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I.  Permasalahan 

Perlindungan sosial bertujuan untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas 

hidup manusia (ILO 1992). Karena itu, masalah 'Human Security' menjadi 

perhatian yang universal, karena berkaitan dengan hak-hak hidup manusia. 

Pembangunan manusia, khususnya 'Social Security' telah dilaporkan UNDP 

menjelang World Summit for Social Development pada maret 1995 di 

Copenhagen. Masalah ini mencakup tujuh unsur perlindungan; ekonomi, makanan, 

kesehatan, lingkungan, sosial, danpolitik. Semua unsur ini berkaitan dengan 

pembangunan manusia yang mengarah kepada Global Human Security Fund (Boer 

& Koekkoek 1994). 

Berkaitan dengan masalah pembangunan manusia, perlindungan, pemeliharaan 

dan peningkatan kesejahteraan pekerja perlu diwujudkan, dibina dan ditingkatkan, 

karena pada gilirannya bukan hanya dapat meningkatkan produktivitas tetapi juga 

martabat manusia. Perlindungan pekerja dapat merupakan strategi untuk membantu 

orang yang mengalami masalah, terutama bagi pekerja yang lemah dan miskin. 

Bentuk strategi perlindungan ini memerlukan metode intervensi sosial yang sesuai 

dengan nilai-nilai kemanusiaan. Oleh karena itu, dalam pendekatan perlindungan 

pekerja harus menggunakan satu proses perencanaan yang menyeluruh, koordinatif 

dan terpadu (ILO, Approach to Social Security 1953). 

 

II.  Pekerja Indonesia Di Malaysia 

Sejarah pekerja dari Indonesia ke Malaysia, dianggap sebagai satu masalah 

oleh pemerintah Malaysia, lebih disebabkan oleh faktor politik daripada faktor 

ekonomi dalam negeri. Keadaan politik dan ekonomi Malaysia juga tidak dapat 

dipisahkan dari perkembangan dan situasi global, karena pekerja Indonesia sebagai 

sumber daya manusia, penting bagi pembangunan negara Malaysia. Khusus 

mengenai pembangunan ekonomi Malaysia dalam dua dasawarsa belakangan ini 

termasuk maju. Pertumbuhan ekonomi di atas 8% setahun, sudah menyaingi Cina, 

Singapura, Vietnam, Korea Selatan dan Thailand. Bersamaan dengan pertumbuhan 

ekonomi, analisis menunjukkan peningkatan masalah sosial di Malaysia juga 

semakin tidak terselesaikan, seperti kemiskinan, masalah remaja, degradasi 

lingkungan, dan sumber daya manusia yang rendah (Laporan Survei Ekonomi dan 

Sosial Asia Pasifik 1995, Kompas 25 April 1995). 



Walaupun pencapaian ekonomi Malaysia semakin nyata, tidak dapat 

dilepaskan dari sumbangan tenaga kerja yang datang dari luar (Indonesia, Filipina, 

Thailand, dan Bangladesh). Pekerjaasingini, dapat dikategorikan sebagai pekerja 

legal maupun ilegal. Menurut data 1992-1995, kebanyakan pekerja asing di 

Malaysia, berasal dari Indonesia (65 % dari seluruh pekerja asing) yang bekerja 

dalam berbagai sektor pembangunan. Dari semua sektor, sektor bangunan paling 

banyak menyerap tenaga kerja (50.41 %) (Azizah Kassim 1994; 1996), dan 

sebagian besar adalah pekerja ilegal Indonesia, yang berperan sebagai penyumbang 

terbesar dalam pembangunan di Malaysia. 

Masalah pekerja Indonesia di Malaysia, terlepas dari segala bentuk 

sumbangannya yang telah dan dapat diberikan di Malaysia, tampak tidak 

mempunyai arti apabila dilihat dari 'status ilegal'. Pandangan 'ilegal'Xzbih dilihat 

dari kepentingan administrasi pembangunan Malaysia; apakah kedatangan pekerja 

Indonesia 'sah atau tidakdisisi undang-undang'?. Implikasi dari pandangan ini 

timbul berbagai masalah; dari ditangkap sampai dipulangkan ke negara asal. Dalam 

mengatasi masalah pekerja asing, pemerintah Malaysia telah melakukan berbagai 

pendekatan, dari legalisasi melalui program pemutihan, penangkapan, penahanan, 

sampai pemulangan. Terlepas dari persoaian pro dan kontranya pendapat umum 

mengenai masalah tenaga kerja Indonesia di Malaysia, banyak faktor penyebab 

timbulnya masalah pekerja ilegal, dari faktor pekerja itu sendiri, sampai sistem 

yang lebih luas seperti undang-undang, kebijakan, administrasi, sampai hubungan 

kerjasama antarnegara. 

 

III. Tindakan Pemerintah Malaysia 

Sampai akhir tahun 1970-an, pemerintah Malaysia masih memandang bahwa 

masuknya pekerja Indonesia bukan masalah bagi negara ini. Kedatangan mereka 

dianggap sebagai 'kedatangan saudara dari negen seberang', yang tidak lepas dari 

hubungan tradisi yang berasaskan kekeluargaan. Pemerintah Malaysia belum ada 

usaha dan merasakan pentingnya mengurus masalah tenaga kerja dari negara-

negara jiran, termasuk pekerja dari Indonesia. Pemerintah Malaysia hanya 

mengambil tindakan terhadap pendatang asing tanpa izin dari Indonesia sejak tahun 

1980-an. Pada 1982, pemerintah Malaysia membentuk Jabatan Kuasa Pengambilan 

Pekerja Asing, berdasarkan kerjasama Malaysia-Indonesia mengenai tenaga kerja. 

Perjanjian kerjasama ini dilakukan sebagai akibat banyaknya pendatang tanpa izin 

dari Indonesia dalam tahun 1970-an, terutama di sektor perladangan. Perjanjian 

mengenai penawaran tenaga kerja dari Indonesia ini, ditandatangani oleh Dato' 

Musa Hitam selaku Menteri Dalam Negeri Malaysia ketika itu dengan Bapak 

Sudomo selaku menteri Tenaga Kerja Indonesia, pada 12 Mei 1984 di Medan 

Indonesia. Perjanjian ini mengesahkan pengiriman tenaga kerja dari Indonesia 

untuk bekerja di Malaysia. Berdasarkan perjanjian ini, pemerintah Malaysia 

mengharapkan akan dapat memantau setiap warga negara Indonesia yang datang, 



dan selanjutnya memastikan kesejahteraan pekerja dijaga dan tidak dieksploitasi 

oleh pihak majikan. Pada 30 januari 1996, kesepakatan baru antara Malaysia dan 

Indonesia mengenai perlindungan terhadap Hak dan Kewajiban serta 

pengeksploitasian Tenaga Kerja Wanita (TKW) asal Indonesia (Caraka, Januari 

1996). Secara keseluruhan perjanjian ini gagal mencapai tujuannya. Kegagalan ini 

disebabkan biayatinggi yang terpaksa dikeluarkan oleh majikan yang hendak 

mengambil pekerja Indonesia secara langsung, dan sebagian besar gagal mendaftar 

(Junipah Wandi 1995). 

Akibat perjanjian Medan tidak berjalan dengan baik, pihak pemerintah 

Malaysia mengadakan kebijakan baru pada 1987. Kebijakan ini ditujukan untuk 

mendaftarkan pekerja asing dari Indonesia yang bekerja di sektor perladangan, dan 

membolehkan majikan mengambil pekerja Indonesia; dan untuk menghemat biaya 

majikan boleh mendaftarkan pekerja ilegal yang telah bekerja dan ada di Malaysia. 

Kebijakan ini, menimbulkan modus 'penjualan pekerja', yang dikelola langsung 

dan disahkan oleh pemerintah Malaysia. Kebijakan ini memuat perjanjian 

mengenai pendaftaran pekerja, dilakukan dengan beberapa syarat: perlunya 

perjanjian pengambilan pekerja, majikan bertanggung jawab terhadap pekerja 

semasa kontrak berjalan, dan wajib mengantar pekerja pulang bila tempo 

perjanjian tamat. Tindakan pemerintah Malaysia ini ditujukan untuk mendapatkan 

layanan pekerja Indonesia secara sah, dan dapat memberikan perlindungan atas 

hak-hak pekerja. Selain itu, perjanjian ini diharapkan dapat mengatasi masalah 

kekurangan pekerja di sektor ladang, yang kemudian diteruskan juga ke berbagai 

sektor lain, seperti perkebunan, pembangunan dan jasa. 

 

A. Pemutihan Pendatang Tanpa Izin 

Pada 1989, program Pemutihan Pendatang Tanpa Izin diwujudkan atas desakan 

berbagai pihak, seperti Kesatuan Sekerja, partai Pembamkang, karena tindakan 

yang dijalankan sebelum ini kurang berhasil. Bagaimanapun, faktor situasi politik, 

terutama di dalam negeri memberi tekanan kepada pemerintah Malaysia untuk 

mengambil langkah agar mendaftarkan pekerja ilegal Indonesia dengan lebih tegas. 

Program pemutihan pendatang tanpa izin termasuk kepada pekerja dari Indonesia, 

khususnya di sektor ladang. Program pemutihan ini ditujukan juga kepada majikan 

para pekerja ilegal Indonesia, dengan diberi waktu enam bulan (hingga Juli 1989) 

untuk mendaftarkan pekerja mereka, dengan biaya RM 573, untuk registrasi pekerja 

dan mendapatkan Pas Lawatan Kerja Sementara (PLKS). Apa yang terjadi, 

program pemutihan pendatang tanpa izin ini tidak mendapat tanggapan dari para 

majikan, sehingga program ini dilanjutkan sampai dua kali (Mei 1990 dan Mei 

1991). Ternyata, 'faktor biaya' merupakan penyebab para majikan tidak 

mendaftarkan pekerja ilegal mereka. Selain itu pula, faktor 'citra majikan' dapat 

pula merusak 'nama baik' mereka di dalam masyarakat. Karena itu, kebanyakan 



majikan memilih diam, dan tidak mendaftarkan pekerja mereka. 

Dalam keadaan yang demikian, pemerintah Malaysia mewujudkan lagi satu 

program pengampunan bagi pekerja ilegal yang belum memiliki permit kerja (sejak 

November 1991-1993). Program pendaftaran diwajibkan pula kepada pramuwisma, 

kemudian pekerja bangunan, ladang, dan pabrik agar mendapat permit kerja yang 

sah. Para majikan diwajibkan mendapatkan permit bagi pekerja mereka. Kegagalan 

pihak majikan mendaftarkan pekerja, dapat didenda dibawah seksyen 56 dan 57 

Akta Imigrisen 1959 yang memungkinkan didenda sampai RM 10.000. atau 

dipenjara maksimum tidak kurang dari 5 tahun. Semua usaha ini masih kurang 

mendapat perhatian majikan, sehingga pemerintah perlu untuk terus meningkatkan 

usaha untuk mendaftarkan pekerja ilegal, diantaranya melalui Opnyah. 

 

B.   Operasi Pendatang Tanpa Izin 

Operasi dianggap perlu, karena masih banyak pekerja ilegal Indonesia yang 

belum mendaftar. Operasi ditujukan untuk memantau, menangkap, dan mengusir 

pekerja Indonesia yang belum mendaftar. Operasi ini dikenal 'Opnyah' yang banyak 

ditumpukan di kawasan pembangunan. Opnyah I (1991), dan Opnyah II (1992) 

dilakukan secara besar-besaran dengan melibatkan Pasukan Petugas Khas, Polisi 

Bahagian Pendatang Asing Tanpa Izin dengan kerjasama Kementrian Dalam 

Negeri dan Jabatan Imigrisen. Opnyah dijalankan secara berperingkat, diseluruh 

negara. Operasi diteruskan dari waktu ke waktu, dan mereka yang ditangkap 

diinterogasi, dan bagi yang gagal menunjukkan surat perjalanan dan permit kerja 

yang sah, ditahan di pusat tahanan (Kem Juru, Bukit Mertajam Pulau Pinang; Kem 

Lengkap, Batu Gajah Perak; Kem Dusun Tua, Kem Kajang, Kem Semenyeh, 

Selangor; Kem. Lenggeng, Negeri Sembilan; Kem Macap Umbo; Alor Gajah 

Malaka; Kem Kelapa Sawit, Labis, dan Kem Pekan Nanas, Johor; dan Kem 

Kerayong, Temerloh Pahang). Sejak operasi ini dijalankan, sampai 1993, operasi 

diteruskan dalam bentuk yang lebih terpadu. 

 

C.  Operasi Terpadu 

Pada tahun 1993, operasi terpadu mulai dilakukan dengan tumpuan untuk 

membebaskan kawasan perniagaan, seperti Chow Kit dari kegiatan kriminal, 

membasmi 'peniaga tanpa izin', dan mencegah penipuan dan penjualan barang 

tiruan, terutama yang melibatkan pendatang asing (Pemeriksaan ditujukan khusus 

kepada pekerja Indonesia yang terlibat di dalam sektor perdagangan). Operasi 

terpadu 1/1993 dilakukan pertama kali, selama lima hari (15-20 Februari 1993), 

dengan koordinasi antara Dewan Bandaraya Kuala Lumpur, Jabatan Imigresen, 

Jabatan pendaftaran Negara, Jabatan Kastam dan Ekasis Diraja, Kementerian 

Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna, Jabatan Agama Islam Negeri 

dan Polisi. Operasi seperti ini terus dilakukan juga di negeri-negeri lain, di seluruh 



Malaysia. 

Pada tahun 1995, didirikan Pasukan Petugas Khas Pekerja Asing sebagai 'one 

stop agency' untuk pengambilan pekerja asing. Pada awal 1996, tugas pengambilan 

pramuwisma dikembalikan ke Jabatan Imigresen. Tindakan lain yang penting 

adalah menaikkan bayaran levy yang hams dibayar oleh perusahaan tenaga kerja, 

memberikan pengampunan khusus untuk hari raya bagi pekerja ilegal Indonesia, 

dan memberi peluang untuk mengambil pekerja dari kem tahanan. Sebelum 31 juli 

1996, pekerja asing tanpa izin yang bekerja diladang diminta mendaftar. Majikan 

harus mendaftarkan sendiri pekerjanya, dengan membayar RM975 (Utusan 

Melayu, 19/4/1996). Pada 3-8-1996 sampai 31-12-1996, pengampunan diberikan 

sebagai perlindungan di bawah undang-undang buruh kepada pekerja ilegal, 

termasuk dari Indonesia (Utusan Melayu, 25/7/1996). Pada Oktober 1996, Majelis 

Keselamatan Negara mengumumkan keputusannya untuk memperkenalkan 

tindakan yang lebih keras, termasuk 'hukuman sebat dan denda' yang lebih berat 

kepada pekerja ilegal, dan pelindung serta majikan. 

