang  berkewajiban  melakukan  prestasi)  dan  perikatan  yang  bersifat 

bertimbal-balik  (dimana kedua belah  pihak berkewajiban  saling  melakukan 

prestasi).  Dengan demikian satu  perjanjian  dimungkinkan  melahirkan  lebih 

dari  satu  perikatan.  Ini  adalah  karakteristik  perikatan  yang  lahir  dari 

perjanjian.  Pada perikatan yang lahir dari undang-undang, hanya satu pihak 

yang  bertindak  sabagai  debitur  dan  hanya  satu  pihak  pula  yang  bertindak 

sebagai kreditur33.

Isi perjanjian kerja yang dibuat oleh para pihak yang terkait diatur dalam 

Pasal 54 ayat 1 UU No. 13 Tahun 2003 secara lengkap, yang meliputi:

(1)    Perjanjian kerja yang dibuat secara tertulis sekurang-kurangnya 
memuat:

a. nama, alamat perusahaan, dan jenis usaha;
b. nama, jenis kelamin, umur, dan alamat pekerja/buruh;
c. jabatan atau jenis pekerjaan;
d. tempat pekerjaan;
e. besarnya upah atau cara pembayarannya;
f. syarat-syarat kerja yang memuat hak dan kewajiban pengusaha 

dan pekerja/buruh;
g. mulai dan jangka waktu berlakunya perjanjian kerja;
h. tempat dan tanggal perjanjian kerja dibuat; dan
i. tanda tangan para pihak dalam perjanjian kerja34.

Isi perjanjian tersebut di atas harus dimuat dalam suatu perjanjian kerja, 

dengan  lengkapnya  memenuhi  isi  perjanjian  tersebut  di  atas  membuat 

perjanjian  kerja  yang  dibuat  secara  tertulis  menjadi  kuat  dan  sah  secara 

hukum. 

Dikatakan oleh  Salim, bahwa untuk menguatkan suatu perjanjian yang 

dijadikan sebagai bukti otentik dan dinyatakan secara sah oleh hukum maka 
33   Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, Op. Cit., hal. 93.
34   UU No. 13 Tahun 2003, Op. Cit, hal. 28.
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perjanjian tersebut perlu dibuat oleh orang yang berwenang (notaris) dalam 

bentuk akta perjanjian untuk melegalisir tanda tangan para pihak yang terlibat. 

Jenis perjanjian yang demikian ini merupakan alat bukti yang sempurna bagi 

para pihak yang terkait35.

Ada tiga fungsi akta otentik (dalam perjanjian secara umum), yaitu:
1. Sebagai  bukti  bahwa  para  pihak  yang  bersangkutan  telah 

mengadakan perjanjian tertentu.
2. Sebagai bukti para pihak bahwa apa yang tertulis dalam perjanjian 

adalah menjadi tujuan dan keinginan para pihak.
3. Sebagai  bukti  kepada  pihak  ketiga  bahwa  pada  tanggal  tertentu, 

kecuali  jika  ditentukan  sebaliknya  para  pihak  telah  mengadakan 
perjanjian. Hal ini juga menentukan bahwa perjanjian sesuai dengan 
kehendak para pihak36.

Dari  kutipan  tersebut  di  atas  dapat  dipahami,  bahwa  perjanjian  yang 

dinyatakan dalam akta selain sebagai bukti sah secara hukum ada hal lain yang 

perlu diperhatikan yaitu adanya tujuan, keinginan, dan kesepakatan bersama. 

Ini  menunjukkan  bahwa  perjanjian  yang  dibuat  memiliki  kekuatan  dibuat 

tanpa paksaan sebab ada kesepakatan bersama.

C. Jenis-jenis Perjanjian Kerja untuk Tenaga Kerja Indonesia 

Bab 7A III KUH Perdata tidak secara tegas ditentukan macam perjanjian 

kerja.  Namun  demikian,  dari  beberapa  pasal  dalam  KUH  Perdata  dapat 

diketahui ada dua macam atau jenis perjanjian kerja kerja, yaitu:  perjanjian 

kerja untuk waktu tertentu dan perjanjian kerja untuk waktu tidak tertentu. Hal 

ini  sesuai  dengan  bunyi  Pasal  56  ayat  1  UU  No.  13  Tahun  2003,  yaitu: 

“Perjanjian kerja dibuat untuk waktu tertentu atau untuk waktu tidak tentu. 

3 5    Salim, H.S,  Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat di Indonesia,  Sinar Grafika, 
jakarta, 2003, hal. 33.  

3 6   Budiono  Kusumohamidjojo,   Dasar-dasar  Merancang  Kontrak,  Gramedia  Widiasarana, 
Jakarta, 1998, hal. 5.
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Jenis perjanjian kerja secara lengkap diatur dalam Pasal  56 sampai dengan 

Pasal 61 UU No. 13 Tahun 2003, dengan penejelasannya sebagai berikut: 

1.   Perjanjian Kerja untuk waktu tertentu

Menurut pasal 1 huruf a Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. Per-

05/PER/1986,  yang  dimaksud  dengan  perjanjian  kerja  untuk  waktu 

tertentu (dalam peraturan disebut kesepakatan kerja untuk waktu tertentu 

(adalah kesepakatan kerja antara pekerja dengan pengusaha yang diadakan 

untuk waktu tertentu atau untuk pekerjaan tertentu)38. 

Pasal  56  ayat  2  UU  No.  13  Tahun  2003  menyatakan  bahwa 

perjanjian  kerja  untuk  waktu  tertenu  sebagaimana  yang  termuat  dalam 

Pasal  56  ayat  1  di  dasarkan  atas  (1)  jangka  waktu  dan  (2)  selesainya 

pekerjaan tertentu.  

Menurut Djulmiaji berdasarkan bunyi pasal 1603 huruf (e) ayat (1) 

KUH Perdata tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa Perjanjian Kerja 

untuk waktu tertentu dibedakan dibedakan menjadi 3 macam, yaitu:

a. Perjanjian  kerja  untuk  waktu  tertentu  di  mana  waktu  berlakunya 

ditentukan menurut perjanjian, misalnya dalam perjanjian kerja tertulis 

satu tahun dan sebagainya atau sampai suatu proyek selesai.

b. Perjanjian  kerja  untuk  waktu  tertentu  di  mana  waktu  berlakunya 

ditentukan  menurut  undang-undang,  misalnya  jika  majikan 

mempekerjakan  tenaga  asing,  dalam  perjanjian  kerja  tertulis  untuk 

waktu sekian tahun, dan sebagainya atas dasar undang-undang.

38   F.X. Djulmiaji,. Op Cit., hal. 25.
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c. Perjanjian  kerja  untuk  waktu  tertentu  di  mana  waktu  berlakunya 

ditentukan menurut kebiasaan, misalnya di perkebunan terdapat buruh 

pabrik  pemetik  kopi,  jangka  waktu  perjanjian  kerja  ditentukan oleh 

musim kopi.

Jenis perjanjian kerja untuk waktu tertentu dibuat berdasarkan sifat 

atau kegiatan pekerjaan yang selesai dalam waktu tertentu. Pasal 59 ayat 1 

UU No.  13  tahun  2003  menyatakan  pekerjaan  waktu  tertentu  menurut 

jenis atau sifat kegiatan pekerjaannya diselesaikan dalam waktu tertentu, 

yaitu:

a.    pekerjaan yang sekali selesai atau yang sementara sifatnya;
b. pekerjaan yang diperkirakan penyelesainnya dalam waktu yang 

tidak terlalu lama dan paling lama 3 (tiga) tahun;
c.    pekerjaan yang bersifat musiman;
d. pekerjaan yang berhubungan dengan produk baru, kegiatan baru, 

atau  produk  tambahan  yang  masih  dalam  percobaan  atau 
penjajakan39. 

Dalam praktek sehari-hari, buruh yang mengadakan perjanjian kerja 

untuk  waktu  tertentu  di  mana  waktu  berlakunya  ditentukan  menurut 

perjanjian  atau  undang-undang  sering  dinamakan  “buruh  kontrakan”. 

Dalam  pelaksanaannya  perjanjian  untuk  waktu  tertentu  ini  dapat 

dilanjutkan  atau  waktunya  dapat  diperpanjang  dengan  membuat 

kesepakatan atau perjanjian kerja yang baru lagi. 

Mengenai Perjanjian Kerja untuk waktu tertentu terdapat pada pasal 

1603 huruf (e) ayat (1) KUH Perdata40 yang berbunyi:

3

39    UU No. 13 Tahun 2003, Op. Cit, hal.238.
4 0  Subekti, R, dan R. Tjitrosudibio,  Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata), 

Pradnya Paramita, Jakarta, 2003, 413. 
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Hubungan  kerja  berakhir  demi  hukum jika  habis  masa  waktunya 
yang  ditetapkan  dalam  perjanjian  atau  peraturan-peraturan  atau 
dalam peraturan perundang-undangan atau jika semua itu tidak ada, 
menurut kebiasaan. 

2.   Perjanjian Kerja untuk waktu tidak tentu 

Perjanjian kerja untuk waktu tidak tentu adalah jenis pekerjaan yang 

tidak ditentukan oleh waktu atau tidak terikat sifat pekerjaannya. Dalam 

perjanjian  kerja  untuk  waktu  tidak  tentu  ini  dapat  mensyaratkan  masa 

percobaan kerja paling lama 3 (tiga) bulan (Pasal 60 ayat 1 UU No. 13 

Tahin 2003).

Perjanjian Kerja untuk waktu tidak tentu juga terdapat pada Pasal 

1603 g ayat (1) KUH Perdata yang berbunyi: 

“Jika  waktu lamanya hubungan kerja  tidak ditentukan baik  dalam 
perjanjian  atau  peraturan  majikan,  maupun  dalam  peraturan 
perundang-undangan  ataupun  menurut  kebiasaan,  maka  hubungan 
kerja itu dipandang diadakan untuk waktu tertentu”.

Dengan  demikian  yang  dinamakan  Perjanjian  Kerja  untuk  waktu 

tidak  tertentu  adalah  perjanjian  kerja  di  mana  waktu  berlakunya  tidak 

ditentukan baik dalam perjanjian, undang-undang ataupun kebiasaan.   

Berakhirnya perjanjian kerja untuk waktu tertentu atau waktu tidak 

tentu termuat dalam Pasal 61 ayat 1 UU No. 13 Tahin 2003, dengan bunyi 

lengkapnya sebagai berikut:

(1) Perjanjian kerja berakhir apabila:
a. pekerja meninggal dunia;
b. berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja;
c. adanya putusan pengadilan dan/atau putusan atau penetapan 

lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang 
telah mempunyai kekuatan hukum tetap; atau   

d. adanya  keadaan  atau  kejadian  tertentu  yang  dicantumkan 
dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian 
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kerja  bersama  yang  dapat  menyebabkan  berakhirnya 
hubungan kerja.

Salah satu ketentuan perjanjian kerja berakhir tersebut di atas terjadi, 

maka perjanjian kerja yang telah disepakati antara dua orang atau lebih 

telah berakhir berarti sudah tidak ada ikatan kerja antara pihak satu dengan 

pihak lainnya.  

