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MOTTO : 

“ Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik 

bagimu. Dan boleh jadi (pula) kamu menyukai sesuatu, 

padahal ia amat buruk bagimu. Allah SWT mengetahui, sedang 

kamu tidak mengetahui” 

Q.S. Al-Baqarah : 216 

 

“ Syukuri untuk sesuatu yang mau mensyukurimu, Nikmati 

sesuatu yang pantas untuk kau nikmati, Berbahagialah untuk 

sesuatu yang pantas membuatmu bahagia”. 

~Rizky Dwi Utami~ 

 

“ If you fall a thousand times, stand up millions of times. Because 

you don’t know how close you are to success”. 
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ABSTRAK 

 

PERANAN KONSULAT JENDERAL REPUBLIK INDONESIA 

JOHOR BAHRU MALAYSIA DALAM PERLINDUNGAN HUKUM UPAH 

KERJA TKI YANG TIDAK SESUAI DENGAN PERJANJIAN KERJA 

 

Rizky Dwi Utami 

 

 Tenaga kerja Indonesia atau yang lebih sering disebut dengan TKI 

merupakan salah satu dari berbagai macam bentuk kerjasama yang diadakan oleh 

Indonesia dengan Malaysia. Pemerintah Indonesia dan Malaysia membuat 

kesepakatan untuk mengadakan perjanjian diantara keduanya. Pemerintah 

Indonesia dengan Malaysia menandatangani perjanjian kerjasama tentang tenaga 

kerja Indonesia di Malaysia (MoU) sebagai bentuk perlindungan terhadap tenaga 

Kerja Indonesia termasuk perlindungan upah kerja. 

 Tujuan Penelitian ini untuk mengetahui Peranan Konsulat Jenderal 

Republik Indonesia Johor Bahru Malaysia dalam perlindungan hukum upah kerja 

Tenaga Kerja Indonesia yang tidak sesuai dengan perjanjian kerja. Adapun 

Pemasalahan dalam skripsi ini yaitu bagaimana peranan KJRI Johor Bahru 

Malaysia terhadap perlindungan hukum upah kerja TKI yang tidak sesuai dengan 

perjanjian kerja serta bagaimana mekanisme penyelesaian masalah yang 

dilakukan oleh KJRI Johor Bahru Malaysia terhadap upah kerja TKI yang juga 

tidak sesuai dengan perjanjian kerja. 

 Adapun jenis penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah metode 

penelitian yuridis sosiologis atau disebut empiris dan dapat disebut pula dengan 

penelitian lapangan,yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta meneliti 

apa yang terjadi dalam kenyataannya di masyarakat itu sendiri. 

 Berdasarkan penelitian ini dapat dipahami bahwa Peran KJRI Johor 

Bahru Malaysia dalam perlindungan hukum upah tenaga kerja Indonesia telah 

berjalan baik dengan adanya pendekatan pada instansi-instansi Kerajaan Malaysia 

dan adanya Kenyataan Akhbar Malaysia (Pengumuman Bajet) tahun 2019 oleh 

Kerajaan Malaysia dengan No.00007/WN/01/2019/13 menunjukkan bahwa 

adanya perlindungan Hukum terhadap upah kerja Tenaga Kerja Indonesia serta 

dijadikan sebagai landasan untuk perlindungan upah tenaga kerja Indonesia, 

hanya saja kurangnya pengetahuan TKI tentang bagaimana mereka harus 

mendapatkan hak-hak mereka dalam penerimaan upah kerja yang sesuai dengan 

perjanjian kerja dikarenakan sedikitnya informasi yang mereka dapatkan serta 

minimnya pelatihan untuk mereka yang seharusnya mereka dapatkan pra 

penempatan sampai bekerja di luar negeri. 

 

Kata Kunci : KJRI Johor Bahru Malaysia, Perlindungan, TKI, Upah,  

  Perjanjian Kerja. 
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KATA PENGANTAR 

 

 

 

Assalamu'alaikum Wr.Wb. 

 Puji Syukur Alhamdulillah penulis haturkan kehadirat Allah SWT atas 

berkat rahmat dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini. Shalawat 

beriring salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad 

SAW yang telah membimbing kita dari jalan kegelapan menuju jalan yang terang 

benderang seperti sekarang ini. Akhirnya tugas penulisan hukum tentang 

“PERANAN KONSULAT JENDERAL REPUBLIK INDONESIA 

JOHOR  BAHRU MALAYSIA DALAM PERLINDUNGAN HUKUM 

UPAH KERJA TKI YANG TIDAK SESUAI DENGAN PERJANJIAN 

KERJA”, dapat diselesaikan secara baik sesuai dengan kemampuan penulis. 

Penulisan skripsi ini sebagai persyaratan akhir guna memperoleh gelar 

kesarjanaan khususnya Sarjana Hukum. Adapun maksud penulis memilih judul 

tersebut diatas karena penulis memandang bahwa banyaknya tenaga kerja 

Indonesia belum mendapatkan hak-hak nya ketika bekerja diluar negeri terkhusus 

hak untuk memperoleh upah kerja yang seharusnya di dapatkan. Dengan ini 

peranan Konsulat Jenderal Republik Indonesia Johor Bahru Malaysia dalam 

perlindungan hukum upah kerja TKI sebagai wakil negara perlu melindungi hak-

hak tenaga kerja yang bekerja diluar negeri (Malaysia), sehingga hak-hak pekerja 

Indonesia dapat didapatkan sesuai dengan perjanjian kerja. 

Penulis menyadari masih banyak terdapat kekurangan dalam penulisan 

skripsi ini, untuk itu saran dan kritik yang membangun dari semua pihak sangat 

diharapkan untuk pengembangan dan  kesempurnaan skripsi ini. Pada penulisan 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Negara Republik Indonesia mempunyai tujuan nasional sebagaimana 

tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 pada alinea ke-

empat yaitu terdapat dua aspek, antara lain aspek nasional dan aspek 

internasional. Pertama, aspek nasional adalah membentuk negara kesatuan 

Indonesia, mencerdaskan kehidupan bangsa dan terciptanya kesejahteraan 

rakyat. Kedua, aspek Internasional yakni ikut serta melaksanakan ketertiban 

dunia yang berdasarkan kemerdekaan,perdamaian abadi dan keadilan sosial. 

Kedua tujuan diatas dijabarkan dalam Batang Tubuh Undang-Undang Dasar 

1945. 

Tujuan nasional dalam hal ketenagakerjaan diatur dalam pasal 

27 ayat 2 UUD 1945 menyebutkan bahwa “Tiap-tiap warga negara 

berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”. 

Jika diperhatikan dari pasal 27 ayat 2 UUD 1945, hal ini berarti menjadi 

tugas kita bersama mengusahakan agar setiap orang yang mau dan 

mampu bekerja dapat mendapatkan pekerjaan sesuai dengan yang 

diinginkannya dan setiap orang yang bekerja dapat memperoleh 

penghasilan yang cukup untuk hidup layak,bagi si tenaga kerja sendiri 

maupun keluarganya.
1
 

 

Seperti halnya yang tercantum didalam “The Universal  

Declaration of Human Rights”, Pasal 23 ayat 2 yang menyatakan : 

“Everyone who works,has the right to just and favorable remuneration 

ensuring for himself and his family and existence worthy of human 

dignity and supplemented if necessary by other means of social 

protection”.
2
 

                                                           
           

1
 Sendjun H. Manulang, Pokok-pokok Hukum Ketenagakerjaan Indonesia, (Jakarta: 

Rineka Cipta, 1990),  Hlm.19  

            
2
 Iman Soepomo, Pengantar Hukum Perburuhan, (Jakarta: Djambatan,1993), 

H1m.35 
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Bahwa setiap orang berhak atas upah yang pantas dan 

layak,yaitu upah yang menjamin kehidupannya dan keluargannya serta, 

jika perlu, eksistensi martabat kemanusiaannya dilengkapi dengan 

perlindungan sosial lainnya. Seperti dikemukakan oleh Iman Soepomo, 

bahwa: ”Jika setiap orang melakukan pekerjaan  yang sama nilainya 

berhak atas upah yang sama,yaitu upah yang menjamin kehidupannya 

dan bersama keluarganya, maka upah itu harus ditetapkan sesuai 

dengan sifat,bakat,dan kecakapan pekerja masing-masing”.
3
 

 

   Jelaslah bahwa,dari ketentuan diatas yaitu pasal 23 ayat 2 The 

Universal Declaration of Human Rights, masalah tenaga kerja yang bukan saja 

merupakan masalah ekonomi melainkan juga merupakan masalah kemanusiaan 

sangat diperhatikan sekali secara International.  

 Dalam mengatur pembayaran tenaga kerja,sehingga memberi 

dorongan kearah pembayaran tenaga kerja yang efisien dan efektif 

,Pemerintah Republik  Indonesia mengadakan tindak lanjut dengan 

mengeluarkan ketentuan-ketentuan yang mengatur sehubungan dengan 

kegiatan tersebut.
4
 

 

  Upah adalah sesuatu sarana yang digunakan oleh pekerja untuk 

meningkatkan kesejahteraannya Berdasarkan pasal 1 angka 31 Undang-

Undang No.13 tahun 2003 disebutkan bahwa kesejahteraan pekerja/buruh 

adalah pemenuhan kebutuhan dan/atau keperluan bersifat jasmaniah dan 

rohaniah, baik didalam maupun diluar hubungan kerja,yang secara langsung 

atau tidak langsung dapat mempertinggi produktivitas kerja dalam lingkungan 

kerja yang aman dan sehat. 

Adanya keterbatasan lapangan kerja dan kondisi perekonomian 

yang kurang menarik di negaranya sendiri dan penghasilan yang cukup 

besar akan tampak lebih menarik di negara tujuan telah menjadi pemicu 

terjadinya mobilitas tenaga kerja secara Internasional. Migrasi adalah 

langkah alternatif yang diambil individu sebagai upaya untuk mengubah 

kualitas kehidupannya atas keterbatasan ekonomi serta distribusi 

                                                           
            

3
  Ibid, Hm.136 

4
 M. Dian Alam Pura, 1995, Skripsi: “Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Arab 

Saudi”, UMP: Palembang, Hlm.2 



 
 
 

