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Hak untuk Bekerja

• Setiap orang berhak untuk mendapatkan 

pekerjaan yang layak (Pasal 27 ayat 2 UUD RI 

Tahun 1945)

• Perlindungan terhadap pekerja meliputi: 

dalam pekerjaan dan di tempat kerja.



Tempat Kerja dan Perlindungan Negara

• Dalam negeri: pekerja/buruh lokal.

• Di luar negeri: pekerja/buruh migran.

Perlindungan terhadap pekerja/buruh wajib dilakukan
oleh pemerintah baik terhadap pekerja lokal maupun
pekerja migran (UU 13 Tahun 2003 Tentangpekerja migran (UU 13 Tahun 2003 Tentang
Ketenagakerjaan) 

Status kewarganegaraan menimbulkan hubungan timbal
balik antara warga negara dan negaranya. Setiap warga
negara mempunyai hak dan kewajiban terhadap
negaranya. Sebaliknya, negara mempunyai kewajiban
memberikan perlindungan terhadap warga negaranya. 
(Penjelasan Umum UU 12 Tahun 2006 tentang
Kewargangaraan)



Peraturan Terkait Penempatan dan

Perlindungan TKI di LN

• UU No. 39 Tahun 2004

• Peraturan lainnya baik sesudah berlakunya UU 39/2004 
maupun yang telah ada dan tidak bertentangan, misal:

1. Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. 02/MEN/1994 
tentang penempatan tenaga kerja di dalam dan luar tentang penempatan tenaga kerja di dalam dan luar 
negeri, 

2. Kepmenaker No. 44/MEN/1994 tentang juklak 
penempatan tenaga kerja di dalam dan luar negeri, 

3. Peraturan Menteri Nomor 23 Tahun 2006 tentang 
Asuransi Tenaga Kerja Indonesia



PENGERTIAN

• Tenaga Kerja Indonesia (TKI) adalah setiap 

warga negara Indonesia yang memenuhi 

syarat untuk bekerja di luar negeri dalam 

hubungan kerja untuk jangka waktu tertentu hubungan kerja untuk jangka waktu tertentu 

dengan menerima upah.



PELAKSANA PENEMPATAN TKI DI LN

1. Pemerintah;

2.  Pelaksanaan penempatan TKI swasta 

(Perusahaan Pengerah Jasa Ketenagakerjaan)(Perusahaan Pengerah Jasa Ketenagakerjaan)



Larangan

Pasal 4  UU 39/2004

Orang perseorangan dilarang menempatkan 

warga negara Indonesia untuk bekerja di luar 

negeri.



Larangan

Pasal 30 UU 39/2004

• Dilarang menempatkan calon TKI/TKI pada 

jabatan dan tempat pekerjaan yang 

bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan 

dan kesusilaan serta peraturan 

perundangundangan, baik di Indonesia 

maupun di negara tujuan atau di negara 

tujuan yang telah dinyatakan tertutup. 



Persyaratan bagi Usaha PJTKI:

a. berbentuk badan hukum perseroan terbatas (PT) yang 
didirikan berdasarkan peraturanperundangan-undangan;

b. memiliki modal disetor yang tercantum dalam akta
pendirian perusahaan, sekurangkurangnya sebesar Rp. 
3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah);

c. menyetor uang kepada bank sebagai jaminan dalam bentukc. menyetor uang kepada bank sebagai jaminan dalam bentuk
deposito sebesar Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) 
pada bank pemerintah;

d. memiliki rencana kerja penempatan dan perlindungan TKI 
di luar negeri sekurangkurangnya untuk kurun waktu 3 
(tiga) tahun berjalan;

e. memiliki unit pelatihan kerja; dan

f. memiliki sarana dan prasarana pelayanan penempatan TKI.



Syarat TKI

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

b. sehat jasmani dan rohani;

c. tidak dalam keadaan hamil bagi calon tenaga
kerja perempuan; dan

d. berpendidikan sekurang-kurangnya lulus Sekolah
Dasar atau yang sederajat.



Dokumen Wajib calon TKI 
a. Kartu Tanda Penduduk, Ijazah pendidikan terakhir, akte 

kelahiran atau surat keterangan kenal lahir;

b. surat keterangan status perkawinan bagi yang telah menikah
melampirkan copy buku nikah;

c. surat keterangan izin suami atau istri, izin orang tua, atau izin
wali;

d. sertifikat kompetensi kerja;d. sertifikat kompetensi kerja;

e. surat keterangan sehat berdasarkan hasil-hasil pemeriksaan
kesehatan dan psikologi;

f. paspor yang diterbitkan oleh Kantor Imigrasi setempat;

g. visa kerja;

h. perjanjian penempatan kerja;

i. perjanjian kerja, dan

j. KTKLN (Kartu Tenaga Kerja Luar Nigeri) adalah kartu identitas
bagi TKI yang memenuhi persyaratan dan prosedur untuk
bekerja di luar negeri.



Pendidikan dan Pelatihan

(1) Calon TKI wajib memiliki sertifikat 

kompetensi kerja sesuai dengan persyaratan 

jabatan.

(2) Dalam hal TKI belum memiliki kompetensi (2) Dalam hal TKI belum memiliki kompetensi 

kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

pelaksana penempatan TKI swasta wajib 

melakukan penddikan dan pelatihan sesuai 

dengan pekerjaan yang akan dilakukan.



Pendidikan dan Pelatihan

Pendidikan dan pelatihan kerja bagi calon TKI 
dimaksudkan untuk:

a. membekali, menempatkan dan mengembangkan
kompetensi kerja calon TKI;

b. memberi pengetahuan dan pemahaman tentangb. memberi pengetahuan dan pemahaman tentang
situasi, kondisi, adat istiadat, budaya agama, dan
risiko bekerja di luar negeri;

c. membekali kemampuan berkomunikasi dalam
bahas negara tujuan; dan

d. memberi pengