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SARI 
 
 
Sunarti. 2006. Aspek Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Wanita 

(TKW) Dalam Perjanjian Kerja (Kasus Mantan Tenaga Kerja Wanita 
Malaysia Di Desa Sukoharjo Kecamatan Wedarijaksa Kabupaten Pati).   
Sarjana Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn). Universitas 
Negeri Semarang. Pembimbing I :Drs. Herry Subondo, M.Hum, 
Pembimbing II : Dra. Martitah, M. Hum. 79  halaman. 

 
Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Perjanjian Kerja 

 Pekerjaan merupakan suatu hal yang sangat penting dalam kehidupan 
manusia. Dengan bekerja, manusia dapat memenuhi kebutuhan hidup. 
Berdasarkan hal tersebut, banyak wanita yang pergi ke luar negeri untuk 
memperoleh pekerjaan. Namun, dengan banyaknya jumlah TKW di luar negeri 
menyebabkan jumlah kasus yang berkaitan dengan TKW semakin banyak dan 
beragam. Salah satu cara untuk mengurangi tindak kejahatan terhadap TKW ialah 
dengan mewajibkan adanya perjanjian kerja bagi para penyalur TKW. Dengan 
adanya perjanjian kerja, maka TKW dapat memperoleh perlindungan hukum 
dalam memperoleh hak-haknya. 

Mengacu pada latar belakang di atas, maka yang menjadi permasalahan 
dalam penelitian ini adalah : (1) Bagaimanakah perlindungan hukum atas hak-hak 
mantan TKW Malaysia dalam perjanjian kerja? dan (2) Bagaimanakah kendala 
pelaksanaan perlindungan hukum terhadap mantan TKW Malaysia dalam 
perjanjian kerja? Tujuan dalam penelitian ini adalah (1) Untuk mengetahui 
perlindungan hukum atas hak-hak mantan TKW Malaysia dalam perjanjian kerja, 
dan (2) Untuk mengetahui kendala pelaksanaan perlindungan hukum terhadap 
mantan TKW Malaysia dalam perjanjian kerja. 

Fokus dalam penelitian ini adalah perlindungan upah, perjanjian kerja, dan 
kendala pelaksanaan perlindungan hukum terhadap TKW dalam perjanjian kerja. 
Aspek perlindungan upah meliputi komponen-komponen upah (upah pokok, 
tunjangan tetap, dan tunjangan tidak tetap), ketentuan pembayaran upah, dan upah 
lembur. Perjanjian kerja meliputi bentuk perjanjian kerja dan syarat sahnya 
perjanjian kerja. Sedangkan kendala pelaksanaan perlindungan hukum terhadap 
TKW dalam perjanjian kerja meliputi kesalahan TKW, pendidikan yang dimiliki 
TKW, kelengkapan surat perjanjian kerja, surat perjanjian kerja tidak diberikan 
kepada TKW, dan bahasa yang digunakan dalam perjanjian kerja.  

Metode yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah wawancara bebas, 
observasi pada badan atau penyalur TKW , dan dokumen yang berupa data dan 
surat perjanjian kerja. Pendekatan yang dipergunakan bersifat deskriptif analisis 
sehingga diperoleh gambaran tentang perwujudan perlindungan hukum terhadap 
TKW dalam perjanjian kerja, dengan cara mengumpulkan data, mereduksi data, 
menyajikan data, dan menarik kesimpulan (verifikasi). 

Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah mantan TKW Malaysia 
belum menerima perlindungan hukum atas upah dengan baik karena upah yang 
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diberikan hanya upah pokok saja, sedangkan tunjangan tetap, tunjangan tidak 
tetap, dan upah lembur tidak ada. Para penyalur mantan TKW Malaysia  membuat 
perjanjian kerja dalam bentuk tertulis karena perjanjian kerja dibuat untuk waktu 
tertentu dan sudah sesuai dengan syarat sahnya perjanjian kerja. Tetapi, sebagian 
besar perjanjian kerja yang telah dibuat tersebut tidak sesuai dengan ketentuan 
pembuatan perjanjian kerja untuk waktu tertentu. Kendala yang dihadapi dalam 
pelaksanaan perlindungan hukum terhadap mantan TKW Malaysia dalam 
perjanjian kerja adalah kesalahan mantan TKW Malaysia, rendahnya pendidikan 
yang dimiliki mantan TKW Malaysia, tidak lengkapnya surat perjanjian kerja 
yang dibuat, surat perjanjian kerja tidak diberikan kepada mantan TKW Malaysia, 
tidak menggunakan bahasa Indonesia, dan tidak adanya ketentuan jam kerja bagi 
mantan TKW Malaysia. 

Simpulan dari penelitian ini adalah perlindungan hukum atas upah mantan 
TKW Malaysia belum dilaksanakan dengan baik. Para mantan TKW Malaysia 
belum menerima sepenuhnya perlindungan hukum atas upah.  Kendala yang 
dihadapi dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap mantan TKW 
Malaysia dalam perjanjian kerja adalah kesalahan mantan TKW Malaysia, 
rendahnya pendidikan yang dimiliki mantan TKW Malaysia, tidak lengkapnya 
surat perjanjian kerja yang dibuat, surat perjanjian kerja tidak diberikan kepada 
mantan TKW Malaysia, tidak menggunakan bahasa Indonesia, dan tidak adanya 
ketentuan jam kerja bagi mantan TKW Malaysia. 

Saran yang dapat penulis ajukan berdasarkan hasil penelitian ini adalah 
bagi TKW yang bekerja di luar negeri kemudian mengalami permasalahan dengan 
majikan dalam pemenuhan hak-hak TKW, hendaknya melaporkan hal tersebut 
pada Pemerintah Indonesia di Malaysia. Para penyalur TKW sebaiknya: tidak 
memperkerjakan TKW yang memiliki pendidikan rendah misalnya Sekolah Dasar 
(SD), membuat perjanjian kerja dengan menggunakan Bahasa Indonesia, surat 
perjanjian kerja dibuat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di 
Indonesia, dan memberikan ketentuan jam kerja bagi TKW.  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 
 

A. Latar Belakang 

 Pekerjaan merupakan suatu hal yang sangat penting dalam kehidupan 

manusia sehingga semua orang membutuhkan pekerjaan. Pekerjaan 

merupakan sumber penghasilan seseorang dalam memenuhi kebutuhan hidup 

bagi dirinya sendiri dan keluarga. Pekerjaan juga merupakan sarana untuk 

mengaktualisasikan diri sehingga seseorang merasa hidupnya lebih berharga 

baik bagi dirinya sendiri, kelurga, maupun lingkungannya. Maka dari itu hak 

atas pekerjaan seseorang adalah hak asasi yang wajib dijunjung tinggi dan 

dihormati. 

 Makna dan arti penting pekerjaan tercermin dalam Undang-Undang 

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 27 ayat (2) yaitu bahwa,  

“Setiap Warga Negara Indonesia berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang 

layak bagi kemanusiaan”. Namun kenyataannya, lowongan kerja di dalam 

negeri jumlahnya terbatas, hal ini menyebabkan warga negara Indonesia 

mencari pekerjaan ke luar negeri sebagai Tenaga Kerja Indonesia. Jumlah 

Tenaga Kerja Indonesia di luar negeri sangat besar, hal ini dapat dilihat pada 

tabel sebagai berikut : 
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Tabel 1. Data penempatan TKI asal Kabupaten Pati pada tahun 2001-2005 

Tahun Laki-laki Perempuan Jumlah

2001 

2002 

2003 

2004 

2005 

   64 

    96 

  243 

1872 

  883 

1916

1673

3239

1269

1809

1980

1769

3482

3141

2692

Jumlah 3158 9906 13064

Sumber : Hasil pencatatan Depnakertrans Kabupaten Pati pada tahun 2001-

2005 

 Besarnya Tenaga Kerja Indonesia yang bekerja di luar negeri 

mempunyai sisi positif, yaitu mengurangi jumlah pengangguran di dalam 

negeri. Tetapi hal tersebut juga mempunyai sisi negatif, yaitu berupa resiko 

kemungkinan terjadinya perlakuan yang tidak manusiawi terhadap Tenaga 

Kerja Indonesia. Resiko tersebut dapat dialami oleh Tenaga Kerja Indonesia 

baik selama proses pemberangkatan, selama bekerja di luar negeri, maupun 

setelah pulang ke Indonesia. 

 Sejalan dengan besarnya jumlah tenaga kerja yang ingin bekerja di 

luar negeri dan besarnya jumlah Tenaga Kerja Indonesia yang sekarang ini 

bekerja di luar negeri, besar pula kasus perlakuan yang tidak manusiawi 

terhadap Tenaga Kerja Indonesia. Kasus yang berkaitan dengan nasib Tenaga 

Kerja Indonesia semakin beragam dan bahkan semakin berkembang kearah 



 3

perdagangan manusia yang dapat dikatagorikan sebagai kejahatan terhadap 

kemanusiaan. 

 Salah satu cara untuk mengurangi tindak kejahatan bagi Tenaga Kerja 

Indonesia ialah dengan mewajibkan adanya perjanjian kerja kepada para 

penyalur Tenaga Kerja Indonesia ke luar negeri baik Dinas Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi (Disnakertrans) maupun Perusahaan Jasa Tenaga Kerja 

Indonesia (PJTKI). Terkait dengan hak dan kewajiban, perjanjian kerja 

merupakan syarat yang harus dipenuhi oleh Dinas Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi maupun Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia. Tanpa 

perjanjian kerja, Tenaga Kerja Indonesia akan memperoleh perlakuan cara 

kerja yang tidak manusiawi, salah satunya adalah bekerja lebih dari 12 jam 

sehari. 

 Meskipun perjanjian kerja adalah suatu perjanjian yang konsensual 

(artinya sudah sah dan mengikat setelah terjadinya kesepakatan antara pekerja 

dan pemberi kerja mengenai pekerjaan dan upah atau gaji), namun banyak 

ketentuan yang memerintahkan dibuatnya perjanjian secara tertulis demi 

untuk melindungi pihak pekerja misalnya : 

1. Suatu Reglemen yang ditetapkan oleh pemberi kerja hanya mengikat 
pekerja apabila secara tertulis telah menyatakan, menyetujui Reglemen itu 
dan selain itu harus memenuhi syarat-syarat : 
a. Bahwa selembar lengkap dari Reglemen tersebut dengan cuma-cuma 

oleh atau atas nama pemberi kerja telah diserahkan kepada pekerja. 
b. Bahwa oleh atau atas nama pemberi kerja telah diserahkan kepada 

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans). Suatu lembar 
lengkap dari Reglemen tersebut yang ditanda tangani oleh pemberi 
kerja dan disediakan untuk dibaca oleh umum. 

c. Bahwa suatu lembar lengkap dari Reglemen tersebut ditempelkan dan 
tetap berada di suatu tempat yang mudah ditandatangani oleh pekerja, 
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sedapat mungkin dalam ruangan kerja, hingga dapat dibaca dengan 
terang. 

2. Suatu janji antara pemberi kerja dan pekerja, dengan mana pihak yang 
terakhir ini dibatasi dengan kebebasannya, setelah berakhirnya hubungan 
kerja antara mereka, melakukan pekerjaan dengan sesuatu cara, hanyalah 
sah apabila janji itu dibuat suatu perjanjian tertulis atau dalam suatu 
Reglemen dengan seorang pekerja yang sudah dewasa. (R. 
Subekti,1995:60-61). 

 
  Untuk dapat mengusahakan agar setiap Tenaga Kerja Indonesia dapat 

memperoleh kesejahteraan dan keamanan di tempat di mana mereka bekerja, 

maka perlu adanya perjanjian kerja secara tertulis untuk memberikan 

perlindungan kepada para pekerja. Tetapi dalam kenyataannya, tidak semua 

pemberi kerja membuat perjanjian kerja secara tertulis, misalnya Perusahaan 

Jasa Tenaga Kerja Indonesia (PJTKI) illegal terkadang menggunakan 

perjanjian kerja secara lisan. Kalaupun perjanjian kerja tersebut dibuat secara 

tertulis, lembar perjanjian tersebut dibawa oleh pihak Perusahaan Tenaga 

Kerja Indonesia saja, sedangkan para Tenaga Kerja Indonesia sebagai pihak 

pekerja tidak mempunyai dokumen-dokumen surat perjanjian tersebut. Jadi, 

jika terjadi pelanggaran-pelanggaran terhadap hak dan kewajiban para Tenaga 

Kerja Indonesia, maka penuntutan-penuntutan atas hak dan kewajiban tersebut 

akan sulit. Dengan demikian perlindungan terhadap hak-hak Tenaga Kerja 

Indonesia sebagai pekerja akan mudah untuk diingkari dan perlindungan 

tersebut akan semakin sulit diperoleh. 

  Perlindungan hukum bagi Tenaga Kerja Indonesia  di luar negeri 

memang merupakan kendala yang masih dihadapi. Bantuan hukum dari 

perwakilan Indonesia (Departemen Luar Negeri) sudah dilakukan, tetapi 
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belum memperoleh hasil yang memuaskan. Salah satu penyebabnya adalah 

sistem hukum yang berbeda antara kedua negara. 

 Dalam pemberian bantuan hukum terhadap Tenaga Kerja Indonesia di 

luar negeri, selain membuat perjanjian dengan negara pengimport, 

Departemen Luar Negeri  tidak boleh menolak Warga Negara Indonesia untuk 

kembali ke tanah airnya kecuali, sebagaimana pasal 18 Undang-undang No. 9 

Tahun 1992 tentang Keimigrasian : 

1. Telah lama meninggalkan Indonesia atau tinggal menetap atau telah 
menjadi penduduk suatu negara lain dan melakukan tindakan atau 
bersikap bermusuhan terhadap negara atau pemerintah Republik 
Indonesia. 

2. Apabila masuk wilayah Indonesia dapat menggangu jalannya 
pembangunan, menimbulkan perpecahan bangsa, atau dapat mengganggu 
stabilitas nasional ; atau 

3. Apabila masuk wilayah Indonesia dapat mengancam keselamatan diri atau 
kelurganya. 

 
Yang dimaksud perlindungan Warga Negara Indonesia dan Badan 

Hukum Indonesia (BHI) adalah fungsi dan tugas perwakilan dalam 

melaksanakan kepentingan nasional dan warga negaranya, yaitu melindungi 

kepentingan-kepentingan negara pengirim dan kepentingan-kepentingan 

warga negaranya yang berada di negara penerima, dalam batas-batas yang 

dibenarkan oleh hukum Internasional dan menolong serta membantu warga 

negara pengirim baik perseorangan maupun badan-badan usaha. 

Undang-Undang No. 37 Tahun 1999 tentang hubungan luar negeri 

Bab. V tentang perlindungan Warga Negara Indonesia, khususnya pasal 19 

ayat (b) yaitu, “Perwakilan Republik Indonesia berkewajiban memberikan 

pengayoman, perlindungan dan bantuan hukum bagi warga negara dan badan 
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hukum Indonesia di luar negeri, sesuai dengan perundangan-undangan 

nasional serta hukum dan kebiasaan Internasional”. 

Di Desa Sukoharjo Kecamatan Wedarijaksa Kabupaten Pati terdapat 

83 orang mantan TKW dari 7 negara. Salah satu negara itu adalah Malaysia, 

di mana mantan TKW Malaysia berjumlah 7 orang. Mantan TKW Malaysia 

tersebut sebagian besar mempunyai pendidikan rendah sehingga tingkat 

kesadaran terhadap arti penting perlindungan hukum dalam perjanjian kerja 

masih kurang. 

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis bermaksud mengadakan 

penelitian yang menyangkut perlindungan hukum terhadap Tenaga Kerja 

Wanita di Desa Sukoharjo Kecamatan Wedarijaksa Kabupaten Pati dengan 

judul : 

ASPEK PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TENAGA KERJA 

WANITA (TKW) DALAM PERJANJIAN KERJA (KASUS MANTAN 

TENAGA KERJA WANITA MALAYSIA DI DESA SUKOHARJO 

KECAMATAN WEDARIJAKSA KABUPATEN PATI). 

 

B. Identifikasi dan Pembatasan Masalah 

1.  Identifikasi Masalah 

   Tenaga kerja wanita yang bekerja di luar negeri sangat besar, hal 

ini dapat dilihat pada tabel 1. Peningkatan jumlah Tenaga Kerja Wanita ini 

menimbulkan adanya peningkatan terhadap kasus-kasus perlakuan yang 

tidak manusiawi terhadap mereka. Kasus yang terkait dengan nasib 
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Tenaga Kerja Wanita semakin beragam dan berkembang. Oleh karena itu 

untuk mengurangi dan mengatasi kasus-kasus tersebut maka sudah 

menjadi kewajiban bagi pemberi kerja untuk memberikan jaminan 

perlindungan bagi Tenaga Kerja Wanita. Kasus-kasus yang banyak terjadi 

terhadap Tenaga Kerja Wanita dapat disebabkan karena : 

a. Faktor pendidikan yang dimiliki oleh Tenaga Kerja Wanita, misalnya 

pendidikan yang dimiliki adalah tingkat Sekolah Dasar atau sederajat 

di mana pada saat itu belum ada pelajaran bahasa asing, padahal pada 

saat mereka bekerja di luar negeri, mereka harus menggunakan bahasa 

setempat. 

b. Faktor Hukum, pelaksanaan peraturan yang mengatur tentang 

perlindungan bagi pekerja belum dilaksanakan secara maksimal. 

   Disamping ada sebabnya maka suatu kejadian sudah akan 

membawa akibat-akibat atas  kasus yang terjadi terhadap Tenaga Kerja 

Wanita yaitu, pada umumnya berupa penderitaan manusia misalnya 

kematian, luka/ cidera berat maupun luka ringan. Kerugian yang bersifat 

ekonomis antara lain : 

a. Biaya pengobatan dan perawatan korban. 

b. Tunjangan kesejahteraan dan kecelakaan kerja.  

c. Hilangnya waktu kerja. 

d. Menurunnya hasil kerja. 
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   Untuk mencegah hal-hal tersebut maka pemberi kerja berkewajiban 

untuk mencantumkan perlindungan hukum pada setiap perjanjian kerja 

yang telah ditandatangani dan disetujui oleh kedua belah pihak.  

2.  Pembatasan Masalah 

   Menurut Lalu Husni (2003: 83-132) dalam bukunya “ Pengantar 

Ketenagakerjaan Indonesia”, aspek hukum ketenagakerjaan dalam 

hubungan kerja (During Empoyment) adalah : 

a. Perjanjian kerja sebagai dasar lahirnya hubungan kerja. 

b. Perlindungan norma kerja. 

c. Pengawasan perburuhan. 

d. Perselisihan perburuhan atau hubungan industrial. 

e. Keselamatan dan kesehatan kerja. 

f. Perlindungan upah. 

g. Jamsostek. 

   Agar dalam melakukan penelitian tidak menyimpang dari judul 

yang dibuat, maka penulis perlu melakukan pembatasan masalah untuk 

mempermudah permasalahan dan mempersempit ruang lingkup, yang 

dalam hal ini adalah sebagai berikut : 

 Penulis akan membahas mengenai aspek perlindungan hukum dalam 

perjanjian kerja yaitu tentang perlindungan upah. Perlindungan upah 

yang dimaksud adalah hak setiap Tenaga Kerja Wanita untuk 

memperoleh upah sesuai dengan standar upah dan TKW yang 
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diteliti adalah TKW dari Desa Sukoharjo Kecamatan Wedarijaksa 

Kabupaten Pati yang sudah pernah bekerja di Malaysia. 

  

C. Perumusan Masalah 

  Mengacu pada latar belakang, identifikasi dan pembatasan masalah 

tersebut diatas, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah : 

1. Bagaimanakah perlindungan hukum atas hak Tenaga Kerja Wanita (TKW) 

dalam perjanjian kerja ? 

2. Bagaimanakah kendala-kendala pelaksanaan perlindungan hukum  terhadap 

Tenaga kerja Wanita (TKW) dalam perjanjian kerja ? 

 

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah : 

a. Ingin mengetahui perlindungan hukum atas hak Tenaga Kerja 

Wanita (TKW) dalam perjanjian kerja. 

b. Ingin mengetahui kendala-kendala pelaksanan perlindungan hukum 

terhadap Tenaga Kerja Wanita (TKW) dalam perjanjian kerja. 

2. Kegunaan dari penelitian ini ada 2 yaitu : 

a. Kegunaan teoritis dari penelitian ini adalah : 

1. Memberikan pengetahuan dan pengalaman bagi peneliti di dunia 

kerja yang sesungguhnya. 

2. Sebagai bahan tambahan dan wawasan mengenai perlindungan 

hukum dalam perjanjian kerja bagi para mahasiswa dan dosen. 
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b.   Kegunaan praktis dari penelitian ini adalah : 

1. Sebagai bahan masukan bagi para penyalur Tenaga Kerja 

Wanita (TKW) tentang arti pentingnya pemberian perlindungan 

hukum dalam perjanjian kerja. 

2. Sebagai bahan masukan bagi pemerintah dalam memberikan dan 

mewujudkan perlindungan hukum bagi TKW. 

 

E. Sistematika Skripsi 

Sistematika merupakan garis besar penyusunan yang bertujuan 

memudahkan jalan pikiran dalam memahami secara keseluruhan isi skripsi. 

Sistematika penulisan skripsi ini terdiri dari 3 (tiga) bagian yaitu : 

1. Bagian awal skripsi 

Bagian ini berisi : sari, halaman pengesahan, motto dan 

persembahan, prakata, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, dan daftar 

lampiran. 

2.  Bagian isi skripsi 

Bagian ini berisi 5 (lima) Bab yaitu :  

Bab I PENDAHULUAN, dalam bab ini diuraikan tentang latar 

belakang, identifikasi dan pembatasan masalah, rumusan masalah, tujuan 

penelitian, kegunaan penelitian, sistematika penulisan skripsi. 

Bab II PENELAAHAN KEPUSTAKAAN DAN/ATAU 

KERANGKA TEORITIK, dalam bab ini membahas konsep-konsep dan 

teori yang mendukung pemecahan yang meliputi Tenaga Kerja Wanita 
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(TKW), perlindungan hukum, perjanjian kerja, aspek perlindungan upah,   

dan kerangka teoritik. 

Bab III METODE PENELITIAN, dalam bab ini menguraikan 

tentang dasar penelitian, fokus penelitian, sumber data penelitian, metode 

pengumpulan data, validitas data dan metode analisa data. 

Bab IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN, bab ini 

menguraikan tentang gambaran umum mantan Tenaga Kerja Wanita 

Malaysia di Desa Sukoharjo Kecamatan Wedarijaksa Kabupaten Pati dan 

hasil-hasil penelitian serta pembahasan hasil penelitian. 

Bab V PENUTUP, bagian ini berisi tentang simpulan dari 

pembahasan dan saran bagi pihak tertentu yang terkait dengan penelitian. 

3.  Bagian Akhir 

      Bagian ini terdiri dari daftar pustaka dan lampiran-lampiran. 

 

 

 

 



BAB 11 

PENELAAHAN KEPUSTAKAAN DAN/ATAU KERANGKA TEORITIK 

 

A.  Tenaga Kerja Wanita (TKW) 

Dalam pasal 1 Undang-Undang No.13 Tahun 2003 tentang 

Ketenagakerjaan disebutkan bahwa,” Tenaga kerja adalah setiap orang yang 

mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang / atau jasa baik untuk 

memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat”. 

Berdasarkan pasal 1 Undang-undang No.34 Tahun 2004 tentang 

Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri, 

“Tenaga Kerja Indonesia yang kemudian disebut dengan TKI adalah setiap 

warga negara Indonesia yang memenuhi syarat untuk bekerja di luar negeri 

dalam hubungan kerja untuk jangka waktu tertentu dengan menerima upah”. 

Sedangkan menurut pasal 1 Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi Republik Indonesia Nomor KEP.104A/MEN/2002 tentang 

Penempatan Tenaga Kerja di luar negeri, “Tenaga Kerja Indonesia (TKI) 

adalah warga negara Indonesia baik laki-laki maupun perempuan yang bekerja 

di luar negeri dalam jangka waktu tertentu berdasarkan perjanjian kerja 

melalui prosedur penempatan Tenaga Kerja Indonesia”. 

  Berdasarkan pengertian tersebut, maka yang dimaksud dengan 

Tenaga Kerja Wanita (TKW) adalah Tenaga Kerja Wanita Indonesia yang 

bekerja di luar negeri dalam jangka waktu tertentu berdasarkan perjanjian 

kerja dengan menerima upah. 

12 
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Untuk menjadi Tenaga Kerja Wanita di luar negeri harus memenuhi 

persyaratan – persyaratan tertentu yang telah ditetapkan dalam  UU No. 34 

Tahun 2004 pasal 35-36, yaitu : 

1. Berusia sekurang-kurangnya 18 (delapan belas) tahun kecuali bagi calon  
yang akan dipekerjakan pada pengguna perseorangan sekurang-kurangnya 
berusia 21 (dua puluh satu) tahun; 

2. Sehat jasmani dan rohani ; 
3. Tidak dalam keadaan hamil ; 
4. Berpendidikan sekurang-kurangnya lulus Sekolah Lanjutan Tingkat 

Pertama (SLTP) atau sederajat ; 
5. Berminat bekerja di luar negeri dan harus terdaftar pada instansi 

pemerintah Kabupaten/ Kota yang bertanggung jawab dibidang 
ketenagakerjaan. 

 

Setiap calon Tenaga Kerja Wanita atau Tenaga Kerja Indonesia 

mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk bekerja di luar negeri ; 

1. Memperoleh informasi yang benar mengenai pasar kerja di luar negeri dan 
prosedur penempatan Tenaga Kerja Indonesia di luar negeri; 

2. Memperoleh pelayanan dan perlakuan yang sama dalam penempatan di 
luar negeri ; 

3. Memperoleh kebebasan menganut agama dan keyakinannya serta 
kesempatan untuk menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan 
keyakinan yang dianutnya ; 

4. Memperoleh upah sesuai dengan standar upah yang berlaku di negara 
tujuan ; 

5. Memperoleh hak, kesempatan dan perlakuan yang sama yang diperoleh 
tenaga kerja asing lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan 
di negara tujuan; 

6. Memperoleh perlindungan hukum sesuai dengan peraturan perundang-
undangan atas tindakan yang dapat merendahkan harkat dan martabatnya 
serta pelanggaran atas hak-hak yang ditetapkan sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan selama penempatan di luar negeri ; 

7. Memperoleh jaminan keselamatan dan keamanan kepulangan Tenaga 
Kerja Indonesia ke tempat asal ; 

8. Memperoleh naskah perjanjian kerja yang asli. (UU No. 34 Tahun 2004 
pasal 8) 
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Adapun kewajiban calon Tenaga Kerja Wanita atau Tenaga kerja 

Wanita menurut UU No.34 Tahun 2004  pasal 9 yaitu : 

1. Mentaati peraturan perundang-undangan di dalam negeri maupun di 
negara tujuan. 

2. Mentaati dan melaksanakan pekerjaannya sesuai dengan perjanjian kerja 
3. Membayar biaya pelayanan penempatan Tenaga Kerja Indonesia di luar 

negeri sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 
4. Memberitahukan atau melaporkan kedatangan, keberadaan dan 

kepulangan Tenaga Kerja Indonesia kepada Perwakilan Republik 
Indonesia di negara tujuan. 

 
Untuk dapat ditempatkan di luar negeri, calon Tenaga Kerja Wanita 

harus memiliki dokumen yang meliputi : 

1. Kartu Tanda Penduduk, yaitu pendidikan terakhir, akte kelahiran, atau 

surat keterangan kenal lahir; 

2. Surat keterangan status perkawinan, bagi yang telah menikah melampirkan 

copy buku nikah; 

3. Surat keterangan izin suami, izin orang tua, atau izin wali; 

4. Sertifikat kompetensi kerja; 

5. Surat keterangan sehat berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan dan 

psikologi; 

6. Paspor yang diterbitkan oleh Kantor Imigrasi setempat; 

7. Visa kerja; 

8. Perjanjian penempatan Tenaga Kerja Indonesia; 

9. Perjanjian kerja; dan 

10. Kartu Tanda Kerja Luar Negeri (KTKLN). 
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B.  Perlindungan Hukum 

Dalam UU No.39 Tahun 2004 yang menjelaskan bahwa Perlindungan 

Tenaga Kerja Indonesia adalah segala upaya melindungi kepentingan calon 

Tenaga Kerja Indonesia maupun Tenaga Kerja Indonesia dalam mewujudkan 

terjadinya pemenuhan hak-hak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, 

baik sebelum, selama, maupun sesudah bekerja. 

Perlindungan Tenaga Kerja Wanita di luar negeri dilaksanakan 

melalui asuransi di mana lembaga pelaksana penempatan Tenaga Kerja 

Wanita di luar negeri bertanggung jawab atas keselamatan dan kesejahteraan 

tenaga kerja, penyelesaian masalah dan hak – hak Tenaga Kerja Wanita di luar 

negeri. Setiap Tenaga Kerja Wanita di luar negeri diikutsertakan program 

asuransi perlindungan tenaga kerja. Hal ini untuk merealisasikan tanggung 

jawab pelaksana penempatan Tenaga Kerja Wanita. Bentuk asuransi yang 

dimaksud : 

1. Santunan bagi Tenaga Kerja Indonesia yang meninggal dunia sejak 
keberangkatan dari daerah asal sampai kembali ke daerah asal. 

2. Santunan bagi Tenaga Kerja Indonesia yang terkena Pemutusan Hubungan 
Kerja (PHK) setelah melampaui waktu 3 ( tiga ) bulan setelah perjanjian 
ditandatangani. 

3. Santunan bagi Tenaga Kerja Indonesia yang tidak dibayar gajinya. 
4. Santunan bagi Tenaga Kerja Indonesia yang tidak memperoleh hak – 

haknya. 
5. Bantuan hukum kepada Tenaga Kerja Indonesia dalam hal yang 

bersangkutan. ( Lalu Husni, 2003 : 73 ) 
 

Program asuransi perlindungan wajib diikuti oleh Tenaga Kerja 

Wanita, di mana preminya dibayar oleh pengguna jasa Tenaga Kerja Wanita 

atau lembaga pelaksana penempatan. Setiap Tenaga Kerja Wanita yang 

menjadi peserta program asuransi perlindungan ini berstatus sebagai 
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tertanggung dan berhak mendapat kartu tanda peserta asuransi yang berlaku 

sah yang diterbitkan oleh perusahaan asuransi. 