D. Hak  dan  Kewajiban  Para  Pihak  dalam  Perjanjian  Kerja  Pengiriman 

Tenaga Kerja Indonesia  Ke Luar Negeri  

Hak adalah sesuatu yang harus dilakukan dan kewajiban adalah sesuatu 

yang harus dilaksanakan. Hak dan kewajiban timbul karena adanya perjanjian 

yang  dibuat  oleh  para  pihak yang  terlibat.  Para  pihak  yang  terlibat  dalam 

perjanjian  kerja  Tenaga  Kerja  Indonesia   ini  adalah  pihak  Tenaga  Kerja 

Indonesia  dan Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia . 

Hak dan Kewajiban Para Pihak dalam Perjanjian Kerja antara Tenaga 

Kerja Indonesia dan Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia47 adalah sebagai 

berikut:

1.   Hak  dan kewajiban  Tenaga  Kerja Indonesia  menurut pasal 8 dan 9 UU 

No. 39 Tahun 2005

Pasal 8 UU No. 39 Tahun 2005

a. Berhak bekerja di luar negeri

b. Berhak mempereoleh informasi yang benar

c. Berhak memperoleh pelayanan dan perlakuan yang sama

47   UU No. 39 Tahun 2004, Op. Cit. hal. 15-16.
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d. Berhak memperoleh kebebasan menganut agama yang diyakini.

e. Berhak memperoleh upah

f. Berhak  memperoleh  jaminan  perlindungan  hukum  sesuai  dengan 

peraturan perundang-undang.

Pasal 9 UU No. 39 Tahun 2005

a. Wajib menaati peraturan baik di dalam negeri atau luar negari.

b. Wajib  menaati pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan perjanjian kerja.

c. Wajib membayar biaya pelayanan penempatan.

d. Wajib memberitahukan  atau  melaporkan  keberadaan dan kepulangan 

pada Perwakilan Republik Indonesia di negara tujuan. 

2.   Hak dan kewajiban PJTenaga Kerja Indonesia 

a. Berhak  memperoleh  pembayaran  atas  jasa  telah  menyalurkan  dan 

menempatkan Tenaga Kerja Indonesia  di negara yang membutuhkan.

b. Berhak  menerima  laporan  keberadaan  dan  kepulangan  pada 

Perwakilan Republik Indonesia di negara tujuan.

c. Wajib  memberikan  pembinaan  dan  penyuluhan  bagi  Tenaga  Kerja 

Indonesia  yang akan diberangkatkan.

d. Wajib melakukan pengawasan pelaksanaan Tenaga Kerja Indonesia .

e. Wajib   memberikan   perlindungan   selama  pra  penempatan, 

penempatan, dan kepulangan Tenaga Kerja Indonesia . 

 

E. Tanggung Jawab Para Pihak dalam Perjanjian Kerja Pengiriman Tenaga 

Kerja Indonesia  Ke Luar Negeri  
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Tanggung  jawab  mempunyai  pengertian  yaitu  suatu  keadaan  wajib 

menanggung segala sesuatunya  atau kalau ada sesuatu hal yang merugikan 

dapat dituntut, dipersalahkan dan diperkarakan49. Jadi, yang dimaksud dengan 

tanggung  jawab  adalah  suatu  perbuatan  seseorang  kepada  orang lain  yang 

telah  merugikan  pihak  yang  bersangkutan  dan  apabila  tanggung  jawab 

tersebut tidak dilaksanakan dapat diperkarakan secara hukum.

Tanggung jawab atas dasar wanprestasi  dalam suatu perjanjian sering 

terjadi.  Wanprestasi  yang  berarti  ketiadaan  suatu  prestasi  dalam  suatu 

perjanjian atau ketiadaan pelaksanaan janji berarti telah melanggar perjanjian 

yang  telah  disepakati  bersama50.  Wanprestasi  dibedakan  menjadi  3  wujud, 

yaitu:

1. Pihak berwajib sama sekali tidak tidak melaksanakan janji

2. Pihak berwajib terlambat dalam melaksanakan janji

3. Pihak  berwajib  melaksanakan,  tetapi tidak secara semestinya atau tidak 

sebaik-baiknya.

Wanprestasi tidak melaksanakan janji secara tidak langsung mempunyai 

itikad  tidak  baik  dalam  perjanjian  sehingga  dapat  merugikan  pihak  yang 

seharusnya  menerima  prestasi.  Dalam hukum,  wanprestasi  yang  dilakukan 

salah  satu  pihak pada perjanjian  dapat  dituntut  ganti  rugi,  dan orang yang 

dirugikan berhak menuntut ganti rugi. Masalah ganti rugi ini terdapat  dalam 

Pasal  1157  KUH  Perdata, yang menyatakan bahwa pihak yang merugikan 

4

49     Poerwadarminta, W.J.S, Op. Cit., hal 1014.
5 0    Satrio,  J.,  Hukum  Jaminan,  Hak-hak  Jaminan  Tentang  Perjanjian  Penanggungan dan 

Perikatan Tanggung Menanggung, Citra Aditya, Bandung, 1998, hal. 116.
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orang  lain  wajib  memberi  ganti  rugi  pada  pihak  yang  dirugikan,  dengan 

adanya kewajiban ganti  rugi akan membuat  para pihak yang terlibat dalam 

perjanjian tidak melalaikan kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan.  

Tanggung jawab dalam perjanjian  ditujukan pada pihak yang  merasa 

dirugikan oleh pihak lain  karena pelanggaran yang telah dilakukan.  Dalam 

Pasal 1338 ayat (3)  KUH Perdata menyatakan bahwa pada hakikatnya itikad 

baik ini bertujuan melindungi seseorang dari perbuatan-perbuatan para pihak 

yang  terlibat  dalam perjanjian  sehingga dapat  terhindar  dari  kesulitan  atau 

kerugian51. Untuk itu isi perjanjian harus dilaksanakan dan dipatuhi para pihak 

sebagaimana dalam Pasal 1338 KUH Perdata. Dalam hal ini tanggung jawab 

PJTenaga  Kerja  Indonesia   terhadap  Tenaga  Kerja  Indonesia   adalah 

memberikan perlindungan bagi Tenaga Kerja Indonesia . 

F. Syarat-syarat  dan Tata Cara Pengiriman Tenaga Kerja Indonesia   ke 

Luar Negeri 

1.   Syarat-syarat Tenaga Kerja Indonesia 

Seseorang  yang  ingin  bekerja  di  suatu  tempat  atau  perusahaan 

diharuskan untuk memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh suatu 

badan  atau  perusahaan.  Sebab  syarat-syarat  ini  berkaitan  erat  dengan 

kemampuan  calon tenaga kerja  dan  kebutuhan dari  perusahaan,  dengan 

adanya syarat-syarat  yang  telah  terpenuhi  oleh  tenaga  kerja  diharapkan 

akan terjalin kerjasama yang saling menguntungkan. Tenaga kerja dapat 

bekerja  sesuai  dengan  kemampuan  yang  dimiliki  dan  perusahaan 

mendapatkan tenaga kerja yang dibutuhkan.
51  Subekti, R, dan R. Tjitrosudibio, Op. Cit, hal. 342.
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UU Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan 

Tenaga kerja Indonesia di Luar Negeri mengatur syarat-syarat bagi Tenaga 

Kerja Indonesia  terdapat pada Pasal 51, dengan bunyi lengkapnya sebagai 

berikut:

Untuk  dapat  ditempatkan  di  luar  negeri  calon  Tenaga  Kerja 
Indonesia  harus memiliki dokumen yang meliputi:
a.

b.

c.

d.

e.
f.
g.
h. 

Kartu  Tanda  Penduduk,  Ijazah  Pendidikan  terakhir,  akte 
kelahiran atau surat keterangan kenal lahir;
surat keterangan status perkawinan bagi yang telah menikah 
melampirkan copy buku nikah;         
surat keterangan izin suami atau isteri, izin orang tua, atau izin 
wali;
sertifikat kompentensi kerja;
surat  keterangan  sehat  berdasarkan  hasil  pemeriksaan 
kesehatan dan psikologi;
paspor yang diterbitkan oleh Kantor Imigrasi setempat;
Visa kerja; 
Perjanjian kerja, dan 
KTKLN (Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri).

Syarat-syarat tersebut di atas adalah syarat-syarat bagi Tenaga Kerja 

Indonesia   yang  bekerja  di  luar  negeri.  Selain  Tenaga  Kerja  Indonesia 

yang  harus  memenuhi  syarat-syarat  tersebut,  ada  ketentuan  bagi 

perusahaan  untuk  menempatkan  tenaga  kerja.  Penempatan  tenaga  kerja 

adalah  suatu  kegiatan  yang  dilakukan  oleh  suatu  lembaga  dalam 

menempatkan para pekerja. Ada tiga jenis badan penempatan tenaga kerja, 

yaitu:

a.    Suatu  kantor  atau  badan  yang  didirikan  oleh  beberapa 
perusahaan  dan  ditugasi  untuk  mencarai  tenaga  kerja  bagi 
perusahaan-perusahaan.  Contoh:  Badan  Pengerahan  Tenaga 
Kerja  Perusahaan  Negara  Perkebunan yang  berkantor  pusat  di 
Jakarta.

b. Suatu  badan  yang khusus didirikan untuk mencari tenaga dan 
menjual jasa kepada perusahaan yang memerlukan tenaga kerja. 
Di dalam kegiatannya badan ini mendaftar para pekerja dengan 
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segala  kualitas  yang  dimiliki  untuk  kemudian  ditawarkan  ke 
perusahaan-perusahaan yang diduga memerlukan. Karena badan 
ini  mempunyai  tujuan  bisnis,  kepada  para  pekerja  dikenakan 
biaya pendaftaran dan administrasi.

c.    Badan  penempatan  tenaga yang ketiga ialah badan yang resmi 
didirikan oleh pemerintah dengan tugas memberikan pelayanan 
seperti  yang  dilakukan  oleh  badan  penempatan  tenaga  jenis 
kedua17.

Badan  penempatan  tenaga  kerja  yang  pertama  dan  kedua  harus 

mendapatkan  ijin  dari  pemerintah,  dalam  hal  ini  Departemen  Tenaga 

Kerja, bahkan setiap kali mengirimkan tenaga kerja dari suatu daerah ke 

daerah  lain  di  Indonesia  atau  dari  Indonesia  ke  luar  negeri  harus 

memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan. Salah satu syarat yang  harus 

dipenuhi  ialah  mengadakan  perjanjian  kerja  secara  tertulis  dengan para 

tenaga kerja yang akan disalurkan ke daerah atau negara lain. Perjanjian 

ini diselenggarakan di tempat asal tenaga kerja yang bersangkutan dengan 

sepengetahuan  dan  persetujuan  Kantor  Departemen  Tenaga  Kerja 

setempat, sebagai suatu usaha memberikan perlindungan hukum bagi para 

tenaga kerja tersebut. Isi perjanjian kerja itu antara lain tingkat upah yang 

harus  dibayar  untuk  tiap  jenis  pekerjaan,  jaminan  sosial,  biaya 

pemberangkatan, dan pemulangan, perlengkapan, dan lain sebagainya.