Perlindungan kepada pekerja ilegal ditujukan agar mereka mendaftar, sehingga 

hak-hak mereka dapat dilindungi dari tekanan dan eksploitasi majikan dan agensi 

pembawa mereka ke Malaysia. Apabila pekerja ilegal tidak mendaftar, sukar bagi 

pemerintah memberikan perlindungan, seperti yang dilakukan oleh Jabatan Buruh 

(Pemerintah Malaysia hanya melindungi pekerja asing yang sah, sesuai dengan 

Akta Buruh Malaysia). Secara operasional, semua pengurusan pekerja asing 

didaftarkan kepada Pasukan Petugas Pekerja Asing (PPPA), dan di Indonesia di 

uruskan melalui PT. Binajasa Abadikarya (Bijak) yang berperanan sebagai 

perusahaan tenaga kerja tunggal yang mengurus dan mengirimkan tenaga kerja dari 

Indonesia. 

 

IV. Masalah Pekerja Ilegal 

A. Monopoli Biaya Tinggi Dan Kurang Kordinasi 

Masalah ini dapat dilihat sejak awal pengambilan tenaga kerja dari Indonesia. 

PT. Bijak, dianggap memonopoli dan berperan sebagai 'jalan tol' bagi sub-agen 

pengiriman tenaga kerja dari Indonesia ke Malaysia (Utusan Melayu, 30/9/1996). 

Semua 'mitra' yang bekerjasama dengan PT. Bijak mendapat 'lisensi' untuk 

membekalkan tenaga kerja ke Malaysia. Sistem birokrasi dan agen tenaga kerja (di 

Indonesia maupun Malaysia) mengenakan biaya yang harus dibayar oleh majikan, 

dan dampaknya kepada pekerja harus bekerja lebih kuat. Implikasi dari 'biaya 

tinggi' dan pengurusan yang birokratik, memberi peluang kepada tumbuh dan 

berkembangnya agen tenaga kerja yang beroperasi secara tidak sah yang dapat 

menyediakan pelayanan dengan biaya yang lebih murah dibandingkan dengan 

saluran resmi. Keadaan ini merupakan satu faktor yang kuat menimbulkan semakin 

besarnya masalah kedatangan pekerja ilegal dari Indonesia. 



Masalah kurang koordinasi, diantaranya bersumber dari faktor siapa yang 

bertanggung jawab dalam masalah pendatang asing tanpa izin. Opnyah I (1991) 

diketuai oleh Timbalan Ketua Polisi Negara; Opnyah II, diketuai oleh Ketua Setia 

Usaha Kementrian Dalam Negeri. Operasi terpadu melibatkan Dewan Bandaraya 

Kuala Lumpur, Jabatan Imigresen, Jabatan pendaftaran Negara, Jabatan Kastam 

dan Eksais Diraja, Kementrian Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna, Jabatan 

Agama Islam Negeri, dan polisi. Dalam setiap operasi, selalu terjadi perubahan dari 

waktu ke waktu. Bahkan, adakalanya tugas dialihkan dari Jabatan Imigresen ke 

Pasukan Petugas Khas, ke Jabatan Imigresen, kemudian diserahkan kembali kepada 

Pasukan Petugas Khas Pekerja Asing. 

 

B.   Peluang Bisnis Dan Diekploitasi 

Dalam situasi politik dan sistem administrasi pendatang asing tanpa izin yang 

selalu berubah, memberikan peluang bisnis (jual-beli) tenaga kerja. Pada 1995, 

sejak ada hubungan monopoli antara PPPA - PT. Bijak, agen tenaga kerja banyak 

yang 'gulung tikar'. Kecuali agen yang menguruskan pengiriman pramuwisma. 

Monopoli menimbulkan dampak semakin tinggi biaya 'jual beli' tenaga kerja antara 

Malaysia-Indonesia yang diuruskan secara sah. Agen di Indonesia, meminta Rp. 

1.800.000; belum lagi agensi lokal (Rp. 2.000.000;), semuayangharus dibayar 

majikanmencapai Rp. 3.800.000; (UtusanMelayu, 3/10/1996). Dalam keadaan 

demikian, peranan pemerintah semakin dominan dalam pengurusan pekerja ilegal. 

Banyak pekerja ilegal Indonesia yang ditangkap, masuk kem tahanan dan dijual 

kembali kepada majikan yang berminat, terutama kepada perusahaan ataupun 

majikan, dan mereka boleh memohon tenaga kerja ke PPPA dan mengambil 

langsung ke dalam kem tahanan. 

Status 'pekerja ilegal' memungkinkan orang atau majikan akan membayar 

semurah mungkin. Pekerja ini dapat hidup tanpa rumah yang layak (tempat tinggal 

cukup di lokasi bangunan), tidak ada pelayanan kesehatan; jaminan pendapatan 

tetap; asuransi kecelakaan maupun kematian. Keadaan ini disebabkan kedudukan 

pekerja yang lemah. 

 

V. Kesejahteraan Keluarga 

A. Kehidupan Pekerja 

Dalam penelitian ini, 120 orang responden terpilih mewakili pekerja ilegal 

Indonesia di Malaysia. Karakteristik responden dapat dilihat dari umur dan status 

perkawinan, tingkat pendidikan dan kemahiran, pekerjaan dan pendapatan. Umur 

pekerja, kebanyakan 16-55 tahun (97.5%), umur termuda 15 tahun (2.5%), dan 

tertua 56 tahun (5%). Kebanyakan mereka datang ke Malaysia ketika berumur 

muda (kurang dari 30 tahun), dengan cara ikut orang tua, saudara atau kenalan 

sekampung. Status perkawinan, kebanyakan berstatus kawin (59.2%), bujang 



(31.7%), dan duda/janda (9.1%). Bagi responden yang telah kawin, mereka 

mendirikan rumah tangga sebelum pergi ke Malaysia. Tingkat pendidikan, 

kebanyakan Sekolah Menengah (70.8%), dan sedikit yang Sekolah Dasar (17.5%), 

dan tidak pernah sekolah atau tidak tamat sekolah rendah (7.5%), dan terdapat juga 

yang berpendidikan tinggi (4.2%). Kebanyakan mereka mempunyai kemahiran 

kerja khusus (80.8%), seperti tukang kayu, besi, memasak, dan Iain-lain; dan 

sedikityang tidak mempunyai kemahiran (19.2%). 

Pekerjaan umumnya bekerja disektor bangunan, jasa dan pramuwisma. Dalam 

pekerjaan sektor bangunan, terbagi dalam kategori pekerja mahir, setengah mahir 

dan tidak mahir. Pendapatan pekerja mahir lebih tinggi dari pekerja setengah mahir 

dan tidak mahir (Rp. 40.000 - Rp. 50.000/hari). Pendapatan pekerja sektor 

bangunan tidak tetap, karena sangat bergantung kepada pekerjaan yang disediakan 

oleh majikan. Pekerja sektor jasa dan pramuwisma, mempunyai pendapatan tetap, 

tetapi jumlahnya kecil jika dibandingkan dengan pendapatan pada sektor bangunan. 

Pada sektor jasa, pekerja restoran dan tukang masak dianggap pekerja mahir yang 

pendapatannya lebih tinggi (lebih dari Rp 700.000/bulan), berbeda dengan 

pembantu restoran atau pembersih kantor (RM. 450.000-RM.700.000/bulan), 

Pendapatan pramuwisma kurang dari RM 500.000/bulan. Rata-rata pendapatan 

responden, kebanyakan Rp.501.000 Rp. 1.000.000 (56.7%), lebih dari 

Rp.l.OOO.OOO/bulan (20.8%), dan pendapatan kurang dari Rp.500.000/bulan 

(22.5%). 

Kehidupan sosial pekerja ilegal Indonesia di Malaysia, umumnya berkelompok 

sesuai dengan latar belakang asal daerah dan suku yang relatif sama. Kebanyakan 

berasal dari Jawa (60%) dan Sumatera (35.8%), dan suku-suku lain (14.2%). 

Kelompok pekerja sektor bangunan, biasanya berkelompok dan tinggal di lokasi 

bangunan, di tempat mereka bekerja. Pekerja pada sektor jasa, tinggal dalam rumah 

yang disediakan oleh majikan atau rumah sewa secara bersama. Pramuwisma 

tinggal serumah dengan majikan. Daerah asal responden kebanyakan dari pulau 

Jawa dan Sumatera (85.8%). Selain itu, dari Bawean, Bangka dan kepulauan Riau 

lautan. Kehidupan pergaulan mereka berkelompok dalam rumah bersama, terutama 

berdasarkan asal daerah dan suku. Keadaan ini didukung oleh faktor agama dan 

penggunaan bahasa daerah yang sama pula. 

 

B.   Kasus Tiga Responden 

Kasus 1: Yan (Pramuwisma) 

Yan ( perempuan, 21 tahun), asal dari desa pertanian di Kabupaten Garut Jawa 

Barat, anak pertama dari delapan saudara ini berpendidikan SMA. Sebenarnya, ia 

telah diterima disebuah Perguruan Tinggi Negeri di Bandung, tetapi tidak mampu 

untuk meneruskan pendidikannya. Mencari pekerjaan sangat susah, karena 

memerlukan uang. Kehidupan keluarga serba kekurangan dan miskin. Sebelum 



pergi ke Malaysia, Yan pernah bekerja sebagai guru mengaji (Al Qur'an). Ada 

peluang kepadanya untuk bekerja di Malaysia, sebagai pramuwisma. Paspor dan 

tiket diberi oleh calon majikan, dan keberangkatannya ke Malaysia melalui 

Singapore menggunakan visa sosial. Setelah bekerja 6 bulan, Yan menanyakan 

paspor dan permit kerjanya, tetapi tidak diselesaikan majikan. Dengan demikian, 

paspornya telah 'Over-Stay', dan statusnya menjadi pekerja ilegal. Terakhir Yan 

mendapat kerja di restoran. Statusnya tetap ilegal, karena majikan tidak dapat 

membantunya menguruskan permit kerja. 