Adapun ruang lingkup dari perlindungan hukum terhadap Tenaga 

Kerja Wanita terdapat 3 ( tiga ) tahap  yaitu : 

1. Perlindungan pra penempatan. 

Kegiatan Pra Penempatan Tenaga Kerja Wanita di luar negeri 

meliputi: pengurusan Surat Ijin Pengerahan (SIP), perekrutan dan seleksi, 

pendidikan dan pelatihan kerja, pemeriksaan kesehatan dan psikologi, 

pengurusan dokumen, uji kompetensi, Pembekalan Akhir Pemberangkatan 

(PAP), dan pemberangkatan. Perlindungan Tenaga Kerja Wanita Pra 

Penempatan meliputi: 

a. Calon Tenaga Kerja Indonesia betul–betul memahami informasi 
lowongan pekerjaan dan jabatan. Informasi ini diperoleh dari Dinas 
Tenaga Kerja setempat bersama Perusahaan Jasa Tenaga Kerja 
Indonesia. 

b. Calon Tenaga Kerja Indonesia dijamin kepastian untuk bekerja di luar 
negeri ditinjau dari segi ketrampilan dan kesiapan mental. Calon 
Tenaga Kerja Indonesia yang akan dipekerjakan di luar negeri harus 
memiliki ketrampilan sesuai dengan permintaan pengguna jasa dengan 
dibuktikan lulus tes atau uji ketrampilan yang diselenggarakan oleh 
lembaga latihan kerja. 

c. Calon Tenaga Kerja Indonesia harus mengerti dan memahami isi 
perjanjian kerja yang telah ditandatangani pengguna jasa. Sebelum 
menandatangaani perjanjian kerja, calon Tenaga Kerja Indonesia harus 
membaca dan memahami seluruh isi perjanjian kerja. 

d. Calon Tenaga Kerja Indonesia menandatangani perjanjian kerja yang 
telah ditandatangani pengguna jasa, dibuat rangkap 2 ( dua ). 1 (satu )  
rangkap perjanjian kerja untuk Tenaga Kerja Indonesia dan 1 (satu ) 
rangkap untuk pengguna jasa. 

e. Tenaga Kerja Indonesia wajib dipertanggungkan oleh Perusahaan Jasa 
Tenaga Kerja Indonesia (PJTKI ) ke dalam program JAMSOSTEK. 

f. Tenaga Kerja Indonesia harus membuka rekening pada salah satu 
Bank sebelum berangkat, untuk program pengiriman uang 
(remittence). (Lalu Husni, 2003 : 74 –76) 
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2. Perlindungan masa penempatan. 

Setiap Tenaga Kerja Wanita wajib melaporkan kedatangannya 

kepada Perwakilan Republik Indonesia di negara tujuan. Kewajiban untuk 

melaporkan kedatangan Tenaga Kerja Wanita ini dilakukan oleh 

pelaksana penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta. Pelaksana 

penempatan Tenaga Kerja Wanita Swasta dilarang menempatkan Tenaga 

Kerja Wanita yang tidak sesuai dengan pekerjaan sebagaimana dimaksud 

dalam ketentuan perjanjian kerja yang disepakati dan ditandatangani oleh 

Tenaga Kerja Wanita yang bersangkutan. 

Perlindungan Tenaga Kerja Wanita selama penempatan meliputi : 

a. Penanganan masalah perselisihan antara Tenaga Kerja Indonesia 
dengan pengguna jasa. Apabila terjadi permasalahan antara Tenaga 
Kerja Indonesia dengan pengguna jasa maka harus diselesaikan 
dengan cara musyawarah. Jika dianggap perlu dapat meminta bantuan 
KBRI di negara setempat akan tetapi keterlibatan KBRI hanya bersifat 
pemberian bantuan saja tanpa mencampuri urusan instansi berwenang 
di negara setempat. 

b. Penanganan masalah Tenaga Kerja Indonesia akibat kecelakaan, sakit, 
atau meninggal dunia. Apabila Tenaga Kerja Indonesia terkena 
kecelakaan, sakit, atau meninggal dunia di luar negeri maka 
Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia bertanggung jawab 
sepenuhnya, dan mengurus harta peninggalan dan hak – hak Tenaga 
Kerja Indonesia yang belum diterima untuk diserahkan pada ahli waris 
yang bersangkutan. 

c. Perpanjangan perjanjian kerja, dalam hal ini Tenaga Kerja Indonesia 
dapat meminta bantuan pengguna jasa atau perwakilan Luar Negeri 
atau mitra usaha dan wajib memperpanjang kepesertaan program 
JAMSOSTEK sesuai perjanjian kerja. 

d. Penanganan proses cuti. Bagi Tenaga Kerja Indonesia yang akan 
menjalani cuti maka kepengurusannya dilakukan di Perwakilan 
Republik Indonesia di negara setempat dibantu oleh mitra usaha atau 
Perwakilan Luar Negeri atau pengguna jasa Tenaga Kerja Indonesia. 
Sedangkan bagi Tenaga Kerja Indonesia yang menjalani cuti dan 
pulang ke tanah air serta dibekali re-entry visa, harus melaporkan 
kepada Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia pengirim dan 
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Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia pengirim harus melaporkan 
kepada Dinas Tenaga Kerja setempat. (Lalu Husni, 2003 : 77 – 79) 

 
3. Perlindungan purna penempatan. 

Kepulangan Tenaga Kerja Wanita dari negara tujuan sampai tiba 

di daerah asal menjadi tanggung jawab pelaksana penempatan. Setiap 

TKW yang akan kembali ke Indonesia wajib melaporkan kepulangannya 

kepada Perwakilan Republik Indonesia di negara tujuan. Kepulangan 

TKW terjadi karena : 

a. Berakhirnya masa perjanjian kerja. 

b. Pemutusan hubungan kerja sebelum masa perjanjian kerja berakhir. 

c. Terjadinya perang, bencana alam, atau wabah penyakit di negara 

tujuan. 

d. Mengalami kecelakaan kerja yang mengakibatkan tidak bisa 

menjalankan pekerjaannya lagi. 

e. Meninggal dunia di negara tujuan. 

f. Cuti 

g. Dideportasi oleh pemerintah setempat. 

Perlindungan Tenaga Kerja Wanita Purna Penempatan meliputi 3 

(tiga ) kegiatan yaitu : 

a. Kepulangan setelah melaksanakan perjanjian kerja. Dengan 
berakhirnya masa kontrak, pengguna jasa harus membiayai 
kepulangan Tenaga Kerja Indonesia ke Indonesia. 

b. Kepulangan Tenaga Kerja Indonesia karena suatu kasus. Apabila hal 
ini terjadi maka Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia pengirim 
harus melaporkan kepada Dinas Tenaga Kerja setempat dan 
menyelesaikan administrasi setelah Tenaga Kerja Indonesia tiba di 
tanah air. 
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c. Kepulangan Tenaga Kerja Indonesia karena alasan khusus. 
Kepulangan Tenaga Kerja Indonesia karena suatu alasan khusus di 
luar perjanjian kerja dapat dilakukan apabila mendapat persetujuan 
dari pengguna jasa dan sepengetahuan perwakilan Republik Indonesia. 
Biaya kepulangan Tenaga Kerja Indonesia diatur atas kesepakatan 
antara Tenaga Kerja Indonesia dan pengguna jasa. Pengurusannya 
dibantu oleh pengguna jasa, mitra usaha dan atau perwakilan Luar 
Negeri. (Lalu Husni, 2003 :79 – 80 ) 

 
Perwakilan Republik Indonesia memberikan perlindungan 

terhadap TKW di luar negeri sesuai dengan peraturan perundang-

undangan serta hukum dan kebiasaan internasional. Dalam rangka 

pemberian perlindungan selama masa penempatan TKW di luar negeri, 

Perwakilan Republik Indonesia melakukan pembinaan dan pengawasan 

terhadap perwakilan pelaksana penempatan TKI swasta dan TKW yang di 

tempatkan di luar negeri di laksanakan antara lain : 

a. Pemberian bantuan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan negara tujuan serta hukum dan kebiasaan 

Internasional. 

b. Pembelaan atas pemenuhan hak-hak sesuai dengan perjanjian kerja 

atau peraturan perundang-undangan di negara TKW ditempatkan. 

 

C.  Perjanjian Kerja 

1. Pengertian Perjanjian Kerja 

Berdasarkan pasal 1 UU No. 13 Tahun 2003 tentang 

Ketenagakerjaan, “Perjanjian kerja antara pekerja/ buruh dengan 

pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat-syarat kerja, hak dan 

kewajiban para pihak”. 
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Menurut pasal 1601 a KUH Perdata, yang dimaksudkan dengan 

perjanjian kerja adalah perjanjian kerja perburuhan, “Perjanjian 

perburuhan adalah suatu perjanjian dimana pihak yang satu. Si buruh, 

mengikatkan diri untuk di bawah perintah pihak yang lain, si majikan, 

untuk sesuatu waktu tertentu, melakukan pekerjaan dengan menerima 

upah”. 

Sedangkan berdasarkan atas pasal 1 UU No. 39 Tahun 2004 

tentang Penempatan dan perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar 

Negeri, “Perjanjian kerja adalah perjanjian tertulis antara TKI dengan 

pengguna yang memuat syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban masing-

masing pihak”. 

Perjanjian kerja yang dimaksud dalam penelitian ini adalah suatu 

perjanjian  yang dibuat secara tertulis antara Tenaga Kerja Wanita dengan 

pengguna yang memuat syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban masing-

masing pihak dalam waktu tertentu dengan menerima upah. 

Perjanjian kerja harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut: 

a. Adanya orang dibawah pimpinan orang lain. 

b. Penunaian kerja, maksudnya adalah melakukan pekerjaan. 

c. Dalam waktu tertentu. 

d. Adanya upah. (Djumialdji, 2001:18-19) 

2. Bentuk Perjanjian Kerja 

Bentuk perjanjian kerja untuk waktu tertentu berbeda dengan kerja 

untuk waktu tidak tertentu. Perjanjian kerja untuk waktu tertentu harus 
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dibuat secara tertulis dengan menggunakan bahasa Indonesia dan tulisan 

latin, serta harus memuat : 

1) Nama dan alamat pengusaha / perusahaan. 

2) Nama, alamat, umur dan jenis kelamin buruh. 

3) Jabatan atau jenis / macam pekerjaan. 

4) Besarnya upah serta cara pembayarannya. 

5) Hak dan kewajiban buruh. 

6) Hak dan kewajiban pengusaha. 

7) Syarat-syarat kerjanya. 

8)  Jangka waktu berlakunya perjanjian kerja. 

9) Tempat atau lokasi kerja. 

10) Tempat dan tanggal perjanjian kerja dibuat dan tanggal mulai 

berlaku.(Lalu Husni, 2003 :45) 

Perjanjian kerja untuk waktu tertentu dibuat sekurang-kurangnya 

rangkap 2 (dua) dan masing-masing untuk buruh dan penyalur TKW.(UU 

No.34 Tahun 2004 pasal 52 ayat 4) 

Perjanjian kerja untuk waktu tidak tertentu bentuknya adalah 

bebas, artinya dapat dibuat secara tertulis maupun lisan. Bahasa yang 

digunakan dan tulisan yang digunakan juga bebas. Dalam perjanjian ini 

tidak ditentukan jumlah yang harus dibuat pada kedua belah pihak. 
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3. Syarat Sahnya Perjanjian Kerja 

Perjanjian Kerja harus memenuhi syarat sahnya perjanjian 

sebagaimana diatur dalam pasal 1320 KUHPerdata. Yaitu perjanjian kerja 

dibuat atas dasar : 

a. Kemauan bebas kedua belah pihak. 

Kemauan bebas kedua belah pihak disebut kesepakatan bagi yang 

mengikatkan dirinya, maksudnya bahwa pihak – pihak yang 

mengadakan perjanjian kerja harus setuju atau sepakat mengenai hal – 

hal yang diperjanjikan.  

b. Kemampuan atau kecakapan kedua belah pihak. 

Setiap orang adalah cakap untuk membuat perjanjian, kecuali orang-

orang yang dinyatakan tidak cakap menurut Undang-undang. 

Seseorang dinyatakan tidak cakap membuat suatu perjanjian yaitu : 

1) Orang-orang yang belum dewasa. 

2) Mereka yang di taruh di bawah pengampuan. 

3) Orang-orang perempuan, hal-hal yang ditetapkan Undang-undang, 

dan pada umumnya semua orang kepada siapa Undang-undang 

telah melarang membuat perjanjian tertentu. 

c. Adanya pekerjaan yang diperjanjikan. 

Pekerjaan yang diperjanjikan merupakan obyek dari perjanjian kerja 

antara pekerja dengan pengusaha yang akibat hukumnya melahirkan 

hak dan kewajiban para pihak. 
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d. Pekerjaan yang diperjanjikan tidak boleh bertentangan dengan 

ketertiban umum, kesusilaan, dan ketentuan peraturan perundang – 

undangan yang berlaku. 

 

D.  Aspek Perlindungan Upah 

1. Pengertian Upah 

Upah merupakan suatu hal yang sangat penting dan memberi ciri 

khas suatu hubungan kerja. Upah adalah tujuan utama setiap pekerja 

dalam melakukan pekerjaan kepada orang lain atau badan hukum lain. 

Dalam hal ini pemerintah turut serta dalam menangani pengupahan 

melalui berbagai kebijakan yang dituangkan dalan peraturan perundang –

undangan. 

Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 1981 tentang Perlindungan 

Upah disebutkan, “Upah adalah suatu penerimaan sebagai imbalan dari 

pengusaha kepada buruh untuk suatu pekerjaan atau jasa yang telah atau 

yang akan dilakukan, dinyatakan atau dinilai dalam bentuk uang yang 

ditetapkan menurut persetujuan atau peraturan perundang – undangan 

yang berlaku dan dibayarkan atas dasar suatu perjanjian kerja antara 

pengusaha dengan buruh, termasuk tunjangan, baik untuk buruh itu sendiri 

maupun keluarganya”. 

Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (2002 :1250) 

menyebutkan, “Upah adalah uang yang dibayarkan sebagai pembalas jasa 
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atau sebagai pembayar tenaga yang sudah dikeluarkan untuk mengerjakan 

sesuatu ”. 

Dalam Konvensi ILO Nomor 100 mengenai Pengupahan Bagi 

Laki-laki dan Wanita Untuk Pekerjaan Yang Sama Nilainya menyebutkan, 

“Pengupahan meliputi upah atau gaji biasa, pokok atau minimum dan 

pendapatan-pendapatan tambahan apapun juga, yang harus dibayar secara 

langsung atau tidak, maupun secara tunai atau dengan barang oleh 

pengusaha dengan buruh berhubung dengan pekerjaan buruh”. 

Hak untuk menerima upah timbul pada saat adanya hubungan 

kerja dan berakhir pada saat hubungan kerja putus. Pengusaha dalam 

menetapkan upah tidak boleh diskriminasi antara buruh laki –laki dan 

buruh wanita untuk pekerjaan yang sama nilainya. 

 

2. Komponen Upah 

Pengelompokan  Komponen Upah dan Pendapatan Upah 

berdasarkan Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja No. 07/MEN/1990 dalam 

bukunya Lalu Husni (2003 :116) disebutkan bahwa : 

a. Termasuk komponen upah adalah : 

1) Upah Pokok, merupakan imbalan dasar yang dibayarkan kepada 

buruh menurut tingkat atau jenis pekerjaan yang besarnya 

ditetapkan berdasarkan perjanjian. 
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2) Tunjangan Tetap, suatu pembayaran yang teratur berkaitan  dengan 

pekerjaan yang diberikan secara tetap untuk buruh dan 

keluarganya yang dibayarkan bersamaan dengan upah pokok. 

3) Tunjangan Tidak Tetap, suatu pembayaran yang secara langsung 

maupun tidak langsung berkaitan dengan buruh dan keluarganya 

serta dibayarkan tidak bersamaan dengan pembayaran upah pokok. 

b. Tidak termasuk komponen upah : 

1) Fasilitas, kenikmatan dalam bentuk nyata atau karena hal – hal 

yang bersifat khusus atau untuk meningkatkan kesejahteraan 

buruh. 

2) Bonus, pembayaran yang diterima buruh dari hasil keuntungan 

perusahaan atau karena buruh berprestasi melebihi terget produksi 

yang normal atau karena peningkatan produktivitas. 

3) Tunjangan Hari Raya (THR), dan pembagian keuntungan lainnya. 

Upah pokok minimum adalah upah pokok sudah termasuk di 

dalamnya tunjangan – tunjangan yang bersifat tetap. Beberapa jenis upah 

pokok minimum adalah sebagai berikut : 

a. Upah minimum sub sektoral regional, yaitu upah minimum yang 

berlaku untuk semua perusahaan pada sub sektor tertentu dalam 

daerah tertentu. 

b. Upah minimum sektoral regional, yaitu upah minimum yang berlaku 

untuk semua perusahaan pada sektor tertentu dalam daerah tertentu. 
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c. Upah minimum regional atau upah minimum privinsi, yaitu upah 

minimum yang berlaku untuk semua perusahaan dalam daerah 

tertentu. 