Uraian  tersebut  di  atas  dapat  dipahami  bahwa  perusahaan  atau 

lembaga  swasta  yang  bekerja  dalam  bidang  jasa  mengirimkan  tenaga 

keluar  negeri  (Perusahaan  Jasa  Tenaga  Kerja  Indonesia)  juga  harus 

memenuhi syarat-syarat. Syarat-syarat bagi Perusahaan Jasa Tenaga Kerja 

Indonesia  ini tercantum dalam Pasal 12 UU No. 39 Tahun 2004, yang 

17 Slamet Saksono, Administrasi Kepegawaian, Kanisius, Yogyakarta, 1991, hal. 59.
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berbunyi: “Perusahaan yang menjadi pelaksana penempatan Tenaga Kerja 

Indonesia  swasta sebagaimana yang diatur dalam Pasal 10 huruf b wajib 

mendapat izin tertulis berupa SIPP Tenaga Kerja Indonesia  dari Menteri.” 

Bunyi  Pasal  tersebut  di  atas  secara  jelas  mengatakan  bahwa 

perusahaan  swasta  (Perusahaan  Jasa  Tenaga  Kerja  Indonesia)  harus 

memiliki  SIPPTenaga  Kerja  Indonesia   yaitu  Surat  Ijin  Pelaksana 

Penempatan Tenaga Kerja Indonesia , dengan adanya SIPPTenaga Kerja 

Indonesia   ini  perusahaan  yang  begerak  dalam  bidang  jasa  berhak 

mengirimkan Tenaga Kerja Indonesia  keluar negara.  

Penarikkan  tenaga  kerja  melalui  badan  penempatan  tenaga 

(Perusahaan  Jasa  Tenaga  Kerja  Indonesia)  mengandung  kebaikan-

kebaikan18, antara lain:

a. Badan   penempatan   tenaga   kerja  menyediakan  berbagai  macam 

tenaga kerja dengan kualitas-kualitasnya.

b. Badan   penempatan   tenaga   kerja   pada   umumnya  memberikan 

pelayanan dengan baik kepada pencari  kerja maupun pencari tenaga 

kerja  dengan  maksud  untuk  memperoleh  langganan  rekanan  yang 

diperlukan.

c. Resiko  mencari  tenaga  kerja melalui badan penempatan tenaga lebih 

kecil daripada dengan sistem lain. 

2.   Tata Cara Pengiriman Tenaga Kerja Indonesia 

Tata cara pengiriman atau penempatan Tenaga Kerja Indonesia  ini 

dibagi  menjadi  tigatahap,  yaitu  bagian  pertama  tahap  kegiatan  pra 
18 Ibid, Slamet Saksono, hal. 60.
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penempatan Tenaga Kerja Indonesia , kedua tahap pengiriman, dan ketiga 

tahap penempatan di tempat tujuan.

a.   Tahap pra penempatan Tenaga Kerja Indonesia 

Tahap pra penempatan Tenaga Kerja Indonesia   ini berdasarkan 

Pasal 31 UU No. 39 Tahun 2004 meliputi:

a. pengurusan SIP;
b. perekrutan dan seleksi;
c. pendidikan dan pelatihan kerja;
d. pemeriksaan kesehatan dan psikologi;
e. pengurusan dokumen;
f. uji kompentensi;
g. pembekalan akhir pemberangkatan (PAP); dan 
h. pemberangkatan. 

b.   Tahap Rekrutmen

Tahap  rekrutmen  merupakan  tahap  penyeleksian  tenaga  kerja 

yang dipekerjakan sesuai dengan kemampuan pekerja. Dalam hal ini, 

Tenaga  Kerja  Indonesia  yang  akan dikirim ke  luar  negara  sebelum 

pemberangkatan  oleh  perusahaan  Perusahaan  Jasa  Tenaga  Kerja 

Indonesia   perlu  dilakukan  pelatihan  kerja.  Pelatihan  kerja 

diselenggarakan dan diarahkan untuk membekali, meningkatkan, dan 

mengembangkan  kompetensi  kerja  guna  meningkatkan  kemampuan, 

produktivitas,  dan  kesejahteraan  (Pasal  9  UU No.  13  Tahun 2003). 

Latihan-latihan  yang  dimaksud  antara  lain  tenaga  kerja  dilatih 

mempergunakan  alat-alat  yang  serba  elektronik,  latihan  menguasai 

bahasa negara yang akan menerima tenaga kerja.  

c.   Tahap pengiriman
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Setelah  Tenaga  Kerja  Indonesia   memenuhi  menjalani  pra 

penempatan dan memenuhi syarat-syarat yang dibutuhkan, perusahaan 

mulai dapat mengirimkan Tenaga Kerja Indonesia  ke negara-negara 

sesuai  dengan  pendidikan  dan  kemampuan  yang  di  miliki  Tenaga 

Kerja  Indonesia  .  Saat  pengiriman  ini  perusahaan  mengikutsertakan 

salah  satu  pegawainya  untuk  mengawasi  proses  pengiriman  sesuai 

dengan rute perjalan yang akan ditempuh. 

d.   Tahap penempatan di tempat tujuan

Sampai  di  tempat  tujuan perusahaan masih bertanggung jawab 

atas penempatan tenaga kerja di perusahaan negara lain sesuai dengan 

isi  perjanjian  yang  telah disepakati  bersama antara  Perusahaan Jasa 

Tenaga Kerja Indonesia  dan tenaga kerja. Setelah terjadi serah terima 

antara  Perusahaan  Jasa  Tenaga  Kerja  Indonesia   dan  perusahan  di 

tempat  tujuan,  baru  perusahaan  melepaskan  tenaga  kerja  untuk 

mengikuti peraturan di perusahaan yang bersangkutan. 

G. Perlindungan Hukum Bagi Tenaga Kerja Indonesia  Menurut UU No. 39 

Tahun 2004

Permasalahan buruh migran menarik perhatian banyak pihak, terutama 

oleh  ahli  hukum.  Perspektif  perlindungan  hak-hak asasi  buruh  atau tenaga 

kerja  Indonesia  perlu  dibuatkan  undang-undang  yang  tegas  memberikan 
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perlindungan bagi hak-hak tenaga kerja migran yang sejalan dengan Konvensi 

Internasional tahun 1990. di mana Undang-undang itu nantinya menempatkan 

buruh  migran  sebagai  subjek.  Hak-hak  tenaga  kerja  yang  harus  dilindungi 

dalam  undang-undang  nantinya  dapat  menjamin  adanya  hak-hak  sipil  dan 

politik,  ekonomi,  sosial,  dan  budaya,  dipenuhi  hak  memperoleh  informasi, 

jaminan  keselamatan  kerja  mulai  dari  perekrutan,  penempatan,  dan 

pemulangan. Untuk itu juga perlu kejelasan sanksi bagi pelanggar, kewajiban, 

dan tanggung jawab perusahaan Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia 19.   

Dalam  perjalanan  seseorang  sebagai  buruh  migran,  sering  diperoleh 

kenyataan  yang  tidak  sesuai  dengan  harapan.  Kasus  konflik  perburuhan, 

kekerasan,  penipuan,  bahkan  sampai  kematian  sering  diberitakan  di  media 

cetak  ataupun  media  elektronik.  Persoalan  buruh atau  tenaga  kerja  migran 

Indonesia  semakin  hari  semakin  komplek,  seperti  proses  perekrutan, 

pemberangkatan,  hubungan  kerja,  kondisi  kerja  di  negara  penempatan, 

pemulangan,  perselisihan,  dan  pemutusan  hubungan  kerja,  serta  tindakan 

kekerasan oleh majikan mereka20. Sementara banyak Perusahaan Jasa Tenaga 

Kerja  Indonesia   belum  mampu  melindungi  para  tenaga  kerja  untuk 

mendapatkan perlakukan baik.

Salah  satu  sebab  selama ini  standar  atau  persyaratan  kualifikasi  bagi 

tenaga kerja dilakukan oleh penyelenggara penempatan tenaga kerja,  bukan 

oleh pemerintah. Dalam hal ini memberi celah bagi Perusahaan Jasa Tenaga 

Kerja Indonesia  membuat standar yang merugikan tenaga kerja migran, celah 

19     Erman Rajaguguk,  Op. Cit., hal. 102.
2 0  Taty  Krisnawati,  RUU Ketenagakerjaan  dalam Perspektif Perlindungan Buruh, Komisi 

Pembaharuan Hukum Buruh, 1998, hal. 89.
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yang  dimaksud  adalah  memberikan  kekuasaan  yang  penuh  bagi  PJTenaga 

Kerja Indonesia  untuk membuat peraturan tentang tenaga kerja migran sesuai 

dengan  kebutuhan  Perusahaan  Jasa  Tenaga  Kerja  Indonesia   sendiri  dan 

kurang memperhatikan kepentingan tenaga kerja migran21. 

Kelemahan sikap Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia  ini membuat 

pemerintah Indonesia menaruh perhatian bagi Tenaga Kerja Indonesia  dengan 

cara  menciptakan  produk  hukum  baru  mengenai  Tenaga  Kerja  Indonesia. 

Pemerintah dalam menanggapi permasalahan buruh migran atau Tenaga Kerja 

Indonesia   dan sebagai  upaya  untuk memberikan perlindungan,  maka pada 

tahun  2004  dikeluarkan  Undang-undang  Nomor  39  Tahun  2004  yang 

membahas tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di 

Luar Negeri.

Pasal 82 UU No. 39 Tahun 2004 tentang Tenaga Kerja Indonesia di Luar 

Negeri  berbunyi:  “Pelaksana  penempatan  Tenaga  Kerja  Indonesia   swasta 

bertanggungjawab  untuk  memberikan  perlindungan  kepada  calon  Tenaga 

Kerja Indonesia  sesuai dengan perjanjian penempatan”22. Pernyataan bunyi 

pasal 82 UU No. 39 Tahun 2004 ini secara jelas menyatakan bahwa pelaksana 

atau  Perusahaan  Jasa  Tenaga  Kerja  Indonesia   berkewajiban  memberikan 

perlindungan  kepada  Tenaga  Kerja  Indonesia   sebagai  upaya  untuk 

memberikan  perlindungan  bagi  Tenaga  Kerja  Indonesia   sesuai  dengan 

perjanjian  penempatan.  Perlindungan  yang  dimaksud  dapat  dilakukan  oleh 

Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia  dengan memberikan pelatihan kerja 

21   Teten Masduki, Politik RUU Ketenagakerjaan, Mandar Maju, Jakarta. 1999, hal.25.  
22   Ibid, UU No. 39 Tahun 2005, hal. 53.
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sebelum pemberangkatan Tenaga Kerja Indonesia, mengurus paspor Tenaga 

Kerja  Indonesia  secara legal,  dan mengurus Tenaga Kerja  Indonesia   yang 

bermasalah saat melakukan kerja di negara lain.   

Pasal 18 ayat (1) huruf b UU No. 39 Tahun 2004 tentang Tenaga Kerja 

Indonesia di Luar Negeri yang menyatakan bahwa: “Perusahaan Jasa Tenaga 

Kerja Indonesia  yang tidak melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya 

atau melanggar larangan dalam penempatan dan perlindungan Tenaga Kerja 

Indonesia  di luar negeri yang diatur dalam undang-undang akan dicabut SIPP 

Tenaga Kerja Indonesia ”. Bunyi Pasal tersebut menjelaskan Perusahaan Jasa 

Tenaga  Kerja  Indonesia  yang  tidak  memberikan  perlindungan  berarti 

Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia  telah lalai akan tanggung jawabnya, 

maka  pemerintah  akan  mengambil  tindakan  mencabut  SIPPTenaga  Kerja 

Indonesia . 