 

Kasus 2: Iwan (Pekerja Restoran) 

Iwan seorang pemuda berusia 21 tahun, berasal dari Kabupaten Garut, Jawa 

Barat. Beliau anak seorang Kepala SD yang cukup berada di desanya. Iwan anak 

sulung, berpendidikan STM dan pernah bekerja di Surabaya selama dua tahun. 

Namun, setelah kembali dari Surabaya, tidak membawa hasil (uang), karena gaji 

gaji yang diterima setiap bulan hanya Rp.200.000 saja. Karena Iwan menganggur, 

ayahnya mengizinkan untuk ikut pergi ke Malaysia sambil mencari pengalaman di 

negeri orang. Dengan berbekal secukupnya dan keberanian, ia mendapat pasport 

dan membeli tiket ke Malaysia. Hanya dengan visa sosial, Iwan mendapat 

pekerjaan sebagai pekerja restoran di Kuala Lumpur. Dengan senang majikan 

menerimanya bekerja, karena ia cepat menyesuaikan diri dan mampu bekerja 

dengan baik. Statusnya sekarang adalah pekerja ilegal. 

 

Kasus 3: Lan (Pekerja Bangunan) 

Lan (37 tahun) berasal dari Jawa Timur, pernah tinggal di Bandung Jawa Barat. 

Datang ke Malaysia melalui tekong laut, dan tidak mempunyai dokumen yang sah. 

Karena tanggung jawabnya kepada keluarga, isteri dan anak-anak sebanyak lima 

orang yang ditinggalkan di kampung, Lan terpaksa bekerja di kawasan Selangor 

dan Kuala Lumpur. Dengan kemahirannya sebagai tukang semen dan pasang bata, 

Lan menerima upah Rp.35.000 sehari. Namun, pendapatan ini hanya dapat 

disimpan Rp.700.000 dalam sebulan, kalau pekerjaan tetap ada dari majikan. 

Tempat kerja berpindah-pindah dari satu kawasan projek ke kawasan lain. Majikan 

adalah tempat bergantung, tetapi kedudukan majikan hanya sub-kontraktor yang 

tidak mau menguruskan dokumen pekerja, statusnya tetap ilegal. 

 

VI. Masalah Keluarga 

A. Kurang Perlindungan 

Bentuk perlindungan yang diterima pekerja ilegal Indonesia selama di 

Malaysia, tidak dapat dipisahkan dari kedudukan dan martabat mereka sebagai 

pekerja ilegal. Tidak ada undang-undang dan peraturan yang dijadikan asas 



perlindungan, melainkan hanya 'komitmen' majikan terhadap pekerjanya. Majikan 

bersedia memberikan jaminan keamanan kerja, penyediaan dan saluran pekerjaan, 

bantuan kesehatan dan kecelakaan. Banyak reaksi pekerja yang kurang menerima 

(54.2%) terhadap keamanan dan perlindungan kerja yang ada di tempat kerja. Bagi 

pekerja yang menerima keadaan (32.5%), yang penting adalah bagaimana 

mengatur dan menyesuaikan dengan keadaan yang terbatas, tetapi dapat selamat 

dari tangkapan polisi. Bagi pekerja yang tidak menerima terhadap keamanan dan 

perlindungan kerja (5.8%), beranggapan bahwa untuk mengurus pekerja, 

sepenuhnya menjadi tanggung jawab majikan. Sedangkan bagi yang tidak 

memberikan jawaban (7.5%), alasannya tidak tahu. 

Dalam penyediaan pekerjaan, peranan 'perantara' mempunyai kedudukan 

penting, karena dapat menawarkan pekerja kepada majikan. Banyak majikan tidak 

mampu mencari pekerja sendiri, terutama dalam jumlah yang banyak. Misalnya, 

dalam sektor bangunan, kontraktor utama selalu mencari 'perantara' untuk 

mendapatkan pekerja sesuai dengan keperluan (Abdul Rashid Abdul Aziz 1996). 

Dari bentuk jaringan penyediaan pekerjaan, kebanyakan responden (76.7%), 

mendapatkan pekerjaan melalui perantara, dan hanya sebagian saja yang terns 

bekerja kepada majikan (19.2%). Walaupun majikan menyediakan pekerjaan, tetapi 

biasanya majikan enggan melepaskan pekerja yang sudah bekerja dengan baik. 

Berbagai cara digunakan majikan untuk 'mengikat' pekerja supaya tidak lari. Cara 

yang biasa digunakan dalam sektor jasa adalah dengan memberikan bonus, atau 

'over-time'. Karena para pekerja adalah ilegal, gaji mereka dibawah standard yang 

umum dibayarkan kepada pekerja legal. Misalnya, di Kuala Lumpur, pekerja mahir 

di restoran, tukang masak dapat menerima gaji Rp. 1.000.000; - 

Rp. 1.500.000; tetapi untuk pekerja ilegal kurang dari Rp. 1.000.000;. Tukang kayu 

yang legal dapat menerima gaji Rp.60.000 - 70.000/hari, tetapi untuk yang ilegal 

hanya Rp.40.000-50.000/hari. Semua bentuk bayaran gaji dapat dirundingkan, 

sesuai dengan perkembangan dan kemajuan pekerja. 