3 
 

 

kesempatan di tingkat domestik. Demikian halnya dengan migrasi 

tenaga kerja Indonesia ke luar negeri yang sudah berlangsung sejak 

tahun 1970-an dan terus mengalami peningkatan dalam jumlahnya, dan 

meningkatnya angka tenaga kerja Indonesia ke luar negeri tidak dapat 

dipisahkan dari kondisi pertumbuhan angkatan kerja dan ketersediaan 

lapangan pekerjaan domestik.
5
 

 

Dikeluarkannya UU No.39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan 

Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri serta dengan adanya 

undang-undang No.18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran 

Indonesia menjadi perlindungan hukum untuk pekerja Indonesia yang bekerja 

di luar negeri yang berkaitan langsung dengan upah gaji yang sering menjadi 

kendala para pekerja selama bekerja di luar negeri membuat adanya aturan 

yang mengikat pekerja dan atasan mereka maupun agency yang bertanggung 

jawab atas tenaga kerja tersebut. Meskipun peran pemerintah ialah melindungi 

tenaga kerja Indonesia namun adanya undang-undang ini dapat membantu 

adanya payung hukum untuk pekerja Indonesia yang bekerja di luar negeri baik 

pekerja formal maupun informal dalam hal mencapai pemenuhan hak-hak 

mereka selama bekerja di luar negeri.  

Pasal 6 UU No.39 tahun 2004 tentang penempatan dan perlindungan 

tenaga kerja Indonesia di luar negeri bahwa: ”Pemerintah bertanggung jawab 

untuk meningkatkan upaya perlindungan tenaga kerja Indonesia di Luar 

Negeri” Dengan ini dapat dilihat bahwa pemerintah yang dimaksud adalah 

KBRI/KJRI yang mana konsennya ialah upaya KBRI/KJRI untuk perlindungan 

hukum di berbagai bidang untuk tenaga kerja Indonesia menjadi konsen 
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penting. Perpanjangan tangan pemerintah Indonesia di luar wilayah Negara 

Indonesia adalah perwakilan-perwakilan Pemerintah Republik Indonesia, yang 

mana perwakilan-perwakilan tersebut memiliki kewajiban untuk memupuk 

persatuan dan kerukunan antara sesama warga negara Indonesia di luar negeri 

serta wajib memberikan pengayoman, perlindungan dan bantuan hukum bagi 

warga negara dan badan hukum Indonesia di luar negeri. Dalam hal warga 

negara Indonesia terancam bahaya nyata. Dikarenakan banyaknya tenaga kerja 

Indonesia yang bekerja di luar negeri tidak hanya poin positif yang dapat di 

ambil namun poin negatifnya ketika terjadinya masalah terhadap tenaga kerja 

tersebut karena tahun ke tahun jumlah mereka yang bekerja di luar negeri 

semakin meningkat.  

Pada hakekatnya ketentuan-ketentuan hukum yang dibutuhkan 

dalam masalah ini adalah ketentuan-ketentuan yang mampu mengatur 

pemberian pelayanan penempatan bagi tenaga kerja secara baik serta 

pemberian upah gaji minimum yang sesuai dengan standart yang telah 

ditetapkan dari negara yang bersangkutan. Melihat pada pasal 8(E), UU 

No.39 Tahun 2004 tentang penempatan dan Perlindungan TKI di luar 

negeri bahwa “Tenaga Kerja Indonesia memperoleh upah sesuai 

standart upah yang berlaku di negara tujuan”.
6
 

 

Pemberian pelayanan penempatan secara baik didalamnya mengandung 

prinsip murah, cepat, tidak berbelit-belit dan aman. Pengaturan yang 

bertentangan dengan prinsip tersebut memicu terjadinya penempatan tenaga 

kerja illegal yang tentunya berdampak kepada minimnya perlindungan bagi 

tenaga kerja yang bersangkutan dikarenakan akan banyak terjadinya 

penyelewengan-penyelewengan hak seperti upah kerja tenaga kerja yang tidak 
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sesuai dengan penetapan upah minimum imigran Indonesia di luar negeri 

terkhusus Malaysia.  

Sejalan dengan semakin meningkatnya tenaga kerja yang ingin 

bekerja di luar negeri dan besarnya jumlah Tenaga Kerja Indonesia 

yang sekarang ini bekerja di luar negeri, meningkat pula kasus 

perlakuan yang tidak manusiawi terhadap Tenaga Kerja Indonesia baik 

di dalam maupun di luar negeri. Kasus yang berkaitan dengan nasib 

Tenaga Kerja Indonesia semakin beragam dan bahkan berkembang 

kearah perdagangan manusia yang dapat dikategorikan sebagai 

kejahatan terhadap kemanusiaan.
7
 

 

Upaya melindungi TKI (Tenaga Kerja Indonesia) yang bekerja di luar 

negeri, pemerintah telah mengundangkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 

2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 

tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri, 

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Migran 

Indonesia, Peraturan Pemerintah No.8 tahun 1981 tentang Perlindungan Upah 

serta peraturan pelaksana lainnya. Dan dengan Peraturan Pemerintah No.8 

Tahun 1981 tentang Perlindungan Upah, maka untuk permasalahan tenaga 

kerja Indonesia yang  membahas tentang pengupahan ataupun perlindungan 

upah, di rujuk pada Peraturan Pemeritah No.8 Tahun 1981 ini. Meskipun 

banyak sekali regulasi yang telah diundangkan oleh pemerintah untuk 

melindungi Tenaga Kerja Indonesia di luar negeri, tetapi tetap saja belum dapat 

terlindungi secara layak baik pada tahap pra-penempatan (pre-placement), saat 

penempatan (during placement), dan setelah penempatan (post-placement). 