Selanjutnya  Pasal  82  UU No.  39  Tahun  2005  tentang  Tenaga  Kerja 

Indonesia  di  Luar  Negeri  berbunyi:  Setiap  calon  Tenaga  Kerja  Indonesia 

/Tenaga Kerja  Indonesia   mempunyai  hak untuk memperoleh perlindungan 

sesuai  dengan  peraturan  perundang-undangan.  Perlindungan  sebagaimana 

dimaksud  pada  ayat  (1)  dilaksanakan  mulai  pra  penempatan,  masa 

penempatan, sampai dengan purna penempatan23. 

23   Ibid, UU. No. 39 Tahun 2005, hal. 54.

38



BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A.  Deskripsi PT Rajasa Intamani 

1.   Deskripsi Singkat PT Rajasa Intamani

PT Rajasa Intamani merupakan salah satu Perusahaan Jasa Tenaga 

Kerja Indonesia  di Jakarta Utara, mayoritar Tenaga Kerja Indonesia  yang 

dikirimkan  adalah  para  Tenaga  Kerja  Indonesia   wanita,  khusus  untuk 

Tenaga Kerja Wanita ke Hongkong, Taiwan, dan Singapura.  PT Rajasa 

Intamani   memiliki  SIUP  No.  098/MEN/LN/BP/1996  berdasarkan  SK 

KADISNAKERTRANS Jakarta Nomor: 463/41/1996. PT Rajasa Intamani 

dipimpin  oleh  Pimpinan  Wijaya Darmatirta  dan  diwakili  oleh  isterinya 

sendiri, Leny Darmatirta.1

Misi dan visi  PT Rajasa Intamani adalah memberikan pekerjaan ke 

luar  negeri  dengan hasil  yang tinggi.  Melayani Tenaga Kerja  Indonesia 

dan mengirimkan ke luar negeri untuk memperoleh pekerjaan merupakan 

tugas pimpinan dan para staf dan karyawan PT Rajasa Intamani.2

Dikatakan  oleh  Linda  Astuti  (Staf  Bagian  Informasi)  bahwa  PT 

Rajasa Intamani telah bekerja sama dengan perusahaan jasa asing dalam 

bidang ketenagakerjaan dari  tiap-tiap negara yang membutuhkan tenaga 

1  Linda Astuti, Bagian Informasi PT Rajasa Intamani, Jakarta Utara. Hasil Wawancara 24 Juni, 
2006. 

2  Data Sekunder PT Rajasa Intamani.
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kerja  Indonesia.  Dengan  demikian  PT  Rajasa  Intamani ikut  membantu 

program pemerintah dalam memberikan peluang kerja bagi masyarakat.3   

Jenis pekerjaan yang ditawarkan kepada para Tenaga Kerja Indonesia 

untuk Tenaga Kerja Indonesia  laki-laki bekerja di pabrik dengan tujuan 

negara  Hongkong  dan  Taiwan.  Adapun  untuk  Tenaga  Kerja  Indonesia 

wanita  jenis  pekerjaan yang ditawarkan,  yaitu sebagai  pembantu  rumah 

tangga dan sebagau pengasuh bayi, dan pengasuh lansia.4 

Dilihat tahun berdirinya 1996 dan sampai sekarang 2006 berarti  PT 

Rajasa  Intamani sudah  sebelas  tahun  membantu  program  pemerintah 

dalam  bidang  tenaga  kerja.  Perkembangan  zaman  akan  tuntutan  akan 

pemerolehan  kerja  di  luar  negeri  membuat  PT  Rajasa  Intamani dapat 

berkembang pesat.  Hal  ini  terbukti,  saat  sekarang telah  lebih  dari  dari 

10.000  ribu  orang  Tenaga  Kerja  Indonesia   (dari  Tahun  1996  sampai 

dengan tahun 2006). Adapun jumlah tenaga kerja yang telah dikirim ke 

luar negeri melalui  PT Rajasa Intamani diterangkan dalam tabel berikut 

ini:5

Tabel 
Jumlah Pengiriman Tenaga Kerja Indonesia (Tenaga Kerja Indonesia )
ke Luar Negeri PT Rajasa Intamani Jakarta Utara (Tahun 1996-2006)

No Tahun Nama 
Negara

Jenis Kelamin Tenaga 
Kerja Indonesia  yang 

Dikirimkan

Laki-laki Perempuan 

Jumlah 
Tenaga Kerja 

Indonesia  yang 
Dikirimkan 

3  Linda Astuti, Bagian Informasi PT Rajasa Intamani, Jakarta Utara. Hasil Wawancara 24 Juni, 
2006.

4

4  Linda Astuti, Bagian Informasi PT Rajasa Intamani, Jakarta Utara. Hasil Wawancara 26 Juni, 
2006.

5  Data Sekunder PT Rajasa Intamani
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1 1996 Singapura
Hongkong
Taiwan

27
17
23

114
45
25

131 orang
 62 orang
48 orang

2 1997 Singapura
Hongkong
Taiwan

87
47
23

134
45
25

221 orang
92 orang
48 orang

3 1998 Singapura
Hongkong
Taiwan

49
38
63

619
745
225

668 orang
783 orang
 288 orang

4 1999 Singapura
Hongkong
Taiwan

76
35
32

542
743
229

618 orang
778 orang
261 orang

5 2000 Singapura
Hongkong
Taiwan

26
48
39

444
458
178

470 orang
508 orang
217 orang

6 2001 Singapura
Hongkong
Taiwan

56
47
23

414
545
125

470 orang
591 orang
148 orang

7 2002 Singapura
Hongkong
Taiwan

57
42
26

510
648
325

567 orang
680 orang
351 orang

8 2003 Singapura
Hongkong
Taiwan

29
17
21

314
245
116

343 orang
262 orang
137 orang

9 2004 Singapura
Hongkong
Taiwan

87
47
23

114
45
25

201 orang
92 orang
48 orang

10 2005 Singapura 37 418 455 orang
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Hongkong
Taiwan

36
43

747
222

783 orang
265 orang

Jumlah Total 734 1150 1884
Data Sekunder PT Rajasa Intamani, 2005

Berdasarkan  jumlah  banyaknya  Tenaga  Kerja  Indonesia   yang 

dikirimkan  keluar  negeri  dapat  diketahui  bahwa  jumlah  Tenaga  Kerja 

Indonesia  yang dikirim keluar negeri dengan tujuan Singapura, Hongkong, 

dan  Taiwan  adalah  Tenaga  Kerja  Indonesia  wanita  lebih  banyak 

dibandingkan  dengan  Tenaga  Kerja  Indonesia   laki-laki.  Hal  ini  dapat 

diketahui berdasarkan permintaan perusahaan jasa di luar negeri kepada 

PT Rajasa Intamani adalah untuk Tenaga Kerja Indonesia  wanitanya. Di 

negara Singapura, Hongkong, dan Taiwan banyak membutuhkan Tenaga 

Kerja Indonesia  wanita. 

Menurut salah salah karyawan di PT Rajasa Intamani mengenai jenis 

pekerjaan  yang  dominan  dalam  pengiriman  Tenaga  Kerja  Indonesia 

adalah pembantu rumah tangga.  Jenis pekerjaan sebagai pembantu rumah 

tangga  banyak  didominan  oleh  tenaga  kerja  di  Indonesia  sebab  untuk 

pembantu  rumah  tangga  syarat  kependidikannya  lebih  mudah  yaitu 

memiliki  ijasah  SLTP,  sedangkan  untuk  jenis  pekerjaan  di  perusahaan 

kontraktor  perusahaan  elektronik,  dan  kilang  minyak  Tenaga  Kerja 

Indonesia  harus memiliki ijasah Sekolah Menengah Uumum atau Sekolah 

Menengah  Khusus.  Hal  ini  berkaitan  dengan  kemampuan  keterampilan 

Tenaga Kerja Indonesia  saat melakukan pekerjaan di tempat tujuan.6  

6  Sri  Yuliastuti,  Karyawan Bagian Administrasi,  di  PT Rajasa Intamani,  Jakarta  Utara,  Hasil 
Wawancara 26 Juni, 2005.
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Pengiriman  Tenaga  Kerja  Indonesia   wanita  Indonesia  banyak  ke 

negara Hongkong. Alasannya, negara Hongkong banyak diminati Tenaga 

Kerja Wanita Indonesia karena negara Hongkong dalam mempekerjakan 

tenaga kerja memberikan hari libur (hari Minggu) dengan gaji yang tinggi 

dibandingkan ke  negara  Taiwan  gaji  tinggi  tanpa  ada  hari  libu  dan  ke 

Singapura ada hari libur tetapi gaji lebih kecil. Di Hongkong para Tenaga 

Kerja  Wanita  Indonesia  diberi  kebebasan  satu  hari  penuh  untuk  tidak 

bekerja  dan  keluar  rumah.  Kemudahan  lainnya  Tenaga  Kerja  Wanita 

berminat  ke Hongkong adanya kemudahan belajar menggunakan bahasa 

Kantonis dibandingkan dengan bahasa Taiwan yang lebih sulit.7  

Seperti yang diutarakan oleh salah satu Tenaga Kerja Wanita yang 

berminat  perhi  ke  Hongkong  mengatakan  bahwa  ia  lebih  senang  jadi 

Tenaga Kerja Wanita ke Hongkong karena ada hari  libur dan gaji yang 

besarnya hampir sama dengan Tenaga Kerja Wanita ke Taiwan yang tidak 

memberikan hari libur.  

2.   Struktur Organisasi Perusahaan

Struktur  organisasi  adalah  mekanisme  formal  organisasi  yang 

menunjukkan adanya kerangka dan susunan perwujudan pola-pola tetap 

hubungan diantara fungsi-fungsinya,  bagian-bagian atau tanggung jawab 

yang berada dalam suatu organisasi.

Adapun Tujuan struktur organisasi di perusahaan PT Rajasa Intamani 

adalah untuk menunjang kelancaran dan kontinuitas dan mengatur  sistem 

7  Sri  Yuliastuti,  Karyawan Bagian Administrasi,  di  PT Rajasa Intamani,  Jakarta  Utara,  Hasil 
Wawancara 26 Juni, 2005.
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dan  hubungan  struktural  antar  fungsi  atau  orang-orang  yang  dalam 

hubungan satu sama lainnya pada pelaksanaan fungsi mereka.8

Sistem wewenang yang dianut  PT  Rajasa  Intamani  adalah  sistem 

pembagian wewenang secara garis atau lini, yaitu wewenang yang dimiliki 

para petugas yang menduduki kedudukan yang ada dalam struktur utama 

lembaga  atau  perusahaan.  Wewenang  pihak  atasan  mendelegasikan 

sebagian wewenangnya kepada pihak yang lebih bawah dan seterusnya. 

Demikian wewenang atas bawahan dari puncak organisasi sampai dengan 

petugas paling bawah.9

Struktur  organisasi  perusahaan  PT  Rajasa  Intamani,  yaitu sebagai 

berikut:

Gambar
Struktur Organisasi Perusahaan PT Rajasa Intamani

8  Data Sekunder PT Rajasa Intamani.
9

9    Data Sekunder PT. Rajasa Intamani
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Data sekunder PT Rajasa Intamani, 2006.

Tugas dan kualifikasi masing-masing jabatan, sebagai berikut:10 

1. Pimpinan Perusahaan 

Pimpinan  bertanggung  jawab  atas  penentuan  garis  kebijaksanan 

perusahaan  secara  keseluruhan,  memimpin  seluruh  kegiatan  perusahaan 

dan  melakukan  koordinasi  dan  kontrol  terhadap  bawahan.  Pimpinan 

perusahaan akan di bantu oleh divisi bagian pembukuan, bagian keuangan, 

dan bagian penerimaan Tenaga Kerja Indonesia . 

2. Wakil Pimpinan Perusahaan 

Wakil  pimpinan  perusahaan  tugasnya  membantu  pimpinan 

perusahaan, yang berhubungan dengan urusan pekerjaan di perusahaan.

3. Bagian Pembukuan

Membantu  tugas  pimpinan  perusahaan  dalam  hal  keuangan  yang 

meliputi:

a.  Kesekretariatan 

b.  Surat-menyurat  (masuk-keluar),  rekap  laporan  keuangan  perusahaan, 

terima telepon.

4. Bagian Keuangan

Bertanggung  jawab  terhadap  sirkulasi  uang  perusahaan,  tanggung 

jawab tersebut antara lain:

a.   Cashier: menerima dan mengeluarkan uang.

b.   Akumulasi semua biaya yang dibutuhkan perusahaan.

1 0 Sri  Yuliastuti,  Karyawan Bagian Administrasi,  di  PT Rajasa Intamani,  Jakarta Utara,  Hasil 
Wawancara 27 Juni, 2005.
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c.   Anggaran biaya perusahaan.

5. Bagian Penerimaan Tenaga Kerja Indonesia  

Bagian penerimaan Tenaga Kerja Indonesia  bertugas menerima para 

Tenaga Kerja Indonesia  baik yang datang sendiri ke tempat perusahaan 

maupun yang dibawa oleh pasa sponsor.

5.   Sponsor Tenaga Kerja Indonesia 

Sponsor  Tenaga  Kerja  Indonesia   adalah  orang  yang  bertugas 

mencari para Tenaga Kerja Indonesia . Para sponsor ini selain berasal dari 

daerah Jakarta, juga berasal dari daerah-daerah lain.  

Masing-masing  bagian  ini  di  bantu  oleh  beberapa  karyawan  untuk 

membantu kelancaran operasional. Hal ini dilakukan untuk mencapai tujuan 

perusahaan.

B. Proses Pelaksanaan Pengiriman Tenaga Kerja Wanita (TKW) Indonesia 

ke Negara  Hongkong Melalui PT Rajasa Intamani

Berdasarkan  tabel  sebelumnya,  diketahui  jumlah  banyaknya  Tenaga 

Kerja WanitaI yang dikirim keluar negeri adalah ke negara Hongkong, yaitu 

sejumlah    orang. Oleh sebab itu penelitian ini diarahkan ke Tenaga Kerja 

WanitaI yang dikirm ke Hongkong.11 

Proses  pelaksanaan  pengiriman  Tenaga  Kerja  WanitaI  (Tenaga  Kerja 

Wanita Indonesia) ke Hongkong dengan kegiatannya diawali saat perusahaan 

menerima  order dari negara yang membutuhkan tenaga kerja dari Indonesia 

1

11  Yekti  Mulyani,  Karyawan  Bagian  Informasi,  di  PT  Rajasa  Intamani,  Jakarta  Utara,  Hasil 
Wawancara 28 Juni 2005.
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sampai  pada pengiriman ke tempat tujuan.  Secara rinci  proses  pelaksanaan 

pengiriman Tenaga Kerja WanitaI ke luar negeri di PT Rajasa Intamani adalah 

sebagai berikut:

1.   Penerimaan Order (Tenaga Kerja Wanita)

Telah  diketahui  bahwa  PT  Rajasa  Intamani  dalam  kegiatan 

pengiriman  Tenaga  Kerja  WanitaI  ke  luar  negeri  telah  bekerja  sama 

dengan perusahaan jasa di negara yang bersangkutan. Karena telah bekerja 

sama dengan perusahaan jasa asing dari negara-negara yang membutuhkan 

Tenaga Kerja WanitaI, maka PT Rajasa Intamani bekerja atas order yang 

diberikan  oleh  perusahaan  jasa  asing  tersebut.  Perusahaan  jasa  asing 

memberikan order  pada PT Rajasa  Intamani untuk mengirimkan orang-

orang atau tenaga kerja sesuai dengan permintaan. Berdasarkan order atau 

pesanan dari perusahaan jasa asing inilah PT mulai menerima orang-orang 

yang ingin bekerja menjadi Tenaga Kerja Wanita. 

2.   Pendaftaran 

Para  pekerja  yang  berminat  untuk  bekerja  di  luar  negeri  harus 

mendaftar  di  kantor  PT  Rajasa  Intamani.  Pendaftaran  dapat  dilakukan 

secara  perorangan  datang  langsung  ke  kantor  atau  melalui  sponsor. 

Mayoritas para pendaftar dibawa oleh sponsor. Saat pendaftaran pekerja 

harus  memenuhi  syarat-syarat  yang diajukan  oleh  PT  Rajasa  Intamani. 

Adapun syarat-syarat pendaftaran tersebut, antara lain:

a. Fotokopi identitas diri (KTP)

b. Fotokopi ijasah terakhir
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c. Surat  persetujuan  orang  tua  atau  suami  bagi  wanita  yang  sudah 

berumah tangga. 

3.   Tes Seleksi Kesehatan dan Psikotes

Setelah  pekerja  melakukan  pendaftaran,  proses  selanjutnya 

perusahaan  melakukan  pemeriksaan  kesehatan  dan  psikotes.  Ada  dua 

tempat  tes  untuk  calon  Tenaga  Kerja  Wanita.  Tes  untuk  kesehatan 

dilakukan di laboratorium rumah sakit yang ditunjuk oleh perusahaan dan 

untuk tes psikotes di perusahaan.    

Dalam  pemeriksaan  kesehatan  setiap  pekerja  diperiksa  berbagai 

kesehatannya seperti  kesehatan jantung atau penyakit-penyakit lain yang 

mungkin diderita oleh pekerja. Jenis penyakit yang tidak memungkinkan 

pekerja  untuk dikirim keluar  negeri  apabila  pekerja  menderita  penyakit 

paru-paru dan diabetes, dengan alasan kedua jenis penyakit sangat riskan 

apabila  bekerja  di  luar  negeri.  Jenis  penyakit  lain  yang  ringan  seperti 

penyakit  kulit,  sakit  gigi,  amandel,  dan  lain-lain  dilakukan  pengobatan 

terlebih dahulu oleh perusahaan sampai dinyatakan sehat. Adapun biaya 

chek  up  kesehatan  dan  pengobatan  apabila  menderita  sakit  serta  perlu 

peratawan para Tenaga Kerja Wanita itu sendiri yang mengeluarkan biaya. 

Adapun  psikotes  yang dilakukan  adalah  tes-tes  untuk  mengetahui  jenis 

pekerjaan yang diinginkan dan mental  dari  pekerja.  Tes jenis pekerjaan 

yang  diinginkan  ini  disesuaikan  dengan  pendidikan  dan  kemampuan 

pekerja, sedangkan tes mental adalah tes untuk mengetahui seberapa kuat 

mental  pekerja  apabila  bekerja  di  luar  negeri.  Tes  mental  ini  penting 

dilakukan oleh perusahaan sebab orang yang bekerja di luar negeri jauh 
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dari saudara dan tempat tinggalnya. Pekerja harus dapat hidup mandiri di 

luar  negeri.  Dalam hal  ini,  biasanya perusahaan memberikan  gambaran 

yang susah-susah atau bekerja yang berat di luar negeri sehingga pekerja 

dapat mengukur dirinya sendiri apa pekerja sanggup untuk bekerja di luar 

negeri atau tidak. Apabila pekerja merasa tidak sanggup bekerja di  luar 

sebelum pemberangkatan pekerja dapat mengundurkan diri.   

  

4. Penandatanganan Perjanjian Pinjam–Meminjam antara Calon Tenaga 

Kerja Indonesia  dengan PT Rajasa Intamani

Perjanjian  merupakan  perbuatan  perikatan  antara  dua  orang  atau 

lebih. Satu pihak adalah yang wajib berprestasi dan pihak lainnya adalah 

yang berhak atas prestasi tersebut.  Dalam dunia kerja sangat diperlukan 

adanya  hukum  perjanjian.  Hukum  kontrak  atau  hukum  perjanjian 

merupakan  tulang  punggung  yang  sangat  fundamental.  Sebab 

bagaimanapun juga  perjanjian  kerja  itu  bermula  dari  adanya perjanjian 

antara pelaku itu sendiri. Karena itu, dapat dipastikan bahwa para pekerja 

tidak dapat mengabaikan aspek-aspek hukum perjanjian dalam bisnisnya. 

Ini dilakukan untuk menghindari hal-hal fatal yang mungkin akan terjadi. 

Setiap Tenaga Kerja Wanita diharuskan melakukan penandatangan 

perjanjian  kerja  sama  dengan  PT  Rajasa  Intamani,  sebab  dalam  isi 

perjanjian  adanya  Pasal  yang  memuat  tentang  penggantian  biaya  para 

Tenaga Kerja WanitaI atas jasa-jasa yang telah dilakukan oleh perusahaan. 

Penggantian  biaya yang  dimaksud  adalah  biaya makan  dan  pendidikan 

Tenaga Kerja Wanita selama diasramakan, penggantian biaya admnistrasi 
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paspor dan trasportasi ke negara tujuan, dan uang jasa kepada PT Rajasa 

Intamani  yang  telah  membantu  Tenaga  Kerja  Wanita  memperoleh 

pekerjaan.   

Dalam  hal  ini,  perjanjian  yang  ditandatangani  oleh  calon  Tenaga 

Kerja Indonesia dengan perusahaan adalah Perjanjian Pinjam–Meminjam. 

Perusahaan  sebagai  orang  yang  meminjami  dan  calon  Tenaga  Kerja 

Wanita sebagai peminjam. Pembayaran akan dilakukan oleh calon Tenaga 

Kerja Wanita setelah calon Tenaga Kerja Wanita tersebut bekerja di luar 

negeri  dengan sistem potong gaji.  Misalnya,  untuk  calon Tenaga Kerja 

Wanita yang ke negara Hongkong yang seluruh biayanya sebesar 18 juta 

(dalam rupiah) dipotong gaji selama 6 bulan dan tiap bulannya sebesar 3 

juta  rupiah.  Setelah  habis  masa  ketentuan  dari  pembayaran  pinjaman 

tersebut  para  Tenaga  Kerja  WanitaI  baru  menerima  gajinyanya  secara 

penuh.     

Perjanjian  Pinjam–Meminjam  di  Rajasa  Intamani  merupakan 

perjanjian sepihak. Disebut perjanjian sepihak karena perjanjian tersebut 

dibuat  oleh pihak PT Rajasa  Intamani  yang telah bekerja  sama dengan 

perusahaan  asing  di  negara  tempat  tujuan  para  Tenaga  Kerja  Wanita 

dipekerjakan dan Tenaga Kerja Wanita tinggal menandatangani perjanjian 

tersebut.  Hukum  perjanjian  tersebut  dikatakan  perjanjian  baku,  karena 

dalam  perjanjian  tersebut  format  dan  isinya  telah  dibakukan  oleh  PT 

Rajasa Intamani.

