
BAB I

PENDAHULUAN

A.  Latar Belakang Masalah

Tenaga  Kerja  Indonesia  yang  sering  disebut  Tenaga  Kerja  Indonesia 

bekerja  dalam  berbagai  jenis  pekerjaan,  seperti  sebagai  pekerja  di  pabrik, 

pengasuh  anak,  pembantu  rumah  tangga,  sopir,  dan  lain  sebagainya.  Jadi, 

Tenaga Kerja Indonesia adalah warga negara Indonesia yang bekerja di luar 

negeri  yang  disebut  juga  buruh  migran.  Buruh  migran  atau  Tenaga  Kerja 

Indonesia (TKI) yang dikirim ke luar negeri bukanlah hal baru. 

Pengiriman  tenaga  kerja  migran  seiring  dengan  meningkatnya  peran 

pemerintah dalam proses pengirimannya. Hal ini terlihat dari dikeluarkannya 

18  produk  hukum  yang  berupa  peraturan  dan  keputusan  menteri  tentang 

keberadaan dan pengerahan buruh migran. Ke-8 produk hukum itu kemudian 

diperbarui  menjadi  10  keputusan  setelah  tahun  1990-an.  Sebelumnya 

Indonesia hanya memiliki 2 peraturan tentang keberadaan tenaga kerja migran 

Indonesia, yaitu UU. No. 14/1969 tentang Pokok-pokok Ketenagakerjaan dan 

Permen  No.  1/1970.  Dalam  berbagai  keputusan  menegaskan  seluruh 

pengiriman buruh migran hanya diperbolehkan dengan izin Depnaker1. 

Semakin meningkatnya tenaga kerja migran Indonesia keluar negeri para 

tenaga migran dipandang hanya sekedar komoditi ekspor non migas. Untuk itu 

banyak usaha perseorangan atau kelompok mendirikan perusahaan jasa, yaitu 

1  Taty   Krisnawati,  RUU  Ketenagakerjaan  dalam  Perspektif  Perlindungan  Buruh,  Komisi 
Pembaharuan Hukum Buruh, 1998, hal.88.
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Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (PJTKI) demi memburu keuntungan 

mudah diperoleh dengan mengirim warga Indonesia  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 

negeri.  Terlebih-lebih  bagi  Tenaga  Kerja  Wanita  (TKW)  Indonesia. 

Kebanyakan para Tenaga Kerja Indonesia  wanita memiliki kelemahan yaitu 

kurang penguasaan dalam pengetahuan dan keterampilan, sebab Tenaga Kerja 

Indonesia  wanita yang dikirim ke luar negeri kebanyakan lulusan Sekolah 

Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP).  

Negara Hongkong merupakan salah satu Negara pemesan Tenaga Kerja 

Indonesia  wanita. Negara Hongkong banyak diminati oleh para Tenaga Kerja 

Indonesia  wanita  alasan  utamanya  di  Negara  tersebut  para  Tenaga  Kerja 

Indonesia  wanita maendapat upah yang tinggi dibandingkan dengan upah di 

Negara Malaysia atau Arab Saudi dan tiap-tiap akhir pekan para Tenaga Kerja 

Indonesia  wanita tersebut mendapat hari libur satu hari. Alasan lainnya tindak 

kejahatan  yang  dilakukan  majikan  selama  ini  sangat  kecil  dibandingkan 

dengan  sikap  majikan  dari  Arab  Saudi.  Dengan  alasan-alasan  inilah  para 

Tenaga Kerja Indonesia  wanita mencari dollar ke Hongkong2. 

Masalah  perlindungan tenaga kerja  dalam pelaksanaannya masih  jauh 

dari  harapan.  Persoalan  buruh  atau  Tenaga  Kerja  Indonesia  semakin  hari 

semakin  komplek,  seperti  proses  perekrutan,  pemberangkatan,  hubungan 

2   Majalah Liberty, No. XII Bulan Desember, 2004, hal. 45. 
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kerja,  kondisi  kerja  di  negara  penempatan,  pemulangan,  perselisihan,  dan 

pemutusan hubungan kerja, serta tindakan kekerasan oleh majikan mereka3.

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  yang  dimaksud adalah 

memberikan  kekuasaan  yang  penuh  bagi  Perusahaan  Jasa  Tenaga  Kerja 

Indonesia   untuk  membuat  peraturan  tentang  tenaga  kerja  migran  sesuai 

dengan  kebutuhan  Perusahaan  Jasa  Tenaga  Kerja  Indonesia   sendiri  dan 

kurang memperhatikan kepentingan tenaga kerja migran4. 

Untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan penting bagi Tenaga 

Kerja  Indonesia  dan Perusahaan Jasa Tenaga Kerja  Indonesia   melakukan 

perjanjian kerja,  dengan adanya perjanjian kerja  yang dibuat  secara tertulis 

akan memberikan kekuatan sebagai bukti otentik dan kekuatan hukum dalam 

perlindungan bagi Tenaga Kerja Indonesia  saat nanti bekerja di luar sampai 

kembali  ke  Indonesia.sebab  salah  satu  isi  dalam  perjanjian  kerja  adalah 

adanya tanggung jawab baik  pihak Tenaga  Kerja  Indonesia  ataupun  pihak 

Perusahaan  Jasa  Tenaga  Kerja  Indonesia   apabila  salah  satu  pihak  telah 

melalaikan kewajibannya.    

Permasalahan  buruh  migran  atau  Tenaga  Kerja  Indonesia   menarik 

perhatian  banyak  pihak,  terutama  oleh  ahli  hukum.  Seperti  pendapat  yang 

diutarakan  oleh Mulyana  W. Kusuma5,  yang  menyatakan bahwa perspektif 

3  Taty  Krisnawati, Op Cit., hal. 89.
4  Teten Masduki, Politik RUU Ketenagakerjaan, Mandar Maju, Jakarta. 1999, hal.25.  
5  Erman Rajaguguk, OP. Cit., hal.104
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perlindungan  hak-hak  asasi  buruh  atau  Tenaga  Kerja  Indonesia  perlu 

dibuatkan undang-undang yang tegas memberikan 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 . 

Pemerintah dalam menanggapi permasalahan buruh migran atau Tenaga 

Kerja Indonesia  dan sebagai upaya untuk memberikan perlindungan kepada 

Tenaga Kerja Indonesia . Untuk itu, pada tahun 2004 dikeluarkan Undang-

undang  Nomor  39  Tahun  2004  yang  membahas  tentang  Penempatan  dan 

Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri. 

Berdasarkan  uraian  tersebut  di  atas,  tentang  permasalahan  jaminan 

penempatan bagi tenaga kerja sebagai salah satu upaya perlindungan terhadap 

Tenaga  Kerja  Indonesia  ,  oleh  sebab  itu  penelitian  ini  diberi  judul: 

“PERLINDUNGAN  HUKUM TERHADAP  TENAGA KERJA WANITA 

INDONESIA  KE  NEGARA  HONGKONG  DI  PT.  RAJASA  INTAMANI 

JAKARTA UTARA”. 
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B.  Perumusan Masalah 

Dalam suatu kegiatan penelitian untuk menfokuskan permasalahan yang 

akan  dikaji  diperlukan  rumusan  masalah.  Sebab  dengan  adanya  rumusan 

masalah  akan  memudahkan  peneliti  untuk  melakukan  pembahasan  searah 

dengan tujuan yang ditetapkan. Perumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu 

sebagai berikut: 

1.  Bagaimanakah  proses  pelaksanaan  pengiriman  Tenaga  Kerja  Wanita 

(TKW) Indonesia ke negara  Hongkong melalui PT. Rajasa Intamani?  

2.  Bagaimanakah  perlindungan  hukum  yang  diberikan  oleh  PT.  Rajasa 

Intamani kepada Tenaga Kerja Wanita yang dikirim ke negara Hongkong? 

3.  Bagaimanakah  cara  PT.  Rajasa  Intamani  dalam  menyelesaikan 

permasalahan yang ditemui?

C.  Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan 

untuk: 

1. Ingin  mengetahui  proses  pelaksanaan  pengiriman Tenaga  Kerja  Wanita 

(TKW) Indonesia ke negara  Hongkong melalui PT. Rajasa Intamani.  

2. Ingin  mengetahui  perlindungan  hukum yang  diberikan oleh  PT.  Rajasa 

Intamani kepada Tenaga Kerja Wanita yang dikirim ke negara Hongkong 

sebagai wujud pertanggungjawaban PT. Rajasa Intamani terhadap Tenaga 

Kerja Indonesia  wanita yang dikirim ke Hongkong.
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3.  Ingin  mengetahui  cara  PT.  Rajasa  Intamani  dalam  menyelesaikan 

permasalahan yang ditemui

D.  Manfaat Penelitian 

1.   Manfaat Teoritis

Sebagai  tambahan khasanah pengembangan ilmu hukum, terutama 

dalam hukum tenaga perburuhan di bidang jasa dalam pengiriman tenaga 

kerja ke luar negeri sebagai salah satu alternatif pilihan pekerjaan jasa.