Berbagai kasus menimpa tenaga kerja Indonesia yang bekerja di 

luar negeri seakan tidak mengenal kata akhir mulai dari tindakan 

                                                           
7
 Anitya Nur Indah, Skripsi : “Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Indonesia Pada 

masa Pra Penempatan UU No.34 Tahun 2004”, (Surakarta : IAIN Surakarta,2016), Hlm.24 



 
 
 

6 
 

 

kekerasan, pelecehan seksual, upah, jam kerja,dan waktu istirahat yang 

tidak sesuai dengan perjanjian kerja, dan lain-lain yang melanggar 

harkat dan martabat manusia.
8
 

 

Sebagai “aset” yang memberikan kontribusi kepada negara, 

sudah tentu Tenaga Kerja Indonesia yang bekerja dan ditempatkan 

diluar negeri harus dilindungi. Indonesia secara formiil sejak tahun 

1945 (UUD pra amandemen) telah mendeklarasikan diri sebagai 

negara hukum dan dipertegas lagi dalam UndangUndang Dasar 

Republik Indonesia 1945 (selanjutnya disebut dengan UUD RI 1945) 

hasil amandemen dalam pasal 1 ayat 3 yang menetapkan: “Negara 

Indonesia dalah negara hukum”. Sehingga, dengan memperhatikan 

rumusan konsep negara hukum Indonesia, Ismail Suny mencatat empat 

syarat negara hukum secara formil yang menjadi kewajiban 

Pemerintah untuk dilaksanakan, Yaitu, Hak Asasi Manusia,  

Pembagian Kekuasaan, Pemerintahan berdasarkan Undang-Undang 

dan Peradilan Administrasi.
9
  

 

Sebagai negara hukum, maka setiap masyarakat memiliki kedudukan 

yang sama satu dengan yang lainnya tanpa adanya perbedaan (Eqaulity before 

the law).   

Hak asasi adalah bersifat universal, merata dan tidak dapat 

dialihkan kepada orang lain. Hak asasi dimiliki oleh seluruh umat 

manusia secara universal. Seseorang tidak akan pernah kehilangan hak 

asasinya karena orang itu tidak akan mungkin ia berhenti sebagai 

manusia. Konsep tentang hak asasi manusia bukan merupakan hal baru 

bagi bangsa Indonesia. Salah satu komitmen Indonesia terhadap 

penghormatan dan jaminan perlindungan hak asasi manusia terkandung 

dalam sila kedua Pancasila, dasar negara dan falsafah hidup bangsa 

Indonesia, yaitu “Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab”.
10

 

 

Bentuk perlindungan hak asasi manusia salah satunya yaitu 

dalam bentuk perlindungan hukum terhadap tenaga kerja di Indonesia, 

yang juga merupakan bagian dari perlindungan terhadap warga negara 

sebagai kewajiban negara. Menurut Philipus M. Hadjon, perlindungan 
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hukum selalu berkaitan dengan kekuasaan, ada dua kekuasaan yang 

selalu menjadi perhatian yakni kekuasaan  pemerintah dan kekuasaan 

ekonomi. Dalam hubungan dengan kekuasaan pemerintah, 

permasalahan perlindungan hukum bagi rakyat (yang diperintah),  

terhadap pemerintah (yang memerintah). Dalam hubungan dengan 

kekuasaan ekonomi, permasalahan perlindungan hukum adalah 

perlindungan bagi si lemah (ekonomi) terhadap sikuat (ekonomi), 

misalnya perlindungan bagi pekerja  terhadap pengusaha.
11

 

 

Perlindungan hukum terhadap tenaga kerja merupakan pemenuhan hak 

dasar yang melekat dan dilindungi oleh konstitusi. Undang-Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjunjung tinggi perlindungan 

terhadap setiap warga negaranya dalam. Pada Pasal 27 ditegaskan bahwa 

“Tiap-tiap warga Negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak 

bagi kemanusiaan”. Kemudian, pada Pasal 28 D ayat (2) UUD 1945 disebutkan 

juga bahwa “Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan 

perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja”.  

Perlindungan hukum terhadap tenaga kerja wajib diberikan dan menjadi 

tanggung jawab pemerintah baik di dalam negara Indoneisa maupun 

perwakilan negara yang berada di luar negara Indonesia seperti Kedutaan Besar 

Republik Indonesia/Konsulat Jenderal Republik Indonesia yang menjadi 

perwakilan suatu negara yang berada di luar negara Indonesia yang juga dapat 

menjadi kontrol maupun pelindung warga negara Indonesia di luar negeri 

(secara khusus Malaysia). Perlindungan hukum ini juga wajib diberikan karena 

tenaga kerja merupakan subjek yang sangat penting dan merupakan “mesin 
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penggerak” dalam pembangunan, perkembangan, dan pertumbuhan industri 

dan perekonomian negara.  