Menurut salah satu Tenaga Kerja Wanita yang pernah memanfaatkan 

jasa  PT  Rajasa  Intamani  sebagai  perusahaan  penyalur  Tenaga  Kerja 
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WanitaI. Sistem pinjaman yang dilakukan perusahaan dengan potong gaji 

setelah Tenaga Kerja Wanita bekerja memberikan keuntungan bagi Tenaga 

Kerja  Wanita  yang  tidak  mempunyai  modal.  Dengan  adanya  sistem 

pinjaman  ini  Tenaga  Kerja  Wanita  dapat  bekerja  ke  luar  negara  untuk 

meningkatkan taraf kehidupan Tenaga Kerja WanitaI.12  

5.   Pelatihan Keterampilan dan Bahasa  

Pelatihan  keterampilan  kerja  diselenggarakan dan diarahkan untuk 

membekali,  meningkatkan,  dan mengembangkan kompetensi  kerja  guna 

meningkatkan kemampuan, produktivitas, dan kesejahteraan (Pasal 9 UU 

No.  13 Tahun 2003).  Latihan-latihan yang dimaksud antara lain  tenaga 

kerja  dilatih  mempergunakan  alat-alat  yang  serba  elektronik,  latihan 

menguasai bahasa negara yang akan menerima tenaga kerja, dan kegiatan-

kegiatan  lain  yang  berhubungan  dengan  pekerjaan  yang  akan  ditekuni. 

Misalnya memasak masakan Hongkong, cara mengasuh bayi atau lanjut 

usia.

Dalam  rekrutmen  ini  tergantung  dari  kemampuan  pekerja  dan 

keputusan perusahaan yang menempatkan pekerja dapat bekerja di negara 

tertentu.  Sebagai  contohnya,  ada  seorang  Tenaga  Kerja  Wanita  ingin 

bekerja sebagai pengasuh lanjut usia, di sisi lain ia memiliki tubuh sedang. 

Oleh perusahaan Tenaga Kerja Wanita tersebut disarankan untuk bekerja 

sebagai  pengasuh  bayi  bukan  lanjut  usia  sebab  pengasuh  lanjut  usia 

membutuhkan  tenaga  kerja  wanita  yang  berbadan  kuat  dan  tinggi. 

1 2   Sumaryati,  Penduduk  Wonogiri, TKWI Melalui  PT Rajasa Intamani yang pernah bekerja 
di Singapura, hasil wawncara 1Agustus 2005.
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Akhirnya  perusahaan  yang  menentukan  Tenaga  Kerja  Wanita  tersebut 

bekerja sebagai pengasuh bayi.13  

Selain pelatihan kerja, para Tenaga Kerja Wanita juga dilatih dalam 

bahasa.  Latihan bahasa ini  sangat  penting dilakukan oleh Tenaga Kerja 

Wanita sebab dari bahasa ini dapat terjalin komunikasi antara orang yang 

mempekerjakan dengan Tenaga Kerja Wanita. Karena para Tenaga Kerja 

Wanita akan dikirim ke Hongkong, maka latihan bahasa yang diberikan 

adalah bahasa yang digunakan sehari-hari  di Hongkong. Adapun bahasa 

yang  digunakan  adalah  bahasa  Kantonis,  yaitu  bahasa  yang  serumpun 

dengan bahasa Mandarin.            

6. Penyeleksian  Perusahaan  Jasa  Luar  Negeri  pada  Tenaga  Kerja 

Indonesia 

Setelah perusahaan melakukan memberikan latihan dan calon Tenaga 

Kerja  Wanita  telah  siap  untuk  bekerja,  perusahaan  menghubungi 

perusahaan jasa asing yang bersangkutan dan dilakukan penyeleksian oleh 

perusahaan jasa asing tersebut. 

Cara perusahaan asing menyeleksi para calon Tenaga Kerja Wanita 

ada dua cara, yaitu:14 

a. Wawancara langsung melalui internet dan telepon

b. Calon Tenaga Kerja Indonesia  telah diambil gambarnya dalam film 

yang memberikan gambaran tentang keterampilan-keterampilan yang 

1 3  Yekti Mulyani, Karyawan Bagian Informasi, di PT Rajasa Intamani, Jakarta Utara, Hasil 
Wawancara 28 Juni 2005.

1

14  Yekti  Mulyani,  Karyawan  Bagian  Informasi,  di  PT  Rajasa  Intamani,  Jakarta  Utara,  Hasil 
Wawancara 28 Juni 2005.
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dimiliki  calon Tenaga Kerja Wanita dan dikirim melalui  internet  ke 

perusahaan jasa asing tersebut.   

7.   Pengiriman Tenaga Kerja Indonesia  ke Tempat Tujuan

Tanggung  jawab  PT  Rajasa  Intamani  setelah  adanya  persetujuan 

perusahaan  jasa  asing  atas  Tenaga  Kerja  Wanita  adalah  mengirimkan 

Tenaga  Kerja  Wanita  tersebut  ke  negara  tujuan.  Biasanya  pengiriman 

tenaga kerja ini dilakukan oleh PT Rajasa Intamani dengan menggunakan 

sarana transportasi  udara yang di berangkatkaan dari  bandara Soekarno-

Hatta.    

Berdasarkan  uraian  di  atas  dapat  dipahami  bahwa  proses 

pelaksanaan pengiriman TKI ke negara-negara yang membutuhkan sudah 

mendekati  kesesuaian  dengan  Pasal  31  UU No.  39  Tahun  2004  Yang 

merupakan  penjelasan  tahap  pra  penempatan  Tenaga  Kerja  Indonesia. 

Kesesuaian  tersebut  meliputi:  perekrutan  dan  seleksi,  pendidikan  dan 

pelatihan  kerja,  pemeriksaan  kesehatan  dan  psikologi,  pengurusan 

dokumen, uji kompentensi, pembekalan akhir pemberangkatan (PAP), dan 

pemberangkatan. 

C.  Perlindungan  Hukum yang Diberikan oleh PT. Rajasa Intamani kepada 

Tenaga Kerja WanitaI yang Dikirim ke Negara Hongkong

Pasal 82 UU No. 39 Tahun 2005 tentang Tenaga Kerja Indonesia di Luar 

Negeri berbunyi:
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1. Setiap  calon  Tenaga  Kerja  Indonesia  /Tenaga  Kerja  Indonesia 
mempunyai  hak  untuk  memperoleh  perlindungan  sesuai  dengan 
peraturan perundang-undangan.

2. Perlindungan sebagaimana dimaksud pada  ayat (1)  dilaksanakan 
mulai  pra  penempatan,  masa  penempatan,  sampai  dengan  purna 
penempatan.15

Berdasarkan  bunyi Pasal  82  UU No.  39  Tahun 2005 tentang Tenaga 

Kerja  Indonesia  di  Luar  Negeri  tersebut,  maka  perlindungan  hukum  yang 

diberikan  oleh  perusahaan  meliputi  perlindungan  pra  penempatan,  masa 

penempatan, dan purna penempatan, dengan penjelasannya sebagai berikut:

1. Perlindungan  Pra  Penempatan  (Perlindungan  Kesehatan  dan 

Kesejahteraan) 

Perlindungan pra penempatan dilakukan oleh perusahaan saat para 

Tenaga Kerja WanitaI berada dalam penampungan, sebelum Tenaga Kerja 

WanitaI diberangkatkan. Selama dalam penampungan para Tenaga Kerja 

WanitaI  melakukan pelatihan-pelatihan kerja  dan bahasa.  Agar kegiatan 

tersebut  dapat  terlaksana  dengan  baik,  maka  perusahaan  berusaha 

memberikan kesehatan dan kesejahteraan Tenaga Kerja Wanita. 

Perlindungan  jaminan  kesehatan  diberikan  kepada  pekerja  saat 

melakukan pekerjaan. Adapun perlindungan sosial dalam bentuk jaminan 

kesehatan pekerja yang ada dalam penampungan, antara lain:16  

a.  Menyelenggarakan udara, suhu dan udara tempat penampungan yang 

baik

Menyelenggarakan ini merupakan suatu cara untuk meniadakan 

debu-debu  yang bersifat  ekplosif  dan  pergantian  suhu  udara.  Sebab 

15    Undang-undang No. 39 Tahun 2005, hal. 54.
1 6   Sri Yuliastuti, Karyawan Bagian Administrasi, di PT Rajasa Intamani, Jakarta Utara, Hasil 

Wawancara 27 Juni, 2005.
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dalam  ruangan  yang  pengap  akan  dapat  menyebabkan  kelelahan 

sehingga kreativitas kerja akan menurun.

b.   Memelihara kebersihan, kesehatan dan ketertiban.

Dengan  melakukan-melakukan  upaya  seperti  menempatkan 

tanda-tanda larangan yang sekiranya dapat membuat tepat kotor. Setiap 

kamar  yang  disediakan  secara  berkelompok  dijaga  kebersihan  dan 

masing-masing kelompok bertanggung jawab atas tempat tidur  yang 

digunakan.

Untuk menjaga kesehatan para Tenaga Kerja Wanita yang berada 

di  penampungan,  perusahaan  berusaha  memberikan  makanan  yang 

bergizi. Meskpun bentuk dan macam makanan sederhana, akan tetapi 

memenuhi persyaratan, seperti tahu, tempe, sayur, dan telur.

Perusahaan  berusaha  melatih  para  calon  Tenaga  Kerja  Wanita 

untuk memiliki sikap tertib dan mentaati peraturan. Dalam tata tertib 

perusahaan  bersikap  keras  dan  disiplin,  sebab  menurut  pimpinan 

tempat penampungan sebagai latihan disiplin dan hidup tertib agar di 

tempat kerja sudah terbiasa bersikap disiplin.    

2. Perlindungan Masa Penempatan

Perlindungan  masa  penempatan  berhubungan  dengan  tanggung 

jawab perusahaan sebagai perantara antara Tenaga Kerja Wanita dengan 

perusahaan asing dalam penempatan kerja.  Tanggung jawab perusahaan 

pada masa penempatan. Agar di tempat penempatan Tenaga Kerja Wanita 
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merasa aman dan sah sebagai tenaga kerja migran perusahaan harus dapat 

memberikan rasa keamanan. Rasa aman bagi Tenaga Kerja Wanita saat 

dalam penempatan karena adanya paspor. Oleh sebab itu sebelum Tenaga 

Kerja  Wanita  diberangkatkan  ke  negara  tujuan,  perusahaan  harus 

mencarikan paspor bagi Tenaga Kerja Wanita. 17

Adapun syarat-syarat untuk memperoleh paspor diatur pada Pasal  51 

dalam UU Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan 

Tenaga kerja Indonesia di Luar Negeri, dengan bunyi lengkapnya sebagai 

berikut:

Untuk  dapat  ditempatkan  di  luar  negeri  calon  Tenaga  Kerja 
Indonesia  harus memiliki dokumen yang meliputi:
a.  Kartu  Tanda  Penduduk,   Ijazah   Pendidikan   terakhir,   akte 

kelahiran atau surat keterangan kenal lahir;
b.  surat  keterangan  status  perkawinan  bagi  yang  telah  menikah 

melampirkan copy buku nikah;     
c.  surat keterangan izin suami atau isteri, izin orang tua, atau izin 

wali;
d.   sertifikat kompentensi kerja;
e.  surat keterangan sehat berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan 

dan psikologi;
f. paspor yang diterbitkan oleh Kantor Imigrasi setempat;
g. Visa kerja; dan
h. Perjanjian kerja, dan 
i. KTKLN (Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri).18

 
Tanggung jawab untuk PT Rajasa Intamani dalam membuat paspor 

bagi  tenaga  kerja  yang  dikirim  melalui  perusahaan.  Parpor  yang berisi 

identitas pekerja dan berfungsi sebagai alat untuk bekerja secara resmi di 

luar negeri harus dimiliki oleh pekerja. Biaya pengurusan paspor ini sudah 

termasuk dalam biaya yang telah dibayarkan oleh pekerja.