Bantuan kesehatan dan kecelakaan diberikan oleh pihak majikan kepada semua 

golongan pekerja, kecuali pekerja yang 'emergency' saja yang diuruskan langsung 

oleh majikan. Mengenai bentuk bantuan ini, kebanyakan (63.3%) menyatakan; 

majikan akan menguruskan pekerja, kalau ada yang sakit dan kecelakaan perlu 

diantar ke klinik atau rumah sakit. Apabila kecelakaan tidak mencemaskan, pasien 

akan mendapat bantuan keuangan saja (5.8%). Walaupun demikian, ada responden 

yang menyatakan tidak ada bantuan dan kalau dapat diuruskan diuruskan sendiri 

(17.5%). Namun, ada yang tidak tahu bahwa majikan mereka memberikan bantuan 

kesehatan dan kecelakaan kepada pekerja (13.4%). 

 

 

 

 



B.   Ketidaktenangan Kerja 

Kebanyakan pekerja tidak tenang bekerja (67%), karena takut tertangkap polisi 

dan imigrasi. Perasaan takut, sebenarnya telah dirasakan sejak awal kedatangan ke 

Malaysia. Namun, mereka berharap masalah status ilegal dapat diselesaikan oleh 

majikan, seperti yang dikemukakan responden yang merasa kurang tenang bekerja 

(30%). Bagi responden yang merasa tenang (2.5%), mereka tidak perduli terhadap 

masalah operasi dan penangkapan pekerja ilegal. Keadaan ini menunjukkan, faktor 

perlindungan untuk ketenangan bagi pekerja adalah juga ketenangan keluarga. 

 

C.   Hubungan Keluarga Dan Pendidikan Anak 

Masalah yang paling penting dalam keluarga yang telah kawin diantaranya 

adalah perceraian yang disebabkan pekerja (suami/istri) kawin lagi. Bagi pekerja 

bermasalah (32.4%), timbul dari keinginan untuk memenuhi kebutuhan seks yang 

terlalu lama pergi meninggalkan keluarga (suami/istri). Bagi suami yang 'tidak 

tahan' jauh dari istri, memilih kawin lagi dengan orang Indonesia yang sudah ada 

di Malaysia (30.4%). Demikian juga sebaliknya, ada juga yang istrinya 

ditinggalkan kawin lagi di kampung (8.7%). 

Masalah bagi anak yang ditinggal pergi oleh orang tua, terutama ibu (janda 

atau istri yang ikut suami) sangat dirasakan oleh anak. Dari sebahagian pekerja 

yang mempunyai anak mengalami masalah (31 orang), menunjukkan, masalah 

yang dihadapi anak adalah pelajaran mundur (48.4%) dan anak menjadi nakal 

(29.0%). Menurut penjelasan, sewaktu bapak masih tinggal bersama dalam 

keluarga, suka memperhatikan dan membantu pelajaran anaknya. Bagi anak yang 

pemurung dan suka bersedih hati, lebih tampak pada anak perempuan yang 

ditinggalkan pergi oleh ibu dibandingkan bapaknya. Perubahan yang terjadi pada 

diri anak, berita baru didapat setelah enam bulan - satu tahun sejak kepergian orang 

tua. Masalah lain bagi para pekerja yang ingin membawa anak mereka pergi 

bersama ke Malaysia, tidak mungkin dapat membawa anak dan bersekolah di 

Malaysia, karena orang tua berstatus 'ilegal'. 

 

VII. Usaha Mengatasi Masalah 

A. Membuat Permit Kerja 

Usaha pekerja dalam mengatasi masalah keluarga adalah berusaha membuat 

permit kerja. Usaha dan keinginan ini kebanyakan pekerja kurang dan tidak 

mendapat perhatian dan bantuan majikan (60.8% dan 25.0%), karena Pertama, 

majikan akan mengeluarkan uang yang banyak untuk membayar denda dan biaya 

permit kerja. Kedua, majikan enggan berurusan dengan pihak pemerintah. Ketiga, 

kalau ada masalah bagi pekerja, cukup diselesaikan dengan pihak polisi saja. 

Pandangan yang menyatakan majikan mendukung dalam membuat permit kerja 



(14.2%), umumnya menyatakan ada usaha majikan untuk membantu menguruskan 

membuat permit, walaupun keuangan hams ditanggung sendiri oleh pekerja. 

 

B. Memperbaiki Citra dan Martabat 

Semua pekerja beranggapan bahwa memiliki permit kerja, hidup dan bekerja 

akan tenang, termasuk keluarga. Tanpa memiliki permit kerja, citra diri dan 

martabat bangsa tergugat, karena mereka akan ditangkap, ditahan dan dengan 

demikian, merasa dipermalukan seperti tahanan pencuri,  rampok, dan penjahat 

lainnya.  Untuk itu, pemikiran strategik diperlukan untuk memperbaiki citra dan 

martabat pekerja Indonesia. Bagaimana pun, semua pihak, mempunyai tanggung 

jawab dan peranan, terutama pemerintah yang paling menentukan, bagaimana 

perlindungan dapat diwujudkan. 