Pemerintah dalam hal ini Konsulat Jenderal Republik Indonesia Johor 

Bahru Malaysia mempunyai tanggung jawab dalam memberikan fasilitas yang 

terbaik bagi setiap warga negaranya, agar seluruh warga negara Indonesia 

dapat merasakan perlindungan hukum yang diberikan oleh pemerintah. 

Begitupun dengan pemenuhan hak asasi dan perlindungan hukum terhadap 

tenaga kerja Indonesia juga merupakan tanggung jawab pemerintah. Hal ini 

disebutkan dalam UUD 1945 Pasal 28 I ayat (4), yaitu “Perlindungan, 

pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung 

jawab negara terutama pemerintah”. Selanjutnya, dalam Pasal 28 I ayat (5) 

UUD 1945 ditegaskan bahwa untuk menegakkan dan melindungi hak asasi 

manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka 

pelaksanaan hak asasi manusia harus dijamin, diatur, dan dituangkan dalam 

peraturan perundang-undangan. Kedutaan Besar Republik Indonesia/Konsulat 

Jenderal Republik Indonesia selaku sebagai perwakilan Pemerintah di luar 

negeri dalam hal ini terus melakukan upaya pelayanan dan perlindungan warga 

negara Indonesia yang bekerja di luar negeri.  

Dalam Momerandum Konsulat Jenderal Republik Indonesia Johor 

Bahru, mendata bahwa ada banyaknya laporan pengaduan tenaga kerja 
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Indonesia baik yang mempunyai kasus kekerasan fisik yang dilakukan majikan 

kepada pekerja maupun upah gaji yang tidak sesuai perjanjian kerja.
12

 

Hasil dari memorandum of KJRI Johor Bahru Malaysia, di 

tahun 2018 ada beberapa kasus,seperti kasus gaji tidak di bayar sekitar 

44 Orang,Gaji yang kurang dibayar 16 Orang,bahkan sampai kasus 

pelanggaran kontrak kerja sekitar 7 Orang. Banyaknya kasus yang 

terjadi terhadap tenaga kerja Indonesia,membuat pemerintah harus lebih 

melihat dan melindungi dengan berbagai bentuk perlindungan hukum 

sebagai benteng warga negara Indonesia dalam mendapatkan 

perlindungan dan hak nya dalam bekerja di luar negeri. Dari tahun ke 

tahun,jumlah tenaga kerja Indonesia yang bekerja di luar negeri 

meningkat,sehingga memastikan juga bertambahnya kasus pekerja 

Indonesia yang terjadi di luar negeri. Pada tahun 2019 dalam kurun 

beberapa bulan, terdapat lagi kasus permasalahan seperti Gaji di bayar 

kurang dengan jumlah 5 orang, pekerja terlantar 6 orang, penganiayaan 

4 orang,gaji yang tidak dibayar 19 orang dan kasus lainnya. Hal ini 

menjadi fokus penting kita,bahwa sangat banyak permasalahan yang 

harus diselesaikan tentang tenaga kerja Indonesia yang bekerja di luar 

negeri terkhusus di negeri Malaysia-Johor Bahru. 
13

 

 

  Adanya juga penetapan gaji minimum bagi pekerja migran Indonesia di 

Malaysia dengan ketentuan Perintah gaji minimum No.KSM/PUU(R)600-

1/2/171 yang ditanda tangani Menteri Sumber Manusia Malaysia, menjadi 

dasar hukum dalam penetapan upah kerja para pekerja Indonesia diluar negeri. 

Menteri Sumber Manusia Malaysia ialah sebuah kementerian di Malaysia yang 

menguruskan dan membangunkan sumber tenaga pekerja. Jadi dengan adanya 

ketentuan-ketentuan yang mengatur di atas tentang perlindungan tenaga kerja 

tentang upah yang diatur salah satunya yaitu tentang perlindungan hukum serta 

mekanisme penyelesaian masalah upah kerja terhadap pekerja Indonesia yang 

bekerja diluar negeri. Maka dari itu perlu diadakannya perlindungan tenaga 

kerja Indonesia terhadap permasalahan-permasalahan yang terjadi tentang upah 
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tenaga kerja yang seharusnya mereka dapat sesuai dengan perjanjian kerja. 

Dengan banyaknya Undang-undang, Peraturan Pemerintah dan Keputusan 

Menteri-menteri lainnya, mencadi acuan dasar yang akan di bahas pada skripsi 

ini. Karena banyaknya regulasi yang telah dibuat, belum sepenuhnya 

melindungi tenaga kerja Indonesia yang mengalami kerugian selama bekerja di 

penempatan luar negeri seperti kasus Kurangnya gaji, tidak di bayarnya 

gaji,pelecehan, dan masih banyak kasus lainnya. Maka dari itu dalam 

pembahasan ini akan dilihat peran Kosulat Jenderal Republik Indonesia Johor 

Bahru Malaysia dalam mekanisme penyelesaian masalah upah kerja tenaga 

kerja dan peranan Konsulat Jendera Republik Indonesia Johor Bahru Malaysia 

dalam memberikan perlindungan hukum kepada tenaga kerja Indonesia yang 

tidak mendapatkan upah kerja yang tidak sesuai dengan perjanjian kerja. Yang 

dalam hal ini setiap sesuatunya akan di kendalikan oleh Pemerintah sebagai 

wakil negara yang ada di luar negeri terhadap tenaga kerja Indonesia yaitu 

Konsulat Jenderal Republik Indonesia Johor Bahru Malaysia.  