 

3. Ketentuan Pembayaran Upah 

Pengusaha wajib membayar upah kepada para pekerjanya secara 

teratur sejak terjadinya hubungan kerja sampai dengan berakhirnya 

hubungan kerja. Menurut Pasal 4 Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 1981 

tentang Perlindungan Upah disebutkan bahwa, “Upah tidak dibayar jika 

buruh atau pekerja tidak melakukan pekerjaan”. Hal ini dikenal dengan 

azas “No work no pay”, azas ini berlaku mutlak yaitu dapat 

dikesampingkan dalam hal – hal tertentu atau dengan kata lain pekerja 

tetap mendapatkan upah meskipun tidak dapat melakukan pekerjaan. 

Adapun penyimpangan dari azas ini adalah : 

a. Apabila pekerja sakit sehingga tidak dapat melakukan pekerjaan. Hal 

ini dengan menggunakan surat keterangan dokter. Adapun besarnya 

upah adalah sebagai berikut : 

1) Untuk 3 (tiga) bulan pertama, upahnya tiap bulan harus dibayar 

100%. 

2) Untuk 3 (tiga) bulan kedua, upahnya harus dibayar 75% dari 

besarnya upah yang harus dibayar. 

3). Untuk 3 (tiga) bulan ketiga, upahnya tiap bulan dibayar 50% dari 

besarnya upah yang harus dibayar. 
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4). Untuk 3 (tiga) bulan keempat, upahnya tiap bulan dibayar 25% dari 

besarnya upah yang harus dibayar.  

Apabila pekerja sembuh dari sakitnya dan sempat masuk kerja, 

namun sakit lagi, maka perhitungan untuk upahnya adalah : 

1) Sesudah sembuh, kemudian belum 4 (empat) minggu sakit lagi 

maka perhitungan upahnya ke atas. Contoh seorang pekerja pada 3 

(tiga) bulan pertama sakit (upahnya 100%) kemudian sembuh lalu 

masuk kerja kembali. Belum sampai 4 (empat) minggu sakitnya 

sembuh, kemudian sakit lagi, maka haknya atas upah 75% untuk 3 

(tiga) bulan dan seterusnya.   

2) Apabila dalam pembayaran upah karena sakit timbul hak cuti 

(tahunan, hamil, panjang), maka untuk hari – hari tersebut upah 

harus dibayar penuh (100%).  

b. Apabila pekerja tidak dapat masuk kerja karena : 

1) Pekerja kawin, paling lama 2 (dua) hari. 

2) Menyunatkan anaknya, paling lama 1 (satu) hari. 

3) Membabtis anaknya, paling lama 1 (satu) hari. 

4) Mengawinkan anaknya, paling lama 2 (dua) hari. 

5) Keluarga meninggal dunia yaitu suami, istri, orang tua, anak, 

paling lama 2 (dua) hari. 

6) Istri melahirkan anak, paling lama 1 (satu) hari. 

c. Pekerja tidak dapat melakukan pekerjaan karena sedang menjalankan 

kewajiban kepada negara.  
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d. Pekerja tidak dapat melaksanakan pekerjaannya karena memenuhi 

kewajiban ibadah menurut agamanya (waktu untuk melaksanakan 

ibadah menurut agamanya adalah sesuai dengan waktu yang 

dibutuhkan dengan pembatasan paling lama 3 (tiga) bulan dan 

melaksanakan ibadah agamanya hanya satu kali saja) 

e. Pekerja bersedia melakukan pekerjaan yang telah diperjanjikan tetapi 

pengusaha tidak mempekerjakannya baik karena kesalahan sendiri 

maupun halangan yang dialami oleh pengusaha yang seharusnya 

dihindari. 

Pembayaran upah harus secara langsung kepada pekerja yang 

bersangkutan pada waktu yang telah ditentukan sesuai dengan perjanjian 

kerja. Jika pembayaran upah terlambat, maka upah harus ditambah 5% 

untuk setiap hari keterlambatan. Untuk setiap keterlambatan dengan 

ketentuan bahwa tambahan untuk 1 (satu) bulan tidak boleh melebihi 50% 

dari upah yang seharusnya dibayarkan. 

 

4.  Upah Lembur 

Cara menghitung upah lembur ditetapkan dalam Keputusan 

Menteri Tenaga Kerja No. 102 tahun 2004 tentang Waktu Kerja Lembur 

dan Upah Kerja Lembur yakni : 

a.  Apabila jam kerja lembur dilakukan pada hari biasa : 

1) Untuk 1 (satu) jam kerja lembur pertama harus dibayar sebesar 1,5 

(satu setengah) kali upah kerja. 
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2) Untuk tiap kerja berikutnya harus dibayar upah sebesar 2 (dua) kali 

upah kerja. 

b.  Apabila jam kerja lembur dilakukan pada hari istirahat mingguan dan 

atau hari raya resmi : 

1) Untuk setiap jam dalam batas 7 (tujuh) jam atau 5 (lima) jam 

apabila hari raya tersebut jatuh pada hari kerja terpendek pada 

salah satu hari dalam 6 (enam) hari kerja seminggu harus dibayar 

upah sedikit – sedikitnya 2 (dua) kali upah  tiap jamnya. 

2) Untuk jam kerja pertama selebihnya 7 (tujuh) jam atau 5 (lima) jam 

apabila hari raya tersebut jatuh pada hari raya terpendek pada 

salah satu hari dalam 6 (enam) hari kerja seminggu, harus dibayar 

sebesar 3 (tiga) kali upah tiap jamnya. 

3) Untuk jam kerja kedua setelah 7 (tujuh) jam atau 5 (lima) jam 

apabila hari raya tersebut jatuh pada hari raya terpendek pada 

salah satu hati dalam 6 (enam) hari kerja seminggu, harus dibayar 

upah sebesar 4 (empat) kali upah tiap jamnya. 

Upah tiap jam dihitung dengan rumus : 

a. Upah tiap jam bagi pekerja bulanan 1/173 upah sebulan. 

b. Upah sejam bagi pekerja harian 2/20 upah sehari. 

c. Upah sejam bagi pekerja borongan atau satuan 1/7 rata – rata 

hasil kerja sehari. 
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Komponen upah untuk dasar perhitungan upah lembur terdiri atas 

upah pokok, tunjangan jabatan, tunjangan kemahalan dan nilai pemberian 

cuti – cuti karyawan sendiri. 

 
 
E.  Kerangka Teoritik 

 
Perjanjian Kerja

 

 

 

 

 

   

 

 

Gambar 1. Kerangka Teoritik 

Perjanjian kerja merupakan suatu perjanjian yang dibuat antara TKW 

dan pemberi kerja yang memuat syarat kerja, hak dan kewajiban masing-

masing pihak. Hak setiap Tenaga Kerja Wanita adalah: 

1. Bekerja di luar negeri; 

2. Memperoleh informasi yang benar mengenai pasar kerja luar negeri dan 

prosedur penempatan di luar negeri; 

3. Memperoleh pelayanan dan perlakuan yang sama dalam penempatan di 

luar negeri; 

Kewajiban Syarat Hak 

TKW Pemberi Kerja 

Perlindungan hukum 
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4. Memperoleh kebebasan menganut agama dan keyakinannya serta 

kesempatan untuk menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan 

keyakinannya yang dianutnya; 

5. Memperoleh upah sesuai dengan standar upah yang berlaku di negara 

tujuan; 

6. Memperoleh hak, kesempatan, dan perlakuan yang sama yang diperoleh 

tenaga kerja asing lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan 

di negara tujuan; 

7. Memperoleh jaminan perlindungan hukum sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan atas tindakan yang dapat merendahkan harkat dan 

martabat serta pelanggaran atas hak-hak yang diterapkan sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan selama penempatan di luar negeri; 

8. Memperoleh jaminan perlindungan keselamatan dan keamanan 

kepulangan ketempat asal; 

9. Memperoleh naskah perjanjian kerja yang asli. 

Hak, syarat, dan kewajiban setiap TKW dituangkan dalam perjanjian 

kerja, hal tersebut adalah supaya TKW memperoleh perlindungan hukum 

dalam memperoleh upah. Pelaksanaan kewajiban setiap TKW mempengaruhi 

perolehan perlindungan dalam memperoleh upah.   



BAB III 

 METODE PENELITIAN 

 

A. Dasar Penelitian 

Metode yang digunakan oleh peneliti adalah metode kualitatif. 

Pendekatan kualitatif dalam penelitian ini digunakan untuk mengungkapkan 

suatu pernyataan yang didasarkan kepada ketulusan hati nurani subyek 

peneliti. 

Pendekatan kualitatif adalah prosedur penelitian yang 

menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari 

orang-orang atau perilaku yang dapat diamati. Pendekatan ini diarahkan 

pada individu tersebut secara holistic utuh (Moleong, 2000 :5). 

 

B. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Sukoharjo Kecamatan 

Wedarijaksa Kabupaten Pati dengan jumlah mantan TKW 83 orang dimana 

jumlah mantan TKW asal Malaysia yang diteliti berjumlah 7 orang. 

 

C. Fokus Penelitian 

Fokus suatu penelitian memiliki dua maksud yaitu : pertama 

penetapan fokus  dapat membatasi studi, jadi dalam hal ini fokus akan 

membahas pada bidang inkuiri. Kedua, fokus itu berfungsi untuk memiliki 

32 
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kriteria inkuisi-inkuisi atau memasukkan mengeluarkan suatu informasi yang 

baru diperoleh di lapangan (Moleong, 2000 :26). 

Dalam penelitian ini yang menjadi fokus adalah perlindungan upah, 

perjanjian kerja, dan kendala pelaksanaan perlindungan hukum terhadap TKW 

perjanjian kerja. 

1. Perlindungan upah 

Aspek perlindungan upah meliputi : 

a. Komponen upah (Upah pokok, tunjangan tetap, dan tunjangan tidak 

tetap). 

b. Ketentuan pembayaran upah. 

c. Upah lembur. 

2. Perjanjian kerja 

a. Bentuk perjanjian kerja. 

b. Syarat sahnya perjanjian kerja. 

3. Kendala pelaksanaan perlindungan hukum terhadap TKW dalam 

perjanjian kerja : 

a. Kesalahan Tenaga Kerja Wanita. 

b. Pendidikan yang dimiliki TKW. 

c. Kelengkapan surat perjanjian kerja. 

d. Surat perjanjian kerja tidak diberikan kepada TKW. 

e. Bahasa yang dipergunakan dalam perjanjian kerja. 

f. Tidak ada ketentuan jam kerja. 
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D. Sumber Data Penelitian 

Yang dimaksud sumber data dalam penelitian adalah subyek dari 

mana data dapat diperoleh (Moleong, 1998 : 114). Sumber data dapat 

diperoleh melalui responden yakni orang yang respon atau menjawab 

pertanyaan-pertanyaan peneliti baik tertulis maupun lisan, bila penelitian 

menggunakan teknik wawancara. 

Selain dari responden, sumber data yang lain adalah benda, bergerak 

ataupun proses menata, terutama bagi peneliti yang menggunakan teknik 

penelitian menurut Lofland dalam buku Moleong (1998 : 112), dinyatakan 

bahwa sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata dan 

tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen (sumber data 

tertulis, foto, dan statistik). 

Sumber data dalam penelitian ini meliputi : 

1. Data Primer 

Data primer merupakan data yang terutama diperlukan dalam penelitian 

ini, yaitu : 

a. Responden yaitu bersumber dari keterangan-keterangan dari Tenaga 

Kerja Wanita di Desa Sukoharjo Kecamatan Wedarijaksa Kabupaten 

Pati yang sudah pernah bekerja di Malaysia yang berjumlah 7 orang. 

Mantan TKW Malaysia tersebut sebagian besar mempunyai 

pendidikan rendah sehingga kesadaran terhadap arti penting 

perlindungan hukum dalam perjanjian kerja masih kurang. 
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b. Informan yaitu bersumber dari informasi penyalur TKW di Kabupaten 

Pati yaitu Depnakertrans Kabupaten Pati dan PT. Rimba Ciptaan 

Indah. 

 

2. Data Sekunder 

Dalam penelitian ini juga diperlukan data sekunder yang berfungsi sebagai 

pelengkap atau pendukung data primer. Data sekunder ini bersumber dari 

literatur-literatur, peraturan perundangan, dokumen-dokumen resmi yang 

berhubungan dengan masalah yang diteliti yaitu surat perjanjian kerja. 

3. Dokumen 

Metode dokumentsi adalah teknik mencari data mengenai hal-hal yang 

variabelnya berupa catatan, buku, majalah, surat kabar, dan sebagainya. 

 

E. Metode Pengumpulan Data  

Pengumpulan data merupakan hal yang sangat penting, sebab jika 

terjadi kesalahan dalam proses pengumpulan data, maka akan diperoleh 

kesimpulan yang salah juga. Penelitian, disamping perlu menggunakan 

metode yang tepat, juga perlu memilih teknik dan alat pengumpulan yang 

relevan. 

Alat yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini 

adalah : 
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1. Wawancara 

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu, 

percakapan dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara (interviewer) 

yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancara (intervewee) yang 

memberikan jawaban atas pertanyaan itu (Moleong, 2000 :125). 

Wawancara dalam penelitian ini dimaksudkan untuk memperoleh 

informasi secara langsung dari subyek. Wawancara bebas disebut 

interview tidak berstruktur di mana pewawancara secara bebas dapat 

menanyakan apa saja dengan tetap memperhatikan data yang akan 

dikumpulkan. Pengumpulan data dengan wawancara digunakan untuk 

mengetahui perlindungan hukum atas upah TKW di Desa Sukoharjo 

Kecamatan Wedarijaksa Kabupaten Pati dalam perjanjian kerja.  

2. Observasi 

Observasi diartikan sebagai pengamatan. Penggunaan pengamatan 

ialah dimaksudkan untuk mengoptimalkan kemampuan peneliti dari segi 

motif, kepercayaan, perhatian, perilaku tak sadar, kebiasaan, dan 

sebagainya; pengamatan memungkinkan pengamat untuk melihat dunia 

sebagaimana yang dilihat subyek penelitian, hidup pada saat itu, 

menangkap arti fenomena dari segi penelitian subyek, menangkap 

kehidupan budaya dari segi pandangan dan anutan pada subyek pada 

keadaan waktu itu; pengamatan memungkinkan peneliti merasakan apa 

yang dirasakan dan dihayati oleh subyek sehingga memunginkan pula 

sebagai peneliti menjadi sumber data, pengamatan memungkinkan 
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pembentukan pengetahuan yang diketahui bersama, baik dari pihaknya 

maupun dari pihak subyek (Moleong, 2000 :126). 

Dalam penelitian ini yang diobservasi adalah Badan atau Penyalur 

TKW (Disnakertrans Kabupaten Pati dan PT. Rimba Ciptaan Indah) dan 

surat perjanjian kerja yang telah dibuat oleh kedua pihak. 

3. Dokumen 

Dokumen ialah setiap bahan tertulis ataupun film, yang tidak 

dipersiapkan karena adanya permintaan seorang penyidik. (Moleong, 2000 

:161). Dalam penelitian ini, dokumen yang dipergunakan adalah dokumen 

resmi yang berupa data dan surat perjanjian kerja. 

 

F. Validitas Data 

Validitas Data yang diharapkan dalam penelitian ini menggunakan 

teknik triangulasi sumber sebagai teknik pemeriksaan data. Triangulasi 

merupakan teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu 

yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai 

pembanding. 

Menurut Payton (1987 : 331) dalam bukunya Moleong (2000 : 178) 

triangulasi dengan sumber berarti membandingkan dan mengecek balik 

derajat. Kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat 

yang berbeda dalam metode kualiatif. Triangulasi dengan sumber dapat 

dicapai dengan jalan sebagai berikut : 

1. Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara. 
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2. Membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan apa 

yang dikatakan secara pribadi. 

3. Membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian 

dengan apa yang dikatakannya sepanjang waktu. 

4. Membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai 

pendapat dan pandangan seperti rakyat biasa, orang yang berpendidikan, 

orang berada, dan orang pemerintah. 

5. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang 

berkaitan. 

Dalam penelitian ini, digunakan teknik triangulasi sumber yang 

dicapai dengan jalan : 

1. Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara. 

 

Sumber data 

Pengamatan 

Wawancara 

 

 

 

Gambar 2. Teknik triangulasi membandingkan hasil pengamatan dengan hasil 

wawancara 

2. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang 

berakitan.    

Sumber data 

Wawancara 

Dokumen 

 

 

 



 39

 (Moleong, 2000 : 178) 

Gambar 3. Teknik triangulasi membandingkan hasil wawancara dengan isi 

suatu dokumen yang berkaitan. 

 

G. Metode Analisis Data 

Menurut Payton dalam bukunya Moleong (2000:103), analisis data 

adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya ke dalam suatu 

pola, kategori dan satuan uraian dasar. Selanjutnya Bogdan Taylor 

mendefinisikan analisis data sebagai proses yang merinci usaha secara formal 

untuk menemukan tema dan merumuskan hipotesis (ide) seperti yang 

disarankan oleh data dan sebagai usaha untuk memberikan bantuan pada tema 

dan hipotesis itu. Jika dikaji, pada dasarnya definisi pertama lebih 

menekankan pada maksud dan tujuan analisis data. Dengan demikin dapat 

disimpulkan bahwa analisis data adalah pengoraganisasian data, sedangkan 

yang kedua lebih menekankan pada maksud dan tujuan analisis data adalah 

pengorganisasian dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori, dan satuan 

uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis 

kerja seperti yang disarankan oleh data. 

Dalam penelitian ini pendekatan yang digunakan bersifat deskriptif 

analisis. Dengan demikian ini akan diperoleh gambaran tentang perwujudan 

perlindungan kerja terhadap  Tenaga Kerja Wanita dalam perjanjian kerja. 

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan empat tahap 

yaitu: 
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1.   Pengumpulan data 

Dalam hal ini peneliti mencatat semua data secara obyektif dan apa 

adanya sesuai hasil observasi dan wawancara di lapangan. 

2.   Reduksi data 

Reduksi data yaitu pemilahan pemusatan perhatian pada penyederhanaan, 

pengabsahan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan tertulis 

di lapangan. Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis menajamkan, 

menggolongkan, mengerahkan, membuang yang tidak perlu dan 

mengorganisasikan data dengan cara sedemikian rupa sehingga 

kesimpulan finalnya dapat ditarik dan diverifikasi. (Miles, 1992 : 15 – 16). 

3.   Penyajian data  

Penyajian data yaitu sekumpulan informasi yang tersusun yang 

memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan 

tindakan. Menurut Miles (1992 : 17 – 18), penyajian data merupakan 

analisis merancang deretan dan bentuk data yang dimasukkan dalam kotak 

matrik. 

4.   Menarik kesimpulan/ verifikasi. 

Kesimpulan adalah tinjauan pada catatan di lapangan atau kesimpulan 

dapat ditinjau sebagai makna yang muncul, data yang harus diuji 

kebenarannya, kekokohannya dan kecocokannya yaitu merupakan 

validitasnya (Miles, 1992:19).  

Tahap analisis data kualitatif di atas dapat dilihat pada gambar berikut 

ini : 
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Pengumpulan Data 

Reduksi Data Sajian Data 

Penarikan Kesimpulan / Verifikasi 
 

(Miles, 1992 :15-19) 

Gambar 4. Tahap analisis data kualitatif 



BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A.   Hasil Penelitian 

1. Keadaan Umum Desa Sukoharjo 

Desa Sukoharjo merupakan salah satu dari desa yang ada di 

Kecamatan Wedarijaksa Kabupaten Pati. Adapun wilayah Desa Sukoharjo 

tersebut berbatasan dengan : 

Sebelah utara  : Desa Jontro 

Sebelah selatan    : Desa Margorejo 

Sebelah barat       : Desa Bumiayu 

Sebelah timur  : Desa Tawangharjo 

Luas desa terbagi atas tanah irigasi setengah tehnis 220,771 Ha, 

pekarangan/ bangunan 125,591 Ha, dan tanah fasilitas umum yang 

difungsikan untuk pekuburan 1,608 Ha. Desa Sukoharjo terdiri atas 5 

dukuh, 5 RW, dan 28 RT. 

 

a. Keadaan penduduk berdasarkan mata pencaharian 

Masyarakat Desa Sukoharjo sebagian besar bermata 

pencaharian sebagai buruh tani. Jenis pekerjaan ini dipandang belum 

menjanjikan untuk meningkatkan penghasilan. Dari pekerjaan 

tersebut, para buruh tani mendapat penghasilan untuk pembiayaan 

pemberangkatan anak/ istrinya untuk menjadi TKW yang dinilai lebih 

42 
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menjanjikan, ongkos pemberangkatan ini biasanya ditanggung oleh 

keluarga atau dapat juga dengan modal yang diperoleh dari 

perusahaan yang memberangkatkannya dan untuk mengembalikannya 

nanti dengan cara mengangsur atau memotong  selama beberapa bulan 

dari gaji para TKW yang bekerja di luar negeri. 

Untuk lebih jelasnya jumlah penduduk Desa Sukoharjo 

berdasarkan mata pencaharian dapat dilihat sebagai berikut : 

Tabel 2. Data mata pencaharian penduduk Desa Sukoharjo Kecamatan 

Wedarijaksa Kabupaten Pati (Bagi umur 10 tahun ke atas) 

No. Mata Pencaharian Jumlah 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

Petani sendiri 

Buruh tani 

Pengusaha 

Buruh industri 

Buruh bangunan 

Pedagang 

Pegawai Negeri Sipil/ TNI 

Pensiunan 

415   orang 

1929 orang 

9       orang 

186   orang 

358   orang 

864   orang 

146   orang 

21     orang

Sumber : Laporan monografi Desa Sukoharjo Kecamatan Wedarijaksa 

Kabupaten Pati Semester II tahun 2005 

 

b. Keadaan penduduk berdasarkan tingkat pendidikan 

Pendidikan di sini dikategorikan menjadi dua kategori yaitu 

bagi mereka yang memandang pendidikan itu penting maka akan 

menyekolahkan anaknya sampai pada jenjang yang lebih tinggi atau 
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semampu kondisi ekonomi keluarga. Sedangkan bagi mereka yang 

memandang sekolah itu tidak penting disebabkan karena faktor 

ekonomi, sehingga mereka memiliki pandangan bahwa dengan 

sekolah hanya akan membuang biaya yang seharusnya biaya tersebut 

untuk biaya hidup sehari-hari. Untuk lebih jelasnya tingkat pendidikan 

masyarakat Desa Sukoharjo dapat dilihat sebagai berikut : 

Tabel 3.  Data pendidikan penduduk Desa Sukoharjo Kecamatan 

Wedarijaksa Kabupaten Pati (Bagi 5 tahun ke atas) 

Tingkat Pendidikan Jumlah 

Tamat akademi 

Tamat SLTA 

Tamat SLTP 

Tamat SD 

Tidak tamat SD 

Belum tamat SD 

Tidak/ belum pernah 

sekolah 

84     orang 

420   orang 

716   orang 

1036 orang 

1269 orang 

652   orang 

1960 orang 

Sumber :  Laporan monografi Desa Sukoharjo Kecamatan 

Wedarijaksa Kabupaten Pati Semester II tahun 2005 

 

Apabila dilihat dari tabel 3 tersebut di atas, dapat diketahui 

bahwa jumlah terbesar adalah tidak/ belum pernah sekolah (1960). Ini 

terjadi karena dilatarbelakangi oleh keadaan ekonomi keluarga yang 

kurang, keadaan tersebut menyebabkan pula banyaknya penduduk 

yang bekerja pada sektor pertanian yaitu buruh tani. 
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c. Keadaan penduduk berdasarkan kelompok umur dan kelamin 

Di Desa Sukoharjo, perempuan mempunyai jumlah yang lebih 

besar (2776) dibandingkan dengan jumlah laki-laki (2645). 

Berdasarkan umur, kelompok umur yang mempunyai jumlah 

perempuan terbesar di desa Sukoharjo adalah pada kelompok umur 

30-39 tahun dengan jumlah 505 orang. Hal ini dapat dilihat pada tabel 

berikut : 

Tabel 4. Data jumlah penduduk Desa Sukoharjo dalam kelompok 

umur dan kelamin 

No. Kelompok Umur Laki-laki Perempuan Jumlah 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

 

0   – 4 

5   – 9 

10 – 14 

15 – 19 

20 – 24 

25 – 29 

30 – 39 

40 – 49 

50 – 59 

60+ 

Jumlah 

77   orang 

161 orang 

248 orang 

272 orang 

249 orang 

250 orang 

282 orang 

367 orang 

354 orang 

385 orang 

2645 orang 

74   orang 

148 orang 

229 orang 

284 orang 

239 orang 

247 orang 

505 orang 

348 orang 

368 orang 

334 orang 

2776 orang 

151 orang 

309 orang 

477 orang 

556 orang 

488 orang 

497 orang 

787 orang 

715 orang 

722 orang 

719 orang 

5421 orang

Sumber :  Laporan monografi Desa Sukoharjo Kecamatan 

Wedarijaksa Kabupaten Pati Semester II tahun 2005 
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Dari 2776 orang perempuan di Desa Sukoharjo, terdapat 83 

orang perempuan yang sudah pernah bekerja di luar negeri (mantan 

TKW), di mana jumlah terbesar berasal dari negara Arab Saudi (38 

orang) hal ini disebabkan oleh anggapan dari para penduduk Desa 

Sukoharjo bahwa apabila bekerja di Arab Saudi akan mendapat 

perlakuan yang baik dari para majikan. 

Tabel 5.  Data jumlah mantan TKW Desa Sukoharjo  Kecamatan 

Wedarijaksa Kabupaten Pati tahun 2006 

 

No. Asal negara tempat bekerja Jumlah 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

Malaysia 

Singapura 

Taiwan 

Hongkong 

Abu Dabi 

Thailand 

Arab Saudi 

7   orang 

19 orang 

12 orang 

5   orang 

1   orang 

1   orang 

38 orang 

 Jumlah 83 orang 

 

Sumber : Hasil pencatatan mantan TKW sampai dengan 15 Januari 2006 

dari kantor Balai Desa Sukoharjo Kecamatan Wedarijaksa 

Kabupaten Pati 
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2. Perlindungan Hukum Atas Hak-Hak Tkw Dalam  Perjanjian Kerja 

Perlindungan hukum atas hak-hak TKW dalam perjanjian kerja 

belum berjalan dengan baik. Mantan TKW dari Desa Sukoharjo yang 

bekerja di Malaysia berjumlah 7 (Tujuh) orang. Ketujuh orang mantan 

TKW ini tidak ada yang paham benar tentang apa yang dimaksud dengan 

hak yang harus mereka terima selama bekerja di luar negeri.  

Endang Sulastri menyatakan (Wawancara, tanggal 16 Januari 2006)  

Bahwa ia sedikitpun tidak paham tentang apa yang dimaksud dengan hak. 

Yang ia tahu adalah ia mendapatkan gaji setiap bulan dari majikannya di 

mana gaji tersebut disimpan oleh majikannya dalam buku tabungannya 

dan buku tabungan tersebut dibawa oleh majikannya. Selama bekerja ia 

tidak pernah membawa buku tabungannya sendiri. Ia hanya diperlihatkan 

sebentar setelah gajinya dimasukkan ke tabungan setiap bulannya. 

PT. Rimba Ciptaan Indah (RCI) adalah salah satu penyalur para 

calon TKW asal Indonesia ke luar negeri yang berada di Propinsi Jawa 

Tengah. 

PT. RCI ini merupakan salah satu PJTKI yang ditunjuk oleh 

Depnakertrans Kabupaten Pati untuk menyalurkan para calon TKW. Hal 

ini disebabkan oleh alasan bahwa PJTKI ini sudah mempunyai SIUP 

(surat izin perekrutan) dengan kata lain merupakan PJTKI yang sudah 

resmi (legal). 

Berdasarkan hasil wawancara dengan direktur PT. RCI Cabang 

Semarang (Bp. Agus Triyanto) bersama asistennya (adrie, S.T.), mereka 

menyatakan bahwa setiap TKW yang berada di luar negeri mendapatkan 

perlindungan atas hak-hak yang telah diperjanjikan dalam perjanjian kerja. 
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Agus Triyanto (Wawancara, tanggal 10 September 2005): 

Bahwa setiap TKW yang disalurkan oleh PT. RCI akan memperoleh 

semua hak-hak yang telah diperjanjikan karena PT. RCI telah berpedoman 

pada PP. No. 59 Tahun 2000. Hak yang diterima oleh TKW menurut PP. 

No. 59 Tahun 2000 adalah bekerja di luar negeri, pelayanan yang sama 

dalam penempatan, kebebasan menganut agama, memperoleh 

pengupahan, keselamatan, dan kesejahteraan. Selain itu, TKW yang 

disalurkan oleh PT. RCI akan memperoleh hari libur 1 hari dalam 

seminggu, hal tersebut juga tercantum dalam perjanjian kerja yang telah 

ditandatangani ketiga pihak (TKW, majikan , dan PT. RCI). 

 

a. Komponen upah (upah pokok, tunjangan tetap, dan tunjangan 

tidak tetap) 

Setiap upah yang diterima oleh TKW diberikan perlindungan. 

Setiap TKW yang disalurkan oleh PT. RCI (Rimba Ciptaan Indah) 

tidak dipungut biaya apapun tetapi ketika TKW sudah bekerja di luar 

negeri dan menerima gaji, maka gaji yang diterima oleh TKW tersebut 

akan dipotong selama beberapa bulan. Untuk TKW yang bekerja di 

Malaysia akan dipotong selama 5 bulan. 

Adrie, S.T.  selaku administator PT. RCI menyatakan (Wawancara, 

tanggal 10 September 2005) 

bahwa potongan gaji dari TKW selama 5 bulan itu sebagai pengganti 

atas pengeluaran PT. RCI seperti biaya hidup selama masa 

penampungan, asuransi, biaya pemberangkatan, pasport, dan visa. 

Apabila TKW mendapat masalah tentang pembayaran upah misalnya 

tidak digaji oleh majikan kemudian melaporkan pada agency 

(penyalur di Malaysia), maka pihak agency yang akan melaporkan 

permasalahan itu kepada PT. RCI, kemudian PT.RCI bekerjasama 
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dengan agency di Malaysia menyelesaikan permasalahan itu dengan 

majikan yang mempekerjakan TKW. Penyelesaian masalah ini akan 

diakhiri apabila upah yang berhak diterima oleh TKW dibayar 

sepenuhnya oleh majikan tersebut dan upah tersebut harus sesuai 

dengan perjanjian kerja yang telah disetujui dan ditandatangani oleh 

ketiga pihak yaitu PT. RCI, TKW, dan majikan. 

Adapun urutan penyelesaian permasalahan pembayaran upah 

dapat dilihat pada gambar sebagai berikut : 

  TKW

 

 Mengadu Agency 
Di Malaysia 

 

M
elaporkan 

 
Majikan 

 

 Bekerja sama dengan agency di 
Malaysia  

PJTKI Di Indonesia 

 

Gambar 5. Urutan penyelesaian pembayaran upah 

 

 Seorang TKW dapat melakukan penuntutan terhadap 

majikan dan PJTKI apabila haknya untuk menerima upah tidak 

diberikan (tidak digaji). Apabila hal ini terjadi, TKW dapat menuntut 

kepada majikan, tetapi apabila majikan masih belum membayar gaji 

tersebut maka TKW dapat menuntut kepada PJTKI. 