 

VIII. Strategi Perlindungan Pekerja Ilegal 

A.  Citra Pekerja Ilegal: Konsepsi Sumber Daya Ditinjau Kembali 

Citra 'pendatang haram' atau 'pekerja ilegal' sudah dikenal, dan sebagai satu 

bangsa yang besar, berdaulat dan merdeka beranggapan bahwa citra ini 

menurunkan dan menjatuhkan martabat bangsa. Pekerja dalam konteks 

pembangunan, dipandang sebagai sumber daya manusia yang mungkin dianggap 

sama dengan komponen produksi lainnya. Terlebih lagi pekerja ilegal di luar 

negeri, lebih dilihat selain sebagai sumber daya manusia juga tenaga kerja yang 

mudah dieksploitasi dan berkedudukan rendah. Citra ini memerlukan landasan 

kesadaran dan pemikiran strategik untuk mencari penyelesaian yang lebih 

manusiawi sebagai usaha menjaga citra dan martabat manusia Indonesia. 

Sudah lama kita mendengar istilah sumber daya manusia sebagai faktor penting 

dalam perusahaan. Secara gamblang, konsepsi pekerja ilegal dilihat sebagai sumber 

daya manausia yang strategis dan turut menentukan hasil produksi, tetapi kurang 

mendapat perhatian dalam nuansa kesejahteraan manusia secara luas. Kritik 

terhadap konsepsi dan istilah sumber daya manusia dalam konteks pembangunan 

manusia belakangan mencuat ke permukaan. Profesor Umar Kayam tidak 

sependapat dengan istilah sumber daya manusia, karena manusia dilihat sebagai 

noktah-noktah produktivitas, tidak manusia seutuhnya (Forum Keadilan, 2 juni 

1997). 

 

B. Politik Kemanusiaan : Projek Kebersamaan 

Negara Indonesia dan Malaysia mempunyai nilai-nilai ketuhanan dan 

kemanusiaan yang relatif sama. Politik kemanusiaan yang adil dan beradab 

berasaskan nilai-nilai ketuhanan merupakan konsepsi filosofis yang dapat dijadikan 

asas dan arah pembangunan manusia seutuhnya. Hubungan dan kerjasama kedua 



negara dapat dan mampu mewujudkan keharmonian, bukan hanya dalam ekonomi 

dan perdagangan, tetapi juga mencakup aspek ideologi, sosial, dan politik. Dalam 

usaha untuk mewujudkan keharmonian hubungan, baik antara pemerintah, lembaga 

atau organisasi swasta dengan tenaga kerja, berasaskan nilai-nilai kemanusiaan. 

 

C. Landasan Hukum Internasional 

Prinsip kerjasama dalam hubungan antarnegara, memerlukan landasan falsafah 

dan pemikiran yang sama yaitu ketuhanan dan kemanusiaan yang dicerminkan 

dalam undang-undang dan Memorandum of Understanding (MoU). Bahkan, lebih 

baik lagi kalau diciptakan forum dan lembaga yang berada di bawah pengawasan 

ASEAN. Fungsi utama lembaga ini adalah selain sebagai forum komunikasi dan 

koordinasi, mempunyai tugas meningkatkan dan menggunakan secara lebih efektif 

kemampuari lembaga-lembaga tertentu untuk melaksanakan tugas-tugas mereka 

dan membantu memecahkan masalah ketenaga- kerjaan di peringkat regional. 

Nursyahbani K. S.H., menyatakan bahwa Hukum Internasional dan konvensi 

PBB 1990 dapat menjadi asas penting, karena Undang-Undang Tenaga Kerja di 

Indonesia, tidak mampu menjangkau penyelesaian masalah ketenagakerjaan di luar 

negeri (Ummat 28 juli 1997). Masih banyak kasus ketenagakerjaan berlaku diluar 

negeri. Menurut Adrianus Meliala (dosen UI), perlindungan hukum TKI di luar 

negeri sangat lemah. 'Political Will' pemerintah Indonesia dalam menangani kasus 

TKI di luar negeri sangat minim, dan hanya menyerahkan sepenuhnya kepada 

itikad atau niat baik aparat yustisi setempat (Kompas 18 juli 1997). 

Ketiga strategi di atas merupakan landasan pemikiran yang dapat 

dikembangkan dalam bentuk yang lebih baik dan operasional melalui penelitian 

yang lebih mendalam, terutama terhadap kelembagaan yang terkait, baik lembaga 

pemerintah kedua negara maupun swasta. Kajian ini penting maknanya agar 

tindakan yang diambil selama ini tidak salah kaprah dan menimbulkan gejolak pada 

'arus bawah' yang dapat mengancam keharmonisan hubungan antar kedua negara. 

Semoga ......................................... ! 
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