1 7   Sri Yuliastuti, Karyawan Bagian Administrasi, di PT Rajasa Intamani, Jakarta Utara, Hasil 
Wawancara 28 Juni, 2005.

18   UU No. 39 Tahun 2004, Op. Cit, hal. 35.
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Dengan dimilikinya paspor bagi Tenaga Kerja Wanita, maka Tenaga 

Kerja  Wanita  termasuk  tenaga  migran  yang  sah  atau  legal  sehingga 

menimbulkan rasa aman bagi Tenaga Kerja Wanita saat bekerja di negara 

lain.  

3. Perlindungan Purna Penempatan

Perlindungan  purna  penempatan  merupakan  perlindungan  terakhir 

yang diberikan oleh perusahaan kepada Tenaga Kerja  Wanita.  Ada dua 

perlindungan yang dilakukan perusahaan, yaitu memastikan upah Tenaga 

Kerja Wanita dan memasukkan syarat asuransi kerja Tenaga Kerja Wanita 

dalam perjanjian  kerja  antara Tenaga Kerja  Wanita  dengan orang yang 

mempekerjakan. 

a.   Memastikan upah Tenaga Kerja Wanita 

Perusahaan  memberikan  perlindungan  kepada  Tenaga  Kerja 

Wanita  dalam  memastikan  upah  yang  harus  diterima  oleh  Tenaga 

Kerja Wanita di tempat kerja.  Upah adalah bayaran yang berupa uang 

pada  diri  seseorang  setelah  orang  yang  menerima  bayaran  tersebut 

melakukan  suatu  pekerjaan  atau  memberikan  tenaga  dan  pikiran 

sehingga  dapat  menyelesaikan  suatu  pekerjaan.  Upah  sering 

diwujudkan  dalam  bentuk  uang.  Sistem  adalah  cara  memberikan 

bayaran  pada  pekerja  Dalam  sistem  upah  ini  ada  beberapa  cara 

pembayaran  yang  dilakukan  oleh  perusahaan,  yaitu  dengan  sistem 

bulanan, sistem, mingguan, sistem harian, sistem kontrak, dan sistem 

bonus.19  

19   M. Manullang, Pengantar Ekonomi Perusahaan,  Liberty, Yogyakarta, hal. 23.
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Perlindungan  memastikan  upah  ini  bagi  Tenaga  Kerja  Wanita 

sangat  penting,  sebab  dapat  untuk  mendorong  semangat  kerja 

karyawan  dalam  produktivitas  kerja  dan  dapat  sebagai  perangsang 

penghargaan atas imbalan tenaga yang dikeluarkan karyawan.20

Upah bagi Tenaga Kerja  Indonesia  merupakan hak, hak upah 

Tenaga Kerja Indonesia  ini terdapat Pasal 8 ayat (5) UU No. 39 Tahun 

2005,  yaitu  Tenaga  Kerja  Indonesia  berhak  memperoleh  upah  dan 

kewajiban bagi majikan. Sistem upah yang diterima oleh Tenaga Kerja 

Wanita  adalah sistem bulanan.  Di  bawah ini  disajikan upah Tenaga 

Kerja Wanita di tiga negara sebagai bahan perbandingan upah antara 

negara Singapura, Hongkong, dan Taiwan. 

Tabel
Gaji/Upah TKI dari Berbagai Negara

No Nama Negara Besar Upah per Bulan
dalam Rupiah

1
2
3

Singapura
Hongkong
Taiwan

±  Rp 2.600.000,00
±  Rp 4.400.000,00
±  Rp 4.700.000,00

      Data Sekunder, PT Rajasa Intamani, 2005

b.  Memasukkan  syarat  asuransi  kerja  Tenaga  Kerja  Wanita  dalam 

perjanjian  kerja  antara  Tenaga  Kerja  Wanita  dengan  orang  yang 

mempekerjakan.

2 0   M. As’ad, Psikologi Industri Seri Ilmu Sumber Daya Manusia, Liberty, Yogyakarta, 1995, 
hal. 101.
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Keselamatan kerja merupakan faktor penting dalam pelaksanaan 

kerja.  Perusahaan yang mau  memperhatikan  keselamatan  kerja  para 

karyawan atau tenaga kerja akan memberikan rasa aman bagi pekerja. 

Pertanggungjawaban PT Rajasa  Intamani terhadap keselamatan 

kerja  para  Tenaga  Kerja  Wanita  adalah  memasukkan  para  Tenaga 

Kerja  Wanita  pada  asuransi.  Asuransi  sebagai  jaminan  keselamatan 

kerja  ini  tercantum  dalam  isi  perjanjian  kerja  antara  Tenaga  Kerja 

Wanita dengan perusahaan jasa negara lain. Asuransi ini berfungsi bagi 

Tenaga Kerja Wanita saat Tenaga Kerja Wanita mengalami kecelakaan 

di tempat kerja akan memperoleh santunan. 

Pertanggungjawaban lainnya PT Rajasa Intamani tidak hanya 

memasukkan  Tenaga  Kerja  Wanita  dalam  asuransi  pada  isi 

perjanjian, juga mengurus asuransi yang akan diterima oleh Tenaga 

Kerja Wanita. Apabila ada Tenaga Kerja Wanita yang mengalami 

kecelakaan  kerja,  salah  satu  karyaan  PT.  Rajasa  Intamani  akan 

datang setelah ada pemberitahuan dari Tenaga Kerja Wanita dan 

akan mengurus sampai Tenaga Kerja Indonesia  memperoleh ganti 

rugi dari pihak asuransi.21    

      

D.  Cara  PT.  Rajasa  Intamani  dalam  menyelesaikan  permasalahan  yang 

ditemui

2 1   Sri Yuliastuti, Karyawan Bagian Administrasi, di PT Rajasa Intamani, Jakarta Utara, Hasil 
Wawancara 28 Juni, 2005.
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Berdasarkan hasil data penelitian di PT Rajasa Intamani diperoleh dua 

kendala saat proses pra pengiriman dan saat pekerja berada di tempat kerja.22 

Permasalahan  tersebut  harus  cepat  diselesaikan,  sebab  dapat  menghambat 

berjalannya kegiatan sebuah perusahaan. Adapun  dua masalah tersebut, yaitu: 

1. Masalah   Sebelum   Pengiriman   Tenaga   Kerja  Wanita  dan 

Penyelesainnya 

Masalah yang ditemui  oleh perusahaan saat  Tenaga Kerja  Wanita 

masih berada dalam penampungan adalah masalah saat ada calon Tenaga 

Kerja Wanita yang melarikan diri dari penampungan dan masalah tempat 

tinggal.23

Masalah  calon  Tenaga  Kerja  Wanita  yang  melarikan  menurut 

Pimpinan  Asrama  karena  calon  Tenaga  Kerja  Wanita  kurang memiliki 

mental  yang  kuat  saat  dilakukan  pelatihan.  Dilanjutkan  oleh  Pimpinan 

Asrama  pelatihan-pelatihan  yang  dilakukan  di  penampungan  memang 

terasa  berat,  sebab  para  calon  Tenaga  Kerja  Wanita  tersebut  dalam 

kesehariannya diatur  dengan  jadwak  yang pada.  Jadwal  tersebut  antara 

lain, setelah bangun tidur dan melaksanakan kegiatan pribadi jam 8 pagi 

para calon Tenaga Kerja Wanita  harus sudah masuk dalam kelas untuk 

menerima  pelatihan.  Pelatihan  tersebut  dapat  berupa  keterampilan 

memasak  masakan  negara  yang  akan  dituju  dan  pelatihan  bahasa. 

Pelatihan-pelatihan tersebut dilaksanakan dengan selingan waktu istirahat 

2 2  Sri Yuliastuti, Karyawan Bagian Administrasi, di PT Rajasa Intamani, Jakarta Utara, Hasil 
Wawancara 29 Juni, 2005.

2

23   Sri Yuliastuti,  Karyawan Bagian Administrasi,  di PT Rajasa Intamani, Jakarta Utara,  Hasil 
Wawancara 28 Juni, 2005.
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dua jam kemudian dilanjutkan lagi sampai jam 7 atau 8 malam. Kegiatan-

kegiatan  tersebut  rutin  dilakukan  selama  enam  hari,  yaitu  haris  Senin 

sampai dengan Sabtu.  Adapun hari  Minggu calon Tenaga Kerja Wanita 

libur dan dapat menerima tamu. 

Aturan-aturan yang ketat tersebut merupakan kewajiban yang harus 

dilaksanakan  oleh  para  calon  Tenaga  Kerja  Wanita.  Kegiatan  tersebut 

dilakukan  oleh  pihak  perusahaan  guna  mempercepat  keterampilan  dan 

pengguasaan bahasa para calon Tenaga Kerja Wanita. Akan tetapi, maksud 

dari  perusahaan  tersebut  sering  disalahartikan oleh  calon  Tenaga  Kerja 

Wanita.  Para  Tenaga  Kerja  Wanita  menganggap  mereka  memperoleh 

perlakuan yang kurang baik dan berniat melarikan diri dari penampungan.

Bagi  perusahaan  calon  Tenaga  Kerja  Wanita  yang  melarikan  diri 

dianggap  bersalah,  karena  menyalahi  aturan  yang  ditetapkan.  Aturan 

tersebut  yaitu  apabila  para  calon  Tenaga  Kerja  Wanita  sudah  tidak 

berminat  lagi  untuk  menjadi  tenaga  migran  melalui  perusahaan,  calon 

Tenaga  Kerja  Wanita  dapat  mengajukan  pengunduran  diri  dengan  cara 

membayar kerugian perusahaan  yang membiayai  kebutuhan makan  dan 

penginapan  selama  dalam  penampungan.  Besarnya  uang  ganti  biaya 

tersebut tergantung pada kebijakan Pimpinan Perusahaan. Calon Tenaga 

Kerja  Wanita  yang melarikan  diri  artinya ia  ingin  lepas  dari  tanggung 

jawab ganti biaya kerugian pada perusahaan.    

Untuk mengatasi masalah tersebut perusahaan menyelesaikan dengan 

cara:
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a. Memberi  hukuman pada  calon Tenaga  Kerja  Wanita  yang berusaha 

melarikan diri.  Hukuman tersebut berupa kerja memberikan ruangan 

tempat penampungan.

b. Memberikan  nasehat-nasehat  dan  memotivasi  calon  Tenaga  Kerja 

WanitaI untuk tetap pada tujuan semula, yaitu mencari penghasilan di 

negara lain.  