 

B. Rumusan Masalah 

Dari latar belakang di atas peneliti dapat merumuskan beberapa 

permasalahan untuk memperkuat fokus penelitian ini, di antaranya: 

1. Bagaimana Peranan Konsulat Jenderal Republik Indonesia Johor Bahru 

Malaysia dalam Memberikan Perlindungan Hukum terhadap Tenaga Kerja 

Indonesia yang tidak mendapatkan Pembayaran Upah Kerja sesuai 

Perjanjian Kerja? 
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2. Bagaimana mekanisme penyelesaian masalah yang dilakukan Konsulat 

Jenderal Republik Indonesia Johor Bahru Malaysia terhadap Tenaga Kerja 

Indonesia yang menerima upah kerja tidak sesuai dengan perjanjian kerja? 

 

C. Ruang Lingkup dan Tujuan 

Ruang lingkup penelitian dititik beratkan pada penelusuran upaya 

pemerintah mengatur perjanjian kerja antara tenaga kerja Indonesia yang 

bekerja diluar negeri yang mengarah kepada masalah salary tenaga kerja 

Indonesia pada saat ini ,tanpa menutup kemungkinan menyinggung pula hal-

hal lain yang ada kaitannya. 

Tujuan Penelitian : 

1. Untuk mengetahui Peranan Konsulat Jenderal Republik Indonesia Johor 

Bahru Malaysia dalam Memberikan Perlindungan Hukum terhadap Tenaga 

Kerja Indonesia yang tidak mendapatkan Pembayaran Upah Kerja sesuai 

Perjanjian Kerja 

2. Untuk mengetahui mekanisme penyelesaian masalah yang dilakukan oleh 

Konsulat Jenderal Republik Indonesia Johor Bahru Malaysia Tenaga Kerja 

Indonesia yang menerima upah kerja tidak sesuai dengan perjanjian kerja. 

 

D. Kerangka Konseptual 

Kerangka konseptual dalam suatu penulisan yang memuat istilah-

istilah,batasan-batasan serta pembahasan yang akan dijabarkan dalam 

penulisan skripsi ini. Agar tidak terjadi kesimpangsiuran penafsiran serta untuk 

mempermudah pengertian,maka dalam uraian dibawah ini akan dikemukakan 
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penjelasan dan batasan-batasan istilah yang berkaitan dengan judul skripsi 

sebagai berikut : 

1. Peranan adalah sesuatu yang menjadi bagian atau memegang pimpinan 

terutama dalam terjadinya suatu hal atau peristiwa.
14

 

2. Konsulat jenderal Republik Indonesia (sering disingkat sebagai "KJRI") 

adalah kantor perwakilan konsuler Indonesia pada wilayah tertentu pada negara 

asing yang memiliki hubungan diplomatik dengan Indonesia dan dikepalai oleh 

seorang konsul jenderal atau disingkat "Konjen".
15

 

3. Dalam Peraturan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia No.5 Tahun 2018 

pasal 1 Ayat 1 “Pelindungan warga negara Indonesia di luar negeri yang 

selanjutnya disebut pelindungan adalah segala upaya yang dilakukan untuk 

melayani dan melindungi kepentingan Warga Negara Indonesia di luar negeri”. 

Menurut Setiono, perlindungan hukum adalah tindakan atau 

upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang 

oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk 

mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan 

manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.
16

 

 

Perlindungan Hukum menurut Satjipto Raharjo mendefinisikan 

Perlindungan Hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak 

asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut 

diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-

hak yang diberikan oleh hukum.
17
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4. Perjanjian atau kontrak (Pasal 1313 KUH Perdata) menyatakan: “Perjanjian 

adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya 

terhadap satu orang lain atau lebih.
18

 Kebebasan Berkontrak (Pasal 1338 KUH 

Perdata) Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-

undang bagi mereka yang membuatnya
19

.  

“Perjanjian atau Persetujuan adalah suatu peristiwa dimana 

seoarang berjanji untuk melaksanakan suatu hal. Dari peristiwa inilah 

timbul hubungan antara dua orang itu disebut dengan perikatan.dengan 

perkataan lain,perjanjian itu menerbitkan perikatan anatar dua orang 

yang membuatnya”
20

 

 

Pengertian Perjanjian menurut Van Dunne “Perjanjian adalah 

suatu hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata 

sepakat untuk menimbulkan akibat hukum”
21

 

 

Perjanjian Kerja dalam Pasal 1 ayat (14), UU No.18 tahun 2017 tentang 

perlindungan pekerja migran Indonesia adalah perjanjian tertulis antara Pekerja 

Migran Indonesia dan Pemberi Kerja yang memuat syarat kerja, hak, dan 

kewajiban setiap pihak, serta jaminan keamanan dan keselamatan selama 

bekerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

5. Tenaga kerja Indonesia dalam Pasal 1 bagian (1) Undang-Undang Nomor 39 

Tahun  2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di 

Luar Negeri, Tenaga Kerja Indonesia adalah setiap warga negara Indonesia 

yang memenuhi syarat untuk bekerja di luar negeri dalam hubungan kerja 

untuk jangka waktu tertentu dengan menerima upah.  
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Sedangkan menurut buku pedoman pengawasan perusahaan jasa 

tenaga kerja Indonesia adalah warga negara Indonesia baik laki-laki 

maupun perempuan yang melakukan kegiatan di bidang perekonomian, 

sosial, keilmuan, kesenian, dan olahraga profesional serta mengikuti 

pelatihan kerja di luar negeri baik di darat, laut maupun udara dalam 

jangka waktu tertentu berdasarkan perjanjian kerja yaitu suatu 

perjanjian antara pekerja dan pengusaha secara lisan dan atau tertulis 

baik untuk waktu tertentu maupun untuk waktu tidak tertentu yang 

memuat syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban para pihak.
22

 