Wati pernah mengalami hal seperti tersebut di atas, ia menjelaskan 

(Wawancara, tanggal 16 Januari 2006)  

bahwa ia pernah bekerja di Malaysia selama 2 tahun. Selama bekerja 

di sana, ia tidak pernah mendapatkan uang sama sekali. Dalam waktu 
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2 tahun ia tidak pernah mendapatkan upah dari majikannya. Tiga 

bulan sebelum ia pulang ke Indonesia, ia meminta upahnya pada 

majikan tetapi majikannya hanya memberi jawaban “Ya” . Sepuluh 

hari sebelum kepulangannya, ia meminta kembali upahnya tetapi  

upah tersebut tetap tidak diberikan. Kemudian ia memutuskan untuk 

pulang ke Indonesia, ia pulang dengan biaya dari PJTKI. Setelah 

sampai di Indonesia, ia menuntut pada PJTKI yang menyalurkannya 

akan upah yang berhak diterimanya. Berdasarkan atas laporan dari 

Wati, PJTKI tersebut melaporkan pada Agency di Malaysia yang 

menyalurkan Wati bekerja dan Agency inilah yang menyelesaikan 

permasalahan pembayaran upah Wati. Demi mendapatkan upahnya 

ketika bekerja selama dua tahun, Wati rela bekerja kembali dengan 

majikan tersebut selama dua bulan. Ketika ia sedang bekerja, upahnya 

selama dua tahun tadi telah dikirimkan kepada Agency dan Agency 

mengirimkannya pada PJTKI yang menyalurkan Wati. Upah dua 

tahun Wati dapat diambil dengan syarat yang mengambil adalah orang 

tua Wati. Setelah Wati mengetahui bahwa upahnya telah diterima 

bapaknya maka ia menutuskan untuk kabur dari majikannya walaupun 

ia belum menerima upahnya kembali. Meskipun Wati sudah menerima 

upahnya, ternyata upah tersebut tidak sesuai dengan perjanjian kerja 

yang telah disepakatinya. Dalam perjanjian kerja, Wati akan 

mendapatkan upah sebesar 380 Ringgit tapi kenyataannya ia hanya 

memperoleh 350 Ringgit per bulannya. 

TKW yang bekerja sebagai Pembantu Rumah Tangga, tidak 

mendapatkan uang tunjangan, baik itu berupa tunjangan tetap maupun 

tunjangan tidak tetap. Yang diterima hanya uang pokok yaitu upah 

yang selalu diberikan oleh majikan sesuai dengan perjanjian kerja 

yang telah disepakati. Apabila TKW berkeinginan untuk mengirimkan 

uang kepada keluarga di rumah maka majikan yang akan mengirimkan 
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sejumlah uang yang diminta oleh TKW. Uang yang dikirimkan oleh 

majikan itu adalah upah yang telah diterima oleh TKW dalam buku 

tabungan (pengurangan upah). 

Umbar menyatakan (Wawancara, tanggal 16 Januari 2006)  

bahwa setiap ia bekerja dalam sebulannya tidak pernah mendapatkan 

uang tunjangan kecuali pada Hari Raya Idul Fitri, ia mendapatkan 

sedikit uang untuk membeli makanan dan dibelikan sepotong baju 

baru. 

 

b. Ketentuan pembayaran upah 

Hak yang diterima oleh TKW adalah mendapatkan gaji. Tetapi 

gaji tersebut tidak dibawa langsung oleh para TKW. Setiap TKW yang 

bekerja di luar negeri diharuskan untuk mempunyai buku tabungan 

(nomor rekening) sendiri tetapi buku tabungan tersebut disimpan oleh 

majikan yang mempekerjakan para TKW tersebut. Tetapi bagi TKW 

yang bekerja selain sebagai Pembantu Rumah Tangga (PRT) maka 

gaji akan diterima secara langsung dalam bentuk uang tunai. 

Sri Kunarti menceritakan (Wawancara, tanggal 16 Januari 2005)  

bahwa ia selalu mendapat gaji tunai secara langsung setiap bulannya 

setiap tanggal 1. Gaji yang diperoleh setiap bulan pada tahun pertama 

ia bekerja adalah 400 Ringgit, tahun kedua adalah 450 Ringgit, dan 

tahun ketiga adalah 500 Ringgit. Ia mendapat gaji secara langsung 

karena ia bekerja sebagai tenaga administrasi di sebuah Rumah Sakit 

swasta. Dan ia mengaku mendapat perlindungan dalam bidang 

pengupahan karena ia mempunyai permit (KTP) tetapi tidak ada 

perjanjian kerja. Ia tidak pernah mendapatkan uang lembur karena 

tidak pernah bekerja lembur. 
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Pembayaran upah pada TKW yang terlambat seharusnya 

diberikan tambahan gaji sebesar 5 % setiap harinya. Tetapi yang 

terjadi, meskipun upah yang diterima terlambat namun uang tambahan 

tetap tidak ada. Berdasarkan pengalaman dari Sri Kunarti 

(Wawancara, tanggal 15 Januari 2006) 

bahwa ia pernah mengalami keterlambatan dalam pembayaran upah 

untuk beberapa kali. Walaupun demikian tetapi upah yang dibayarkan 

tetap seperti biasanya, tidak ada tambahan. Upah pokok yang 

seharusnya diperoleh terkadang terlambat 1 minggu. 

TKW yang diperkerjakan di luar negeri khususnya di Malaysia 

harus mematuhi dan menjalankan semua kewajiban-kewajibannya 

sesuai dengan perjanjian kerja yang telah disepakati. Apabila TKW 

tidak menjalankan kewajiban-kewajibannya, maka ia akan 

mendapatkan sanksi dari pihak Agency atau PJTKI. Sanksi-sanksi ini 

dapat berupa pemotongan gaji atau pemutusan kerja. Mengenai 

kewajiban TKW di luar negeri Agus Triyanto selaku Direktur PT. RCI 

Cabang Semarang menjelaskan (Wawancara, 10 September 2005) 

bahwa kewajiban yang harus dilakukan oleh setiap TKW adalah 

semua kewajiban yang tercantum pada PP. No. 59 Tahun 2000 

diantaranya yaitu menaati peraturan kedua negara (Indonesia dan 

Malaysia), menjalankan semua pekerjaan yang telah diperjanjikan, 

membayar semua pembiayaan penempatan, dan melaporkan atas 

kedatangan dan keberadaan TKW pada kedua negara (Indonesia dan 

Malaysia). 

Dalam hal menjalankan kewajiban, antara TKW, PJTKI, dan 

majikan telah membuat kesepakatan-kesepakatan mengenai 
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kewajiban-kewajiban TKW dalam surat perjanjian kerja. TKW wajib  

melakukan semua pekerjaan-pekerjaannya sesuai dengan kesepakatan 

yang telah dibuatnya. Apabila TKW tidak menjalankan kewajibannya 

dengan baik maka ia tidak mendapatkan gaji dan dapat diberhentikan 

dari pekerjaannya. Seperti yang tercantum dalam surat perjanjian kerja 

yang telah disepakati oleh Fitrimah (TKW), Low Lee Hoy (Majikan), 

dan PT. RCI (PJTKI) bahwa majikan diperbolehkan memberhentikan 

TKW dari pekerjaannya apabila ia telah terbukti melanggar perjanjian 

kerja seperti : 

(a)  Sengaja bekerja dengan majikan lain. 

(b)  Tidak patuh pada perintah majikan. 

(c)  Terus-menerus mengabaikan tugasnya. 

(d)  Terbukti berbohong pada majikan. 

(e)  Hamil. 

(f)  Terlibat kegiatan-kegiatan kriminal seperti narkoba. 

Apabila seorang TKW terbukti melakukan pelanggaran-

pelanggaran seperti yang tersebut di atas maka ia akan menerima 

sanksi tetapi apabila seorang TKW diputus kerja oleh majikan atau 

disiksa oleh majikan tanpa alasan yang jelas maka pihak PJTKI akan 

menyelesaikan permasalahan yang sedang dihadapi TKW tersebut dan 

pihak PJTKI akan tetap memberikan perlindungan hukum. Prosedur 

pemberian perlindungan hukum oleh PJTKI dapat dilihat dalam bagan 

5 di atas. 



 54

Para mantan TKW Malaysia dari Desa Sukoharjo mengaku 

bahwa kewajibannya selama bekerja di Malaysia adalah menjalankan 

semua pekerjaannya dengan baik. Mereka mengaku bahwa hanya hal 

itulah yang harus dilakukan. Untuk kewajiban yang lainnya mereka 

mengaku tidak ada kewajiban yang lain. Jadi seorang TKW 

mempunyai kewajiban untuk menjalankan pekerjaannya saja. 

Biaya pengobatan yang di keluarkan oleh majikan apabila TKW 

sakit diberikan secara cuma-cuma (tidak potong upah). Ketika TKW 

sedang sakit, maka ia diizinkan untuk beristirahat sampai sembuh 

tanpa ada potongan upah. 

 

c. Upah lembur 

TKW yang bekerja sebagai Pembantu Rumah Tangga (PRT) 

tidak pernah mendapatkan upah lembur meskipun tidak pernah 

berhenti atau libur bekerja. Upah yang diterima oleh TKW tetap 

seperti yang telah diperjanjikan dalam perjanjian kerja misalnya dalam 

perjanjian kerja ditetapkan 380 Ringgit per bulan maka gaji yang 

diterima akan tetap 380 Ringgit per bulannya, tidak ada tambahan. 

Nani’ membenarkan tentang hal ini (Wawancara, tanggal 16 Januari 

2006). Ia mengatakan  

bahwa setiap TKW Pembantu Rumah Tangga tidak mendapat upah 

lembur. Ia sendiri mengaku bahwa ia dipekerjakan setiap hari mulai 

pagi hingga malam hari sampai semua pekerjaan rumah tangga benar-

benar selesai. Setiap Hari Raya Cina dan Hari Raya Idul Fitri ia juga 

harus tetap bekerja seperti hari-hari biasanya. 
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d. Bentuk perjanjian kerja 

Perjanjian kerja untuk TKW menggunakan perjanjian kerja 

untuk waktu tertentu karena masa berlaku perjanjian kerja ini telah 

ditentukan. Berdasarkan hasil wawancara dengan PT. RCI 

(Wawancara, tanggal 10 September 2005), 

 perjanjian kerja yang dibuat untuk TKW masa berlakunya adalah 2 

(dua) tahun, apabila TKW yang bersangkutan ingin melanjutkan 

pekerjaannya ketika masa berlaku perjanjian kerja sudah selesai maka 

dapat melakukan perpanjangan perjanjian kerja. 

 

Perjanjian kerja untuk waktu tertentu harus menggunakan 

Bahasa Indonesia dan tulisan latin. Tetapi yang terjadi, perjanjian 

kerja dibuat dengan menggunakan Bahasa Melayu. Seperti yang 

diungkapkan oleh Bp. Agus Triyanto (Wawancara, 10 September 

2005)  

bahwa surat perjanjian kerja yang dibuat oleh PT. RCI untuk para 

TKW yang disalurkan ke negara Malaysia menggunakan Bahasa 

Melayu. Hal ini dilakukan karena para calon TKW sebelum 

diberangkatkan, diberi pembekalan dan pendidikan mengenai bahasa 

Melayu. Jadi apabila calon TKW membaca surat perjanjian kerja tidak 

akan bingung.  

Perjanjian kerja dalam waktu tertentu harus memuat : 

1) Nama dan alamat pengusaha / perusahaan. 

2) Nama, alamat, umur dan jenis kelamin buruh. 

3) Jabatan atau jenis / macam pekerjaan. 

4) Besarnya upah serta cara pembayarannya. 
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5) Hak dan kewajiban buruh. 

6) Hak dan kewajiban pengusaha. 

7) Syarat-syarat kerjanya. 

8) Jangka waktu berlakunya perjanjian kerja. 

9) Tempat atau lokasi kerja. 

10) Tempat dan tanggal perjanjian kerja dibuat dan tanggal mulai 

berlaku.(Lalu Husni, 2003 :45) 

Dalam surat perjanjian kerja yang dibuat oleh PT. RCI 

memuat : 

1) Nama dan alamat majikan. 

2) Nama TKW. 

3) Hak dan Kewajiban TKW. 

4) Jenis pekerjaan TKW. 

5) Hari libur, fasilitas, dan besarnya upah. 

6) Jangka waktu perjanjian kerja. 

7) Waktu pembuatan perjanjian kerja. 

8) Pemutusan kerja. 

Sedangkan berdasarkan perjanjian kerja yang telah 

ditandatangani oleh Ristiani (TKW) dan MR. Goh Giap Gee 

(Majikan),menyebutkan perjanjian kerja berisi: 

1) Nama TKW. 

2) Nama majikan. 

3) Waktu pembuatan perjanjian kerja. 
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4) Daftar gaji. 

5) Cara pembayaran. 

6) Pekerjaan. 

Perjanjian kerja untuk waktu tertentu dibuat sekurang-

kurangnya rangkap  2 (dua) dan diberikan kepada buruh dan 

pengusaha.(UU No.34 Tahun 2004 Pasal 52 Ayat 4). Tetapi yang 

terjadi pada TKW di Desa Sukoharjo adalah perjanjian kerja yang 

dibuat tidak  diberikan kepada TKW. Hal ini dapat dilihat pada tabel 

sebagai berikut : 

Tabel 6. Keterangan tentang perjanjian kerja yang dibawa  oleh mantan TKW asal 

Malaysia dari Desa Sukoharjo Kecamatan Wedarijaksa Kabupaten Pati 

Yang Membawa Perjanjian kerja 
No Nama 

Majikan TKW PJTKI 
Tdk ada PK

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

Sri Kunarti  

Umbar  

Endang Sulastri  

Nani  

Wati  

Ristiani  

Saminah  

 

√ 

√ 

√ 

√ 

√ 

√ 

 

 

 

 

 

√ 

 

√ 

√ 

√ 

√ 

√ 

√ 

√ 

 

Jumlah 6 1 6 1 

Sumber : wawancara Tanggal 15 & 16 Januari 2006.  

 

e. Syarat sahnya perjanjian kerja 

Perjanjian kerja yang dibuat kepada TKW sudah sesuai dengan 

ketentuan syarat sahnya. Mantan TKW Malaysia dari Desa Sukoharjo 
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mengaku bahwa perjanjian kerja yang ditandatangani berdasarkan atas 

kemauan mereka sendiri (bukan paksaan). Keadaan ini disebabkan 

karena mereka sendiri yang menghendaki untuk bekerja ke Malaysia. 

Perjanjian kerja yang dibuat sudah sah karena orang yang 

melakukan perjanjian ini cakap hukum dan di dalam surat perjanjian 

kerja yang dibuat oleh mantan TKW sudah tercantum nama pekerjaan. 

TKW yang membuat perjanjian kerja ini sudah dewasa. Hal ini dapat 

dilihat pada tabel berikut ini : 

Tabel 7  Usia Pemberangkatan Mantan TKW Asal Malaysia Di Desa 

Sukoharjo Kecamatan Wedarijaksa Kabupaten Pati 

No Nama Thn. 

Lahir 

Thn. 

Pemberangkatan 

Usia 

Pemberangkatan 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

S. Kunarti 

Umbar 

Endang S. 