2.  Masalah   Sesudah   Pengiriman  Tenaga  Kerja  Wanita  dan 

Penyelesainnya

Masalah  sesudah  pengiriman  para  Tenaga  Kerja  Wanita  adalah 

masalah interminity. Interminity adalah masalah pemulangan para Tenaga 

Kerja Wanita yang sudah dikirimkan ke negara lain sebelum jangka waktu 

perjanjian masa kontrak habis karena adanya suatu sebab, sebab tersebut 

dapat berasal dari Tenaga Kerja Wanita sendiri dan dapat disebabkan oleh 

orang asing yang mempekerjakan Tenaga Kerja Wanita. Interminity sering 

terjadi  di  negara  Hongkong.  Pernyataan  salah  seorang  Tenaga  Kerja 

Wanita  yang pernah diinterminity  bahwa negara Hongkong yang paling 

banyak menginterminity Tenaga Kerja Wanita karena kebanyakan orang 

Hongkong orang teliti dan agak sulit dipahami kemauannya, dibandingkan 

dengan orang dari negara Singapura dan Taiwan. 

Sebab-sebab terjadinya interminity dari Tenaga Kerja Wanita sendiri 

adalah  masalah  yang  belum  dapat  memahami  sikap-sikap  orang  yang 

mempekerjakan  dan  kurangnya  penguasaan  bahasa  Kantonis  orang 

Hongkong.  Tenaga  Kerja  Wanita  yang  kurang  pandai  menguasai  dan 

kurang  terampil  dalam  berbahasa  Kantonis  akan  kesulitan  dalam 
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melakukan  hubungan  dengan  orang  yang  mempekerjakan.  Kesulitan 

hubungan  ini  berdampak  pada  kesalahpahaman  dalam  melaksanakan 

perintah.  Sering  perintah  yang  diinginkan  orang  yang  mempekerjakan 

dengan kegiatan  yang dilakukan  Tenaga  Kerja  Wanita  salah,  akibatnya 

Tenaga Kerja Wanita  tersebut dimarahi.  Adapun sebab dari  orang yang 

mempekerjakan dipengaruhi oleh sikap orang yang mempekerjakan sendiri 

terlalu banyak permintaan dan  sikap galak.  

Untuk  mengatasi  Tenaga  Kerja  Wanita  yang  diinterminity pihak 

perusahaan melakukan tindakan sebagai berikut:

a. Setelah  Tenaga  Kerja  Wanita  kembali  ke  perusahaan,  pihak 

perusahaan menanyakan sebab-sebab diinterminity.

b. Tenaga Kerja Wanita disuruh memilih alternatif yang diajukan oleh 

perusahaan, yaitu Tenaga Kerja Wanita ingin tetap berniat kerja di 

Hongkong  atau  pindah  ke  negara  di  Singapura.  Perusahaan  tidak 

memberikan alternatif pilihan ke negara Taiwan, sebab untuk menjadi 

Tenaga Kerja Wanita ke Taiwan lebih sulit daripada di Hongkong.  

c. Apabila Tenaga Kerja Wanita memilih pindah menjadi tenaga kerja 

ke negara Singapura, perusahaan dapat langsung mengirimkan pada 

Tenaga  Kerja  Wanita  ke  negara  Singapura  sesuai  pesanan  tenaga 

kerja Tenaga Kerja Wanita di negara tersebut. Apabila Tenaga Kerja 

Wanita  tetap  ingin  bekerja  di  negera  Hongkong,  maka perusahaan 

memasukkan kembali Tenaga Kerja Wanita tersebut dalam pelatihan. 
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BAB IV

PENUTUP

A   Kesimpulan 

Tuntutan  kebutuhan  yang  semakin  meningkat  dan  sulitnya  mencari 

pekerjaan  di  Indonesia  membuat  para  wanita  ikut  andil  dalam  membantu 

suami atau keluarga untuk mencari nafkah. Para Tenaga Kerja Indonesia  yang 

dikirim ke Hongkong adalah para wanita (Tenaga Kerja Wanita Indonesia ). 

Salah  satu  PJTenaga  Kerja  Indonesia   di  Jakarta  Utara  yang  mengirimkan 

Tenaga  Kerja  Wanita  Indonesia   ke  negara  Hongkong  alah  PT  Rajasa 

Intamani. 

Pengiriman Tenaga Kerja Indonesia  wanita Indonesia banyak ke negara 

Hongkong.  Alasannya,  negara  Hongkong  banyak  diminati  Tenaga  Kerja 

Wanita   Indonesia  karena  negara  Hongkong  dalam mempekerjakan  tenaga 

kerja  memberikan  hari  libur  (hari  Minggu)  dengan  gaji  yang  tinggi 

dibandingkan  ke  negara  Taiwan  gaji  tinggi  tanpa  ada  hari  libu  dan  ke 

Singapura ada hari  libur  tetapi  gaji  lebih kecil.  Di  Hongkong para Tenaga 

Kerja Wanita  Indonesia diberi kebebasan satu hari penuh untuk tidak bekerja 

dan  keluar  rumah.  Kemudahan lainnya Tenaga Kerja  Wanita   berminat  ke 

Hongkong  adanya  kemudahan  belajar  menggunakan  bahasa  Kantonis 

dibandingkan dengan bahawa Taiwan.

Berdasarkan  hasil  pembahasan  pada  bab  III,  maka  kesimpulan  yang 

dapat diambil, yaitu sebagai berikut:
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1.   Proses pelaksanaan pengiriman Tenaga Kerja Wanita Indonesia  ke negara 

Hongkong

a.   Penerimaan Order (Tenaga Kerja Wanita Indonesia )

b.   Pendaftaran

3.   Tes Seleksi Kesehatan dan Psikotes

4.  Penandatanganan Perjanjian  Pinjam–Meminjam antara  Calon  Tenaga 

Kerja Indonesia  dengan PT Rajasa Intamani

5.   Pelatihan Keterampilan dan Bahasa  

6.    Penyeleksian  Perusahaan  Jasa  Luar  Negeri  pada  Tenaga  Kerja 

Indonesia 

7.   Pengiriman Tenaga Kerja Wanita Indonesia  ke Tempat Tujuan

2.  Perlindungan  hukum yang diberikan oleh PT. Rajasa Intamani kepada 

Tenaga Kerja Wanita  yang dikirim ke negara Hongkong 

a.  Perlindungan  Pra  Penempatan  (Perlindungan  Kesehatan  dan 

Kesejahteraan) 

Selama  dalam  penampungan  para  Tenaga  Kerja  Wanita 

Indonesia   melakukan  pelatihan-pelatihan  kerja  dan  bahasa.  Agar 

kegiatan  tersebut  dapat  terlaksana  dengan  baik,  maka  perusahaan 

berusaha  memberikan  kesehatan  dan  kesejahteraan  Tenaga  Kerja 

Wanita Indonesia . 

b.   Perlindungan Masa Penempatan

Tanggung  jawab  perusahaan  pada  masa  penempatan.  Agar  di 

tempat penempatan Tenaga Kerja Wanita Indonesia  merasa aman dan 
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sah sebagai tenaga kerja migran perusahaan harus dapat memberikan 

rasa keamanan. Rasa aman bagi Tenaga Kerja Wanita Indonesia  saat 

dalam penempatan karena adanya paspor.

c.   Perlindungan Purna Penempatan

1)   Memastikan  upah  Tenaga  Kerja  Wanita  Indonesia,  Perusahaan 

memberikan perlindungan kepada Tenaga Kerja Wanita Indonesia 

dalam memastikan upah yang harus diterima oleh Tenaga Kerja 

Wanita Indonesia  di tempat kerja.  

2)  Memasukkan syarat asuransi kerja Tenaga Kerja Wanita Indonesia 

dalam  perjanjian  kerja  antara  Tenaga  Kerja  Wanita  Indonesia 

dengan orang yang mempekerjakan.  Pertanggungjawaban lainnya 

PT  Rajasa  Intamani  tidak  hanya  memasukkan  Tenaga  Kerja 

Wanita  Indonesia   dalam  asuransi  pada  isi  perjanjian,  juga 

mengurus asuransi yang akan diterima oleh Tenaga Kerja Wanita 

Indonesia  .  Apabila  ada  Tenaga  Kerja  Wanita  Indonesia   yang 

mengalami kecelakaan kerja,

3.  Cara PT Rajasa Intamani dalam menyelesaikan permasalahan yang ditemui 

a.   Masalah Sebelum Pengiriman Tenaga Kerja  Wanita  Indonesia   dan 

Penyelesainnya. 

Masalah yang ditemui oleh perusahaan saat Tenaga Kerja Wanita 

Indonesia  masih berada dalam penampungan adalah masalah saat ada 

calon  Tenaga  Kerja  Wanita  Indonesia   yang  melarikan  diri  dari 
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penampuangan.  Cara  penyelesaian  memberi  hukuman  dan 

memberikan saran-saran

b.   Masalah  Sesudah  Pengiriman Tenaga Kerja  Wanita  Indonesia   dan 

Penyelesainnya

Masalah sesudah pengiriman Tenaga Kerja Wanita Indonesia  ke 

negara  Hongkong  adalah  interminity.  Interminity adalah  masalah 

pemulangan  para  Tenaga  Kerja  Wanita  Indonesia   yang  sudah 

dikirimkan  ke  negara  lain  sebelum  jangka  waktu  perjanjian  masa 

kontrak habis. Cara perusahaan menyelesaikan masalah tersebut yaitu 

Tenaga  Kerja  Wanita  Indonesia   disuruh  memilih  alternatif  yang 

diajukan oleh perusahaan, yaitu Tenaga Kerja Wanita Indonesia  ingin 

tetap berniat kerja di Hongkong atau pindah ke negara di Singapura. 

Tenaga  Kerja  Wanita  Indonesia   disuruh  memilih  alternatif  yang 

diajukan oleh perusahaan, yaitu Tenaga Kerja Wanita Indonesia  ingin 

tetap berniat kerja di Hongkong atau pindah ke negara di Singapura.

B.   Saran-saran

1.   Bagi Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia  PT Rajasa Intamani 

Bagi PT Rajasa Intamani yang bekerja dalam bidang jasa pengiriman 

Tenaga Kerja Wanita Indonesia  ke luar negeri dan telah memiliki Surat 

Ijin Usaha Perusahaan (SIUP) diharapkan dalam pelaksanaan kerja sesuai 

dengan  Undang-undang  Nomer  39  tentang  Tahun  2004  Tenaga  Kerja 

Indonesia di Luar Negeri. Apabila PT Rajasa Intamani telah melaksanakan 
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undang-undang  tersebut  berarti  PT  Rajasa  Intamani  telah  memberikan 

perlindungan bagi Tenaga Kerja Wanita Indonesia  yang bekerja di luar 

negeri sehingga Tenaga Kerja Wanita Indonesia  akan merasa aman.     

2.   Bagi Calon Tenaga Kerja Wanita Indonesia  

Bagi  calon  Tenaga  Kerja  Wanita  Indonesia   sebelum 

mempergunakan jasa Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia  diharapkan 

memilih Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia  yang benar-benar bisa 

dipercaya  dan peduli  pada Tenaga Kerja  Wanita  Indonesia   yang  telah 

dikirimkan.  Dengan  memilih  Perusahaan  Jasa  Tenaga  Kerja  Indonesia 

yang  legal  dan  bisa  dipercaya  sistem  kerjanya  akan  memberikan 

perlindungan  bagi  Tenaga  Kerja  Wanita  Indonesia  sehingga  rasa  aman 

saat bekerja dapat diperoleh Tenaga Kerja Wanita Indonesia .  
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