2.   Manfaat Praktis

a. Sebagai tambahan bahan kajian bagi perusahaan jasa (Perusahaan Jasa 

Tenaga Kerja Indonesia) yang bekerja di bidang jasa sehingga dapat 

memperluas  ilmu  pengetahuan,  khususnya  di  dalam  hukum  untuk 

pengiriman,  penempatan,  dan  sistem  upah  bagi  Tenaga  Kerja 

Indonesia yang bekerja di luar negeri.  

b. Bagi  masyarakat  sebagai tambahan pengetahuan dalam ilmu hukum 

dan  bahan  pertimbangan  dalam  memilih  perusahaan  sebagai  mitra 

kerja  yang  bergerak  dalam  bidang  jasa  dalam  pengiriman  Tenaga 

Kerja Indonesia/Tenaga Kerja Wanita.

E.    Metode Penelitian 

1.   Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Artinya 

penelitian  akan  dibahas  dalam  bentuk  paparan  yang  diuraikan  dengan 
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kata-kata secara cermat dan seteliti mungkin6 berdasarkan pada asas-asas 

hukum mengenai tenaga perburuhan ke luar negeri.

2.   Metode Pendekatan 

Metode pendekatan adalah suatu pola pemikiran secara ilmiah dalam 

suatu penelitian. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah  metode  pendekatan  non  doktrinal  kualitatif  (yuridis  sosiologis), 

yaitu suatu penelitian yang didasarkan pada suatu ketentuan hukum dan 

fenomena  atau  kenyataan  yang  terjadi  di  lapangan7.  Maksudya,  hukum 

yang dibuat oleh para ahli hukum dipergunakan untuk mengatur hubungan 

antarmanusia  dalam  kehidupan  bermasyarakat  atau  hokum  tersebut 

diterapkan dalam kehidupan masyarakat8. 

3.   Data dan Sumber Data 

Ada dua jenis data dalam penelitian ini, yaitu data primer dan data 

sekunder, dengan uraiannya sebagai berikut: 

a.   Data Primer 

Data  primer  adalah  data-data  yang  diperoleh  secara  langsung 

pada nara sumber atau responden yang bersangkutan,  dalam hal  ini 

nara sumber yang dimaksud adalah: 

1) Kepala Pimpinan PT. Rajasa Intamani

2) Pegawai PT. Rajasa Intamani

6 Waluyo, Bambang, Penelitian Hukum dalam Praktek, Sinar Grafilka, Jakarta, 1996, hat. 15-16.
7 Soekanto, Soerjono, Pengantar Peneltian Hukum, UI Press, Jakarta, 1998, hal 26.
8  H.B. Sutopo, Pengantar  Penelitian Kualitatif, Pusat Pnelitian UNS, Surakarta, 1994, hal. 37.
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3) Tenaga Kerja  Wanita (TKW) Indonesia  yang akan berangkat  ke 

Hongkong dan menggunakan jasa PT. Rajasa Intamani, di Jl. Pluit 

3 No. 10 Jakarta Utara.

b.   Data Sekunder 

Data sekunder adalah data-data lain yang berhubungan dengan 

peneliti,  berupa  bahan-bahan  pustaka.  Fungsi  data  sekunder  untuk 

mendukung  data  primer.  Data  sekunder  yang  berkaitan  dengan 

penelitian meliputi: 

1) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tenaga Ketenagakerjaan

2) Buku-buku yang berkaitan dengan penelitian.

3) Karya ilmiah yang berkaitan dengan penelitian.  

4.   Metode Pengumpulan Data 

Sesuai dengan jenis data, maka metode untuk mengumpulkan data 

disesuaikan  dengan  jenis  data,  untuk  mengumpulkan  data  primer 

digunakan  metode  observasi  dan  wawancara,  sedangkan  untuk  data 

sekunder menggunakan metode studi pustaka.  Penjelasan dari 3 metode 

pengumpulan data tersebut sebagai berikut: 

a.   Metode observasi yaitu metode untuk mengumpulkan data dengan cara 

melakukan  kegiatan  pengamatan  secara  langsung  pada  objek 

penelitian.  Metode  ini  digunakan  saat  mengamati  aktivitas  para 

karyawan  dan  pengguna  jasa  serta  hasil  pengamatan  yang  penting 

dicatat sebagai bahan untuk membuat laporan dan menganalisis data. 
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b.  Metode Wawancara, yaitu metode untuk mengumpulkan data dengan 

cara  tanya  jawab,  peneliti  sebagai  penanya  dan  Kepala  PT.  Rajasa 

Intamani, dapat diwakili oleh pegawai, dan Tenaga Kerja Wanita yang 

menggunakan  jasa  Perusahaan  Jasa  Tenaga  Kerja  Indonesia   PT. 

Rajasa  Intamani  untuk  menjawab  pertanyaan.  Pedoman  daftar 

pertanyaan dibuat secara sistematis dan telah disiapkan oleh peneliti. 

c.  Metode studi pustaka, yaitu benda-benda yang berbentuk tulisan. Jadi 

metode  studi  pustaka  adalah  metode  untuk  mengumpulkan  data 

berdasarkan  pada  benda-benda  berbentuk  tulisan,  dilakukan  dengan 

cara  mencari,  membaca,  mempelajari  dan  memahami  data-data 

sekunder  yang  berhubungan  dengan  hukum  sesuai  dengan 

permasalahan yang dikaji. 

5.   Metode Analisis Data 

Data  Dalam  penelitian  ini  metode  analisis  data  yang  digunakan 

adalah analisis interaktif karena data yang ada bersifat kualitatif. Dengan 

analisis  secara  interaktif,  maka  data  akan  diproses  melalui  empat 

komponen yang terdiri dari : 

a. Reduksi  data,  merupakan  proses  seleksi  penyederhanaan  dan 

akstraksi yang ada.

b. Sajian  data,  merupakan  rangkaian  organisasi  informasi  yang 

memungkinkan kesimpulan riset dilakukan.

c. Analisis data, dalam analisis data digunakan metode induktif, yaitu 

suatu  metode  untuk  menganalisis  data  dari  keadaan,  peristiwa-
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peristiwa  atau  fenomena-fenomena  yang  khusus  menuju  ke 

fenomena-fenomena yang bersifat umum.9

d. Penarikan  kesimpulan  atau  vertisifikasi  adalah  pengumpulan  data 

penelitian  dimulai  dengan  memahami  apa  yang  ditemui  dengan 

melakukan  pencatatan  peraturan-peraturan,  pola-pola,  pertanyaan-

pertanyaan,  konfigurasi-konfigurasi  yang  mungkin,  arahan  sebab 

akibat dan proposisi-proposisi. 

Model analisis interaktif tersebut dapat diperjelas dengan gambar 

berikut ini:10

 

Keterangan:

Setelah  data  dikumpulkan,  kemudian  data-data  tersebut  diseleksi 

atau dikelompokkan sesuai dengan rumusan masalah (reduksi data). Data 

yang telah dikelompokkan tersebut kemudian dianalisis. Setelah analisis 

9   Saifuddin Azwar, Metode Penelitian, Jakarta, Pustaka Pelajar, 2001,  hal. 45.
10 H.B. Sutopo, Op. Cit., hal. 37.
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data dibuat kesimpulan. Dalam membuat kesimpulan antara analisis data 

dan data yang diperoleh harus sesuai tidak ada penyimpangan.    

Untuk menganalisis data dalam penelitian ini menggunakan metode 

induktif,  yaitu  suatu  metode  dalam  menganalisis  data  berawal  dari 

fenomena-fenomena  khusus  menuju  pada  fenomena-fenomena  umum. 

Maksudnya  fenomena  tersebut  berdasarkan  norma-norma  hukum  di 

bidang  ketenagakerjaan  dalam pengiriman  tenaga  kerja  ke  luar  negeri, 

kemudian  dikaitkan  dengan  hukum  atau  Undang-undang  secara  umum 

yang didasarkan pada kebijakan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah.

Cara  pengolahan  data  yang  dilakukan  dengan  menggabungkan 

metode  wawancara  dan  studi  pustaka  dengan  peraturan  perundang-

undangan  (hukum  positif)  kemudian  diambil  suatu  kesimpulan  sesuai 

dengan permasalahan dalam skripsi. 

F.   Sistematika Skripsi 
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