Nani’ 

Wati 

Saminah 

Ristiani 

1974 

1972 

1987 

1967 

1970 

1981 

1984 

1997 

2003 

2005 

1994 

2002 

2001 

2003 

23 

31 

18 

27 

32 

20 

19 

Sumber : Wawancara Tanggal 15 dan 16 Januari 2006 

 

3. Kendala Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Tkw Dalam 

Perjanjian Kerja 

a. Kesalahan dari TKW sendiri 

Pelaksanaan perlindungan terhadap TKW dalam perjanjian 

kerja menurut PT. RCI selalu berjalan dengan baik, antara majikan, 
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TKW, dan PT. RCI terjalin hubungan yang baik. PT. RCI selaku 

penyalur dan penengah bagi TKW dan majikan  apabila diantara TKW 

dan majikan terjadi persengketaan/ permasalahan. Apabila ada 

permasalahan antara TKW dan majikan maka PT. RCI berusaha 

menyelesaikan permasalahan itu dengan jalan damai yaitu melalui 

musyawarah. Tetapi apabila musyawarah yang telah dilakukan tidak 

dapat penyelesaian, maka permasalahan yang sedang terjadi akan 

dimintakan bantuan penyelesaian pada pemerintah Indonesia yang ada 

di Malaysia (Kedutaan Indonesia). (Wawancara, tanggal 10 September 

2005). 

Berdasarkan penjelasan dari Bp. Agus Triyanto, kendala-

kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan perlindungan hukum 

terhadap TKW adalah (Wawancara, tanggal 10 September 2005) : 

bahwa pihak PT. RCI selalu siap kapan saja membantu menyelesaikan 

permasalahan yang sedang dihadapi oleh TKW. Tetapi yang terjadi, 

apabila TKW mendapatkan perlakuan tidak baik oleh majikan 

misalnya tidak dibayar upah, maka TKW memutuskan untuk kabur 

dari rumah majikan padahal apabila TKW telah kabur dari rumah 

majikan statusnya menjadi TKW illegal. Setelah TKW menjadi illegal 

dan ditangkap oleh kepolisian pemerintah Malaysia, pihak PT. RCI 

tidak bisa membantu pihak TKW tersebut karena TKW tersebut bukan 

kewenangannya lagi. 

Pemberian perlindungan yang diberikan oleh PJTKI apabila 

TKW mempunyai permasalahan dapat berupa bantuan penyelesaian 

atas kasus yang sedang terjadi pada TKW. 
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b. Pendidikan yang dimiliki TKW 

Berdasarkan dari hasil penelitian terhadap mantan TKW asal 

Malaysia di Desa Sukoharjo sebagian besar berpendidikan rendah, 

dari 7 (Tujuh) orang mantan TKW hanya 1 (Satu) orang yang lulus 

dari perguruan tinggi yaitu dari Diploma 3 (Tiga). Mengenai 

Pendidikan mantan TKW asal Malaysia di desa Sukoharjo dapat 

dilihat dalam tabel berikut : 

Tabel 8.  Data pendidikan mantan TKW asal Malaysia dari Desa 

Sukoharjo Kecamatan Wedarijaksa Kabupaten Pati 

No. Nama Pendidikan 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

Sri Kunarti 

Umbar 

Endang Sulastri 

Nani’ 

Wati 

Ristiani 

Saminah 

D3 Ilmu Perikanan 

Madrasah Ibtidaiyah (SD) 

Madrasah Stanawiyah (SLTP) 

Madrasah Aliyah (SLTA) 

Sekolah Dasar (SD) 

Madrasah Tsanawiyah (SLTP) 

Sekolah Dasar (SD) 

Sumber :  Wawancara dengan mantan TKW tanggal 15 dan 16 

Januari 2006 

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa pendidikan yang 

dimiliki TKW dapat menjadi kendala dalam pemberian perlindungan 

hukum. Para TKW yang hanya lulus dari SD, SLTP, dan SLTA akan 

bingung ketika ditanya tentang arti atau maksud dari kata 
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perlindungan dan jawaban yang diberikan atas pertanyaan itu adalah 

“Ada perlindungan, supaya saya aman”,. Tetapi ketika diminta 

penjelasan terhadap jawaban itu mereka menjawab “ Saya tidak tahu 

atas perlindungan yang diberikan kepada saya. Yang saya tahu saya 

aman”. (Wawancara, tanggal 15 dan 16 Januari 2006). 

Dari penjelasan di atas membuktikan bahwa pendidikan 

berperan utama dalam pemberian perlindungan terhadap TKW yang 

bekerja di Malaysia. 

 

c. Kelengkapan surat perjanjian kerja 

Kelengkapan isi surat perjanjian kerja dapat menjadi pengaruh 

atas pemberian perlindungan hukum kepada TKW. Tidak semua surat 

perjanjian kerja yang dibuat oleh PJTKI itu isinya sesuai dengan 

perturan perundang-undangan. Terkadang antara PJTKI yang satu 

dengan yang lain itu mempunyai perbedaan dalam pembuatan 

perjanjian kerja dalam hal ini mengenai isi surat perjanjian kerja itu 

sendiri. 

Berdasarkan UU RI No. 39 Tahun 2004 tentang Penempatan 

dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri Pasal 55 

menyebutkan bahwa perjanjian kerja harus sekurang-kurangnya 

memuat : 

1) Nama dan alamat pengguna. 

2)  Nama dan alamat TKI. 



 62

3) Hak dan kewajiban para pihak. 

4) Kondisi dan syarat kerja yang meliputi jam kerja, upah dan tata 

cara pembayaran, hak cuti dan waktu istirahat, fasilitas dan 

jaminan sosial. 

5) Jangka waktu perjanjian kerja. 

Dalam surat perjanjian kerja yang dibuat oleh PT. RCI 

memuat : 

1) Nama dan alamat majikan. 

2) Nama TKW. 

3) Hak dan Kewajiban TKW. 

4) Jenis pekerjaan TKW. 

5) Hari libur, fasilitas, dan besarnya upah. 

6) Jangka waktu perjanjian kerja. 

7) Waktu pembuatan perjanjian kerja. 

8) Pemutusan kerja. 

Sedangkan berdasarkan perjanjian kerja yang telah 

ditandatangani oleh Ristiani (TKW) dan MR. Goh Giap Gee 

(Majikan), isi perjanjian kerja : 

1) Nama TKW. 

2) Nama majikan. 

3) Waktu pembuatan perjanjian kerja. 

4) Daftar gaji. 

5) Cara pembayaran. 
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Berdasarkan atas ketiga perbandingan surat perjanjian kerja di 

atas jelas bahwa surat perjanjian kerja yang diberikan kepada TKW 

tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 

 

d. Surat perjanjian kerja yang dibuat tidak diberikan kepada TKW 

Tidak semua PJTKI dalam menyalurkan TKW ke luar negeri 

membuat surat perjanjian kerja dalam 2 (Dua) rangkap di mana 1 

rangkap untuk TKW dan 1 rangkap untuk majikan/ PJTKI.. 

Kebanyakan dari PJTKI hanya membuat surat perjanjian kerja dalam 

2 rangkap yaitu diberikan kepada majikan dan PJTKI saja, sedangkan 

TKW sendiri tidak diberi surat perjanjian kerja. Kalaupun surat 

perjanjian kerja yang dibuat oleh PJTKI dibuat 2 rangkap, namun 

pihak TKW tidak mau membawa 1 rangkap yang telah diberikan 

dengan alasan takut apabila surat perjanjian kerja itu hilang. Bp. Agus 

Triyanto menjelaskan (Wawancara, tanggal 10 September 2005) : 

Bahwa ia membuat surat perjanjian kerja dalam 3 rangkap, yaitu untuk 

TKW, majikan, dan PT. RCI. Namun kebanyakan dari TKW yang 

disalurkannya tidak mau membawa surat perjanjian kerja dengan 

alasan takut hilang. 

Mantan TKW asal Malaysia dari Desa Sukoharjo sebagian 

besar tidak mendapatkan 1 rangkap surat perjanjian kerja. Mengenai 

hal ini dapat dilihat dalam tabel 6. 
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e. Bahasa yang dipergunakan dalam perjanjian kerja 

Ketentuan dalam perundang-undangan di Indonesia mengenai 

bahasa yang di pergunakan dalam pembuatan surat perjanjian kerja 

yaitu dengan menggunakan Bahasa Indonesia. Hal ini dilakukan 

dengan tujuan supaya tidak terjadi kesalahpahaman dalam penafsiran 

kata sehingga tidak menimbulkan hal-hal yang dapat dimanfaatkan 

oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. 

Ketika ditanya tentang bahasa yang dipergunakan dalam 

pembuatan surat perjanjian kerja, Bp. Agus Triyanto menjawab 

(Wawancara, tanggal 10 September 2005) : 

Bahwa surat perjanjian kerja yang dibuat oleh PT. RCI kepada para 

TKW yang disalurkan ke negara Malaysia yaitu menggunakan Bahasa 

Melayu. Hal ini dilakukan karena para calon TKW sebelum 

diberangkatkan, diberi pembekalan dan pendidikan mengenai Bahasa 

Melayu. Jadi apabila calon TKW membaca surat perjanjian kerja tidak 

akan bingung.  

Meskipun dari PT. RCI menyatakan bahwa walaupun 

perjanjian kerja dibuat dengan Bahasa Melayu tidak akan 

menimbulkan kesalahpahaman karena TKW telah diberikan 

pendidikan Bahasa Melayu tetapi kesalahpahaman dalam pengartian 

kata akan tetap terjadi. Hal ini disebabkan oleh alasan bahwa calon 

TKW adalah Warga Negara Indonesia yang berbahasa Indonesia. 
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f. Tidak ada ketentuan jam kerja dalam perjanjian kerja 

Dalam perjanjian kerja yang dibuat oleh TKW dengan para 

penyalurnya tidak mencantumkan ketentuan jam kerja TKW. 

Berkenaan dengan pekerjaan yang harus dilakukan oleh seorang TKW 

sebagai Pembantu Rumah Tangga, mereka mengaku bahwa mereka 

harus bekerja setiap hari mulai pagi hingga malam hari. Apabila 

pekerjaan dalam seharinya belum terselesaikan maka majikan tidak 

mengizinkan TKW untuk istirahat. Begitu pula untuk hari libur, para 

TKW yang bekerja sebagai Pembantu Rumah Tangga tidak pernah 

memperoleh hari libur padahal dalam surat perjanjian kerja tercantum 

bahwa majikan harus memberikan hari libur kepada TKW sehari 

dalam setiap minggunya. Tetapi pada pelaksanaan perjanjian kerja 

berbeda yaitu tidak ada hari libur bagi TKW. (Wawancara, tanggal 15 

dan 16 Januari 2006).  

 

B. Pembahasan 

1. Perlindungan Hukum Atas Hak-Hak Tkw Dalam  Perjanjian Kerja 

Perkembangan mobilitas angkatan kerja Indonesia ke luar negeri 

khususnya TKW, perlu mendapatkan perhatian yang lebih dari 

pemerintah. Hal ini disebabkan oleh dua faktor yaitu pertama, beragamnya 

masalah kependudukan yang terjadi di dalam negeri yang berdampak 

terhadap sosial ekonomi, yaitu masalah pengangguran dan kemiskinan 

yang biasanya lebih banyak berasal dari pedesaan. Kedua, terbukanya 
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kesempatan kerja yang cukup luas di negara-negara yang relatif kaya 

sehingga mampu menyerap tenaga kerja dari Indonesia dalam jumlah 

besar. 

Perlindungan hukum atas hak-hak TKW Desa Sukoharjo dalam 

perjanjian kerja belum sepenuhnya diberikan. Masih ada PJTKI yang tidak 

mencantumkan hak-hak yang selayaknya diterima oleh TKW dalam 

perjanjian kerja. Sehingga, masih banyak pula TKW asal Desa Sukoharjo 

yang tidak mengerti dan tidak tahu hak-hak yang patut diterimanya.   

 

a. Komponen upah (Upah pokok, tunjangan tetap, dan tunjangan 

tidak tetap) 

Komponen upah berdasarkan Surat Edaran Menteri Tenaga 

Kerja  No.07/MEN/1990 dalam bukunya Lalu Husni (2003 :116) ada 

3 (tiga) yaitu upah pokok, tunjangan tetap, dan tunjangan tidak tetap. 

Upah yang diterima oleh TKW di Desa Sukoharjo tidak sesuai dengan 

surat edaran tersebut. TKW di Desa Sukoharjo hanya menerima upah 

pokok saja. 

Upah yang diberikan kepada TKW seharusnya mempunyai 

standart dalam pembayarannya. Tidak adanya standart upah minimum 

internasional dapat menimbulkan adanya kecemburuan sosial dan 

penipuan kepada TKW. Standart upah minimum hanya diberikan 

kepada pengupahan nasional saja. Hal ini sesuai dengan Keputusan 

Menteri Tenaga Kerja No.05/MEN/1998 bahwa “Beberapa jenis upah 
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pokok minimum adalah upah minimum sub sektoral regional, upah 

minimum sektoral regional, dan upah minimum regional “.(Lalu 

Husni, 2003 :117) 

Tidak adanya standart upah minimum internasional 

mengakibatkan PJTKI yang salah satunya adalah PT. RCI juga tidak 

mempunyai ketentuan khusus dalam memberikan upah kepada para 

TKW yang disalurkannya. Besarnya upah yang diberikan kepada 

TKW berdasarkan atas pekerjaan yang diberikan. Untuk TKW yang 

bekerja di Malaysia diberikan standart upah minimum sebesar 350 

Dolar Malaysia. 

Upah yang diterima oleh seorang TKW pada saat bekerja di 

Malaysia memang melebihi upah seorang pekerja honorer di 

Indonesia. Tetapi upah yang diterima oleh seorang TKW di Malaysia 

masih tergolong kecil dan kurang. Hal ini dapat diamati melalui 

besarnya upah yang diterima oleh TKW yang bekerja di Malaysia. 

Setiap upah yang diterima oleh TKW hanya berupa upah pokok saja, 

sedangkan upah lembur, tunjangan tetap, maupun tunjangan tidak 

tetap tidak ada. 

 

b. Ketentuan pembayaran upah 

Meskipun upah para TKW di Desa Sukoharjo tidak dibayar 

secara langsung tetapi dengan cara demikian upah TKW tersebut 

dapat terlindungi. Apabila upah para TKW dibayar secara langsung, 
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bisa jadi upah tersebut tidak aman di tangan TKW. Tetapi begitu juga 

sebaliknya, terkadang pembayaran upah secara tidak langsung 

(melalui buku tabungan), juga dapat menimbulkan adanya 

kecurangan-kecurangan yang bisa dilakukan oleh PJTKI dan majikan. 

Dengan demikian maka perlindungan hukum terhadap upah para 

TKW tidak maksimal. 

Masih ada mantan TKW asal Desa Sukoharjo yang tidak 

mendapatkan perlindungan hukum pada waktu ia bekerja sebagai 

Pembantu Rumah Tangga di Malaysia. Pada saat TKW bekerja 

dengan majikannya, ia tidak diperbolehkan menjalankan ibadahnya 

seperti sholat dan puasa. Pada saat bulan Ramadhan, TKW juga 

dilarang berpuasa dan ketika TKW ketahuan sedang menjalankan 

puasa kemudian ia dibawa dan dilaporkan kepada Agency. Meskipun 

demikian pihak Agency tidak berusaha membela hak TKW untuk 

beribadah. 

Ketika TKW menerima keterlambatan dalam pembayaran 

upah, ia tidak mendapatkan uang tambahan atas keterlambatan 

tersebut.  

Pada saat TKW sedang tidak bisa melakukan pekerjaannya 

karena sakit, maka majikan memberikan biaya pengobatan kepada 

TKW tanpa harus memotong upahnya. 
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c. Upah lembur 

Kewajiban utama para TKW adalah bekerja dengan sebaik-

baiknya kepada majikannya. Seharusnya pada saat para TKW 

menjalankan kewajibannya ini, perlindungan hukum harus tetap 

diberikan demi melindungi hak-hak TKW. Tetapi pada kenyataannya 

ketika TKW sedang menjalankan kewajibannya sebagai pembantu 

rumah tangga, ia tidak diperbolehkan mendapatkan hak-haknya 

misalnya hak untuk beribadah dan hak untuk mendapatkan hari libur. 

Para TKW senantiasa harus bekerja tanpa ada hari libur meskipun hari 

besar keagamaan. 

Pekerjaan yang dilakukan oleh seorang TKW di Malaysia 

sebagai Pembantu Rumah Tangga terkadang melebihi jam kerja. Pada 

saat hari libur TKW tidak diperkenankan untuk berlibur, mereka harus 

senantiasa menjalankan pekerjaannya. Walaupun demikian, para TKW 

tidak mendapatkan upah lembur sebagai pengganti atas hari liburnya. 

 

d. Bentuk perjanjian kerja 

Perjanjian kerja yang ditandatangani oleh mantan TKW di 

Desa Sukoharjo dibuat untuk waktu tertentu yaitu dalam waktu 2 

tahun. Perjanjian kerja tersebut dapat diperpanjang kembali untuk 

waktu tertentu. Perjanjian kerja tersebut dibuat secara tertulis, tetapi 

tidak menggunakan Bahasa Indonesia melainkan menggunakan 

Bahasa Melayu.  
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Dalam surat perjanjian kerja harus memuat : 

1) Nama dan alamat pengusaha / perusahaan. 

2) Nama, alamat, umur dan jenis kelamin buruh. 

3) Jabatan atau jenis / macam pekerjaan. 

4) Besarnya upah serta cara pembayarannya. 

5) Hak dan kewajiban buruh. 

6) Hak dan kewajiban pengusaha. 

7) Syarat-syarat kerjanya. 

8)  Jangka waktu berlakunya perjanjian kerja. 

9) Tempat atau lokasi kerja. 

10) Tempat dan tanggal perjanjian kerja dibuat dan tanggal mulai 

berlaku.(Lalu Husni, 2003 :45) 

Dalam surat perjanjian kerja yang dibuat oleh PT. RCI 

memuat : 

1) Nama dan alamat majikan. 

2) Nama TKW. 

3) Hak dan Kewajiban TKW. 

4) Jenis pekerjaan TKW. 

5) Hari libur, fasilitas, dan besarnya upah. 

6) Jangka waktu perjanjian kerja. 

7) Waktu pembuatan perjanjian kerja. 

8) Pemutusan kerja. 
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Sedangkan berdasarkan perjanjian kerja yang telah 

ditandatangani oleh Ristiani (TKW) dan MR. Goh Giap Gee 

(Majikan), isi perjanjian kerja : 

1) Nama TKW. 

2) Nama majikan. 

3) Waktu pembuatan perjanjian kerja. 

4) Daftar gaji. 

5) Cara pembayaran. 

Berdasarkan perbandingan tersebut, perjanjian yang dibuat 

tidak sesuai dengan ketentuan dalam pembuatan perjanjian kerja. 

 

e. Syarat sahnya perjanjian kerja 

  Perjanjian kerja yang ditandatangani oleh TKW di Desa 

Sukoharjo sudah sah karena sudah sesuai dengan ketentuan syarat 

sahnya, yaitu orang yang membuatnya cakap hukum, tidak ada 

paksaan, dan ada pekerjaan yang diperjanjikan. 

 

2. Kendala Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Tkw Dalam 

Perjanjian Kerja 

Dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap TKW dalam 

perjanjian kerja  tidak pernah terlepas dari kendala-kendala yang 

menghambat pelaksanaan itu.  
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a. Kesalahan dari TKW itu sendiri 

Kondisi (fisik dan psikis) seorang TKW turut membantu 

pelaksanaan perlindungan hukum. Bagi TKW yang mempunyai psikis 

lemah misalnya mudah emosi dan tidak sabaran maka perlindungan 

hukum juga dapat terhambat. TKW yang tidak sabar menerima perlakuan 

yang tidak baik dari majikan, terkadang menjadi lupa diri sehingga mudah 

melakukan tindakan-tindakan di luar kontrol mereka seperti kabur dari 

majikan dan membunuh majikan. Keadaan demikian akan mempersulit 

mereka sendiri dalam menerima perlindungan karena kesalahan yang 

terjadi disebabkan oleh tindakan para TKW sendiri. 

 

b. Pendidikan yang dimiliki TKW 

Faktor pendidikan yang dimiliki TKW dapat menjadi penghambat 

atas pemberian perlindungan tersebut. Mantan TKW asal Malaysia  di 

Desa Sukoharjo memiliki latar belakang pendidikan yang rendah. Dengan 

rendahnya pendidikan yang dimiliki TKW di Desa Sukoharjo maka 

rendah pula tingkat kecakapan seorang TKW tersebut. Dengan demikian, 

TKW akan mudah dibohongi. 

 

c. Kelengkapan surat perjanjian kerja 

Pada dasarnya pemerintah Republik Indonesia telah memberikan 

ketentuan-ketentuan mengenai isi dari surat perjanjian kerja. Namun, 

masih ada PJTKI yang tidak memenuhi ketentuan-ketentuan tersebut 
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sehingga isi dari perjanjian kerja tidak lengkap. Ketidaklengkapan isi 

perjanjian kerja (seperti : tidak dicantumkannya hak dan kewajiban tenaga 

kerja) dapat menjadi kendala dalam pemberian perlindungan hukum 

terhadap TKW. Dengan ketidaklengkapan alasan ini PJTKI atau majikan 

dapat melakukan penyangkalan-penyangkalan apabila TKW melakukan 

penuntutan atas ketidaksesuaian kesepakatan atas hak dan kewajiban para 

TKW ketika bekerja. 

 

d. Surat perjanjian kerja tidak diberikan kepada TKW 

Berdasarkan UU No. 34 Tahun 2004 Pasal 52 Ayat 4, surat 

perjanjian kerja dibuat sekurang-kurangnya rangkap 2 (Dua) yaitu yang 

satu rangkap diberikan kepada TKW. Dalam bukunya Lalu Husni (2003 

:75-76) yang berjudul Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia 

tercantum bahwa, “Perjanjian kerja dibuat dalam rangkap 2 (dua) yaitu I 

(satu) rangkap untuk tenaga kerja dan yang 1 (satu) rangkap untuk 

pengguna jasa”. 

Kenyataannya di lapangan, sebagian besar mantan TKW asal 

Malaysia dari Desa Sukoharjo tidak mendapatkan 1 rangkap surat 

perjanjian kerja. Pada beberapa PJTKI yang menyalurkan TKW asal Desa 

Sukoharjo, perjanjian kerja yang dibuatnya dalam rangkap 2 (Dua) yaitu 

untuk majikan dan PJTKI. Keadaaan seperti ini menjadi kendala dalam 

pelaksanaan perlindungan hukum terhadap TKW karena bagi TKW yang 

tidak dibekali dengan 1 rangkap perjanjian kerja ketika bekerja dengan 
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majikan, ia akan kesulitan mempertahankan hak-haknya pada saat ia 

menjalankan kewajibannya. TKW akan kesulitan melakukan penuntutan-

penuntutan atas perlindungan yang layak diterima karena ia tidak 

mempunyai perjanjian kerja yang bisa dipergunakan sebagai senjata untuk 

mempertahankan diri. 

 

e. Bahasa yang dipergunakan dalam perjanjian kerja 

Bahasa yang harus dipergunakan dalam perjanjian kerja adalah 

Bahasa Indonesia. Dengan Bahasa Indonesia, para TKW yang akan 

mudah memahami isi dari perjanjian kerja. Tetapi kenyataan yang 

dilakukan, perjanjian kerja dibuat dengan menggunakan Bahasa Melayu. 

Meskipun Bahasa Melayu tidak jauh berbeda dengan Bahasa Indonesia 

namun hal itu harus dihindari karena setiap bahasa pasti mempunyai 

makna arti yang berbeda. 

 

f. Tidak ada ketentuan jam kerja dalam perjanjian kerja 

Tidak adanya ketentuan jam kerja bagi TKW yang bekerja sebagai 

pekerja rumah tangga, mengakibatkan tidak adanya upah kerja lembur 

bagi TKW yang bekerja sebagai pembantu rumah tangga. Dengan tidak 

dicantumkannya ketentuan jam kerja bagi TKW dalam perjanjian kerja, 

maka hal tersebut akan menjadikan peluang emas bagi majikan dan PJTKI 

untuk melakukan pengingkaran terhadap pemberian upah kerja lembur. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. SIMPULAN 

Dari hasil penelitian di Desa Sukoharjo Kecamatan Wedarijaksa 

Kabupaten Pati dapat disimpulkan : 

1. Perlindungan hukum atas hak upah TKW di Desa Sukoharjo dalam 

perjanjian kerja belum sepenuhnya dilaksanakan oleh PJTKI yang 

menyalurkan para TKW Malaysia karena tidak adanya tunjangan tetap, 

tunjangan tidak tetap, dan upah lembur. Upah yang diberikan hanya upah 

pokok. Pembayaran upah tidak sesuai dengan ketentuan pembayaran upah 

yaitu, upah tidak dibayarkan secara langsung kepada TKW, dan tidak ada 

uang tambahan ketika upah terlambat diberikan. 

2. Bentuk perjanjian kerja adalah tertulis karena dilakukan untuk waktu 

tertentu, tetapi tidak menggunakan Bahasa Indonesia, isi perjanjian kerja 

yang ditandatangani oleh TKW tidak sesuai dengan ketentuannya, dan 

perjanjian kerja tidak diberikan kepada TKW. Perjanjian kerja yang dibuat 

sudah sah menurut syaratnya . 

3. Kendala pelaksanaan perlindungan hukum terhadap TKW di Desa 

Sukoharjo adalah adanya kesalahan yang dilakukan oleh TKW, yaitu tidak 

melaporkan permasalahannya pada pemerintah Indonesia di Malaysia; 

pendidikan yang dimiliki TKW masih rendah; surat perjanjian kerja 

kurang lengkap, yaitu isi perjanjian kerja tidak sesuai dengan Perundang-

Undangan di Indonesia, misalnya tidak dicatumkannya hak dan kewajiban 
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TKW dalam perjanjian kerja; surat perjanjian kerja tidak diberikan kepada 

TKW; surat perjanjian kerja tidak menggunakan Bahasa Indonesia; tidak 

ada ketentuan tentang pelaksanaan jam kerja bagi TKW. 

 

B. SARAN 

Saran yang dapat penulis berikan sebagai berikut : 

1. TKW yang sedang bekerja di luar negeri, ketika sedang mengalami 

permasalahan dengan majikan dalam pemenuhan hak-hak TKW, 

hendaknya melaporkan hal tersebut pada pemerintah Indonesia di 

Malaysia. 

2. Para penyalur TKW sebaiknya : 

a. Tidak memperkerjakan TKW yang memiliki pendidikan rendah 

misalnya Sekolah Dasar (SD). 

b. Membuat perjanjian kerja dengan menggunakan Bahasa Indonesia. 

c. Membuat surat perjanjian kerja dibuat sesuai dengan ketentuan 

Perundang-Undangan di Indonesia dan Malaysia (kedua negara). 

d. Memberikan ketentuan jam kerja bagi TKW. 

3. Diharapkan pemerintah memberikan ketentuan upah minimun bagi TKW, 

sehingga para penyalur TKW mempunyai standart dalam memberikan 

upah pada TKW. 
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Lampiran 1 79 

PEDOMAN WAWANCARA 

 

1. Jenis upah apa saja yang diberikan kepada TKW? 

2. Berapakah upah pokok yang diberikan ? 

3. Berapakah tunjangan tetap yang diberikan ? 

4. Berapakah tunjangan tidak tetap yang diberikan ? 

5. Berapakah standart upah yang diberikan kepada TKW? 

6. Bagaimanakah ketentuan pembayaran upah? 

7. Bagaimanakah cara pembayaran upah kepada TKW ? 

8. Bagaimanakah ketentuan pembayaran upah yang terlambat ? 

9. Bagaimanakah ketentuan pembayaran upah lembur? 

10. Berapa besarnya upah lembur? 

11. Bagaimanakah bentuk perjanjian kerja? 

12. Apasajakah yang termuat dalam perjanjian kerja ? 

13. Berapakah jumlah perjanjian kerja yang dibuat ? 

14. Apakah bahasa yang digunakan dalam perjanjian kerja ? 

15. Apakah perjanjian kerja dibuat atas dasar paksaan? 

16. Apakah kendala dari perjanjian kerja terhadap TKW dalam perjanjian kerja ? 

     

 
 
 
 
 
 



Lampiran 8 
 

DATA MANTAN TKW  
DESA SUKOHARJO KECAMATAN TRANGKIL KABUPATEN PATI  

SAMPAI DENGAN 7 JANUARI 2006  
 

NO  NAMA  NEGARA TEMPAT BEKERJA  

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

Harni  

Sri Nurani  

Sapuro  

Rosidah  

Kasmini  

Anis Nur Hayati  

Suweni  

Muryati A  

Muryati B  

Supiyah  

Solikah  

Tini  

Sanipah  

Nani`  

Wartini  

Sutami A  

Sutami B  

Wati  

Suwilah  

Salamah  

Patim  

Rusmini  

Rabinah  

Romlah  

Umi Kalsum  

Arab Saudi  

Hongkong  

Taiwan  

Taiwan  

Taiwan  

Taiwan  

Taiwan  

Taiwan  

Arab Saudi  

Hongkong  

Singapura  

Arab Saudi  

Arab Saudi  

Malaysia  

Arab Saudi  

Arab Saudi  

Arab Saudi  

Singapura  

Arab Saudi  

Arab Saudi  

Arab Saudi  

Arab Saudi  

Arab Saudi  

Arab Saudi  

Arab Saudi  



26 

27 

28 

29 

30 

31 

32 

33 

34 

35 

36 

37 

38 

39 

40 

41 

42 

43 

44 

45 

46 

47 

48 

49 

50 

51 

52 

53 

54 

55 

Haryati  

Paerah  

Nanik  

Karyati  

Dam Sinah  

Ngatemi  

Ngatini  

Sri Yati  

Kusmirah  

Musmiati  

Rukiyat  

Giyarti  

Aminah  

Khotijah  

Sadiyah  

Tinamen  

Sawini  

Sri Kunarti  

Khayati  

Patim  

Siti Solikah  

Sulastri A  

Rumi  

Sutami 

Tin Giyo  

Adhek Sumiasih 

Suparmi  

Khotimah  

Tri  

Sular  

Arab Saudi  

Arab Saudi  

Arab Saudi  

Hongkong  

Arab Saudi  

Arab Saudi  

Taiwan  

Singapura  

Arab Saudi  

Arab Saudi  

Singapura  

Taiwan  

Taiwan  

Singapura  

Singapura  

Singapura  

Hongkong  

Malaysia  

Arab Saudi  

Abu Dabi  

Singapura  

Taiwan  

Singapura  

Taiwan  

Singapura  

Arab Saudi  

Arab Saudi  

Taiwan  

Arab Saudi  

Arab Saudi  



56 

57 

58 

59 

60 

61 

62 

63 

64 

65 

66 

67 

68 

69 

70 

71 

72 

73 

74 

75 

76 

77 

78 

79 

80 

81 

82 

83 

Sulasmonah  

Sulastri B  

Atmisih  

Sulikah  

Sugiarti  

Kartini A  

Rubiyati  

Kernawati  

Lasmini  

Taminah  

Kanipah  

Kundari  

Sri Rejeki  

Marfuah  

Partini  

Warsi  

Rismiwati  

Yati  

Kartini B  

Tinuk  

Jamiatun  

Mosripah  

Umbar  

Endang Sulastri  

Ristiani  

Saminah  

Sri  

Wati 

Arab Saudi  

Arab Saudi  

Arab Saudi  

Singapura  

Hongkong  

Singapura  

Arab Saudi  

Singapura  

Arab Saudi  

Arab Saudi  

Arab Saudi  

Arab Saudi  

Thailand  

Arab Saudi  

Singapura  

Singapura  

Arab Saudi  

Arab Saudi  

Singapura  

Singapura  

Singapura  

Arab Saudi  

Malaysia  

Malaysia  

Malaysia  

Malaysia  

Singapura  

Malaysia 
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