 

6. Pengertian Upah berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 30 Undang-Undang 

No.13 Tahun 2003, Upah adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan 

dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi 

kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu 

perjanjian kerja,kesempatan,atau peraturan perundang-undangan,termasuk 

tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau 

jasa yang telah akan dilakukan. Dan berdasarkan Pasal 1 ayat 1 Peraturan 

Pemerintah No.8 Tahun 1981 tentang perlindungan Upah, Upah adalah suatu 

penerimaan sebagai imbalan dari pengusaha kepada buruh untuk sesuatu 

pekerjaan atau jasa yang telah atau akan dilakukan, dinyatakan atau dinilai 

dalam bentuk uang yang ditetapkan menurut suatu persetujuan, atau peraturan 

perundang-undangan, dan dibayarkan atas dasar suatu perjanjian kerja antara 

pengusaha dengan buruh, termasuk tunjangan baik untuk buruh sendiri maupun 

keluarganya.  

                                                           
22

 Asri Wijayanti, Hukum Ketenagakerjaan pasca Reformasi, (Jakarta: Sinar Grafika, 

2014), Hlm.99 
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Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Upah adalah uang dan sebagainya 

yang dibayarkan sebagai pembalas jasa atau sebagai pembayar tenaga yang 

sudah dikeluarkan untuk mengerjakan sesuatu.
23

 

Menurut Sadono Sukirno, Upah adalah pembayaran atas jasa-jasa fisik 

yang disediakan oleh tenaga kerja kepada para pengusaha.
24

 

 

E. Metode Penelitian 

 Metode Penelitian adalah cara melakukan sesuatu dengan menggunakan 

pikiran secara seksama untuk mencapai suatu tujuan dengan cara mencari, 

mencatat, merumuskan, dan menganalisis sampai menyusun laporan.
25

  

Metode penelitian penulisan skripsi ini terdiri dari : 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan pada penyusunan penelitian skripsi 

ini adalah metode penelitian hukum yuridis sosiologis atau empiris yang 

dengan kata lain adalah jenis penelitian hukum sosiologis dan dapat disebut 

pula dengan penelitian lapangan,yaitu mengkaji ketentuan hukum yang 

berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya di masyarakat. 

Pendekatan Yuridis (hukum dilihat sebagai norma atau das sollen), karena 

dalam membahas permasalahan penelitian ini menggunakan bahan-bahan 

hukum (baik hukum yang tertulis maupun hukum yang tidak tertulis atau 

baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder). Pendekatan 

                                                           
23

 “Pengertian Upah”, https://kbbi.web.id/upah, Diakses tanggal 7 Januari 2020, 

Pukul 01.31 Wib.  
24

 Sadono, Sukirno, Mikro Ekonomi Teori Pengantar, (Raja Grafindo Persada: Jakarta, 

2005), Hlm.351 
25

 Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, Metodelogi Penelitian, (Jakarta :PT.Bumi 

Aksra, 2003), Hlm.1 
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empiris (hukum sebagai kenyataan sosial, kultural atas das sein), karena 

dalam penelitian ini digunakan data primer yang di peroleh dari lapangan. 

Jadi pendekatan penelitian yuridis empiris dalam penelitian ini 

maksudnya adalah bahwa dalam menganalisis permasalahan dilakukan 

dengan cara memadukan bahan-bahan hukum (yang merupakan data 

sekunder) dengan data primer yang diperoleh di lapangan yaitu tentang 

perlindungan tenaga kerja Indonesia di Malaysia terhadap upah kerja yang 

tidak sesuai dengan perjanjian kerja.  .  

2. Sifat Penelitian 

Penelitian yang dilakukan merupakan penelitian yang bersifat 

Deskriptif yaitu hasil penelitian beserta analisanya diuraikan dalam suatu 

tulisan ilmiah yang berbentuk narasi, kemudian dari analisa yang telah 

dilakukan diambil suatu kesimpulan. 

Menurut Abdul Kadir Muhammad penelitian hukum Deskriptif 

bersifat pemaparan dan bertujuan untuk memperoleh gambaran 

(deskripsi) lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku di tempat 

tertentu dan pada saat tertentu yang terjadi dalam masyarakat. 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi jelas dan terinci 

dalam menjelaskan bentuk perlindungan hukum dan penyelesaian 

masalah terkait upah tenaga kerja Indonesia yang menjadi bentuk 

permasalahan pokok dari penelitian ini.
26

 

 

3. Sumber Data 

Sumber data yang digunakan di dalam penelitian ini diambil dari data 

primer dan data sekunder. Hal ini dikarenakan bentuk penelitian hukum 

dalam skripsi ini adalah bentuk penelitian hukum yuridis sosiologis, 

                                                           
26
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sehingga memerlukan memerlukan data primer berupa data lapangan seperti 

wawancara dan data Konsulat Jenderal Republik Indonesia tentang 

Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia terhadap Upah yang tidak sesuai 

dengan perjanjian kerja.  

a. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber 

pertama yang terkait dengan permasalahan yang akan dibahas. Sumber 

data diperoleh dari lapangan secara langsung dengan wawancara kepada : 

1).  Kepala Pimpinan Devisi Bidang Konsuler yaitu Irma Nadjamuddin 

2).  Staff Devisi Bidang Konsuler yaitu Prayogo. 

3).  Staff Devisi Bidang Konsuler yaitu Riki Hidayat. 

4).  Staff Devisi Bidang Imigrasi yaitu Sri Malasari. 

5).  Anggota Shelter/Tenaga Kerja Indonesia Febi Miro. 

6).  Anggota Shelter/Tenaga Kerja Indonesia Yuniati.  

b. Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari buku-buku sebagai data 

pelerngkap sember data primer. Sumber data sekunder penelitian ini 

adalah data-data yang diperoleh dengan melakukan kajian pustaka seperti 

buku-buku ilmiah,hasil penelitian dan sebagainya. Data sekunder 

mencakup dokumen-dokumen,buku, hasil penelitian yang berwujud 

laporan, dan seterusnya. Adapun buku yang menjadi sumber sekunder 

adalah buku-buku tentang perlindungan hukum dan tentang 

ketenagakerjaan.  

 Dengan menggunakan data sekunder, yang terdiri dari bahan 

hukum primer, bahan hukum sekunder maupun bahan hukum tersier. 
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Adapun yang dimaksud dengan bahan hukum primer maupun tersier, 

bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier adalah sebagai berikut : 

a. Bahan Hukum Primer 

“Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mempunyai otoritas ”.
27

 

Bahan  hukum primer dalam pembuatan skripsi ini, yaitu : 

1) Peraturan Pemerintah RI No.8 Tahun 1981 Tentang Perlindungan 

Upah. 

2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. 

3) Undang-Undang No.39 Tahun 2004 Tentang Penempatan dan 

Perlindungan Tenaga Kerja di Luar Negeri. 

4) Peraturan Pemerintah RI No.3 Tahun 2015 Tentang Tenaga Kerja 

Indonesia di Luar Negeri 

5) Undang-Undang No.18 tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja 

Imigran Indonesia. 

6) Kenyataan Akhbar Pejabat Perdana Menteri tentang Gaji Mnimum 

untuk Sektor Swasta tanggal 5 September 2018 

7) Surat Edaran No.00007/WN/01/2019/13 Tentang Penetapan Gaji 

Minimum Tahun 2019 bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI) di 

Malaysia 

b. Bahan Hukum Sekunder 

“Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan 

mengenai bahan hukum primer, seperti” :
28
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1) Hasil-hasil penelitian 

2) Pendapat pakar hukum 

c. Bahan Hukum Tersier 

“Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun 

penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, 

seperti kamus (hukum), ensiklopedia”.
29

 

4. Analisis Data 

Analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif, artinya menguraikan 

data yang diolah secara rinci kedalam bentuk kalimat-kalimat(deskriptif). 

Analisis kualitatif yang dilakukan bertitik tolak dari analisis empiris, yang 

didalamnya dilengkapi dengan analisis normatife. Berdasarkan hasil ditarik 

kesimpulan secara dedukatif, yaitu cara berfikir yang didasarkan pada fakta-

fakta yang bersifat umum untuk kemudian ditarik suatu kesimpulan bersifat 

khusus. Analisis data yang digunakan pada penelitian ini menggunakan 

analisis data kualitatif sesuai dengan tipe dan tujuan penelitian. 

  

F. Sistematika Penulisan 

Rencana penulisan skripsi ini akan disusun secara keseluruhan dalam 4   

(empat) Bab dengan sistematika sebagai berikut: 

BAB I  : PENDAHULUAN  

Pada bab ini membahas tentang pendahuluan yang mendasar dan 

merupakan pengantar awal dar penulisan skripsi. Adapun poinpoin 

                                                                                                                                                               
28

 Amiruddin,Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: Rajawali 

Pers, 2016), Hlm. 119 
29
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yang tercantum pada bab ini yaitu latar belakang, permasalahan, 

ruang lingkup dan tujuan, kerangka konseptual, metode penelitian, 

dan sistematika penulisan. 

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA  

Yang berisi paparan tentang kerangka teori yang erat kaitannya 

dengan permasalahan yang akan dibahas. 

BAB III : PEMBAHASAN  

Yang berisikan tentang peranan Konsulat Jenderal Johor Bahru 

Malaysia dalam Perlindungan Hukum terhadap TKI yang tidak 

mendapatkan hak nya dalam menerima upah kerja maupun 

mekanisme penyelesaian masalah Tenaga Kerja Indonesia yang 

menerima upah kerja yang tidak sesuai dengan perjanjian kerja 

BAB IV : PENUTUP 

Pada Bab ini berisikan tentang kesimpulan dan saran, sekaligus 

sebagai penutup pada bab-bab sebelumnya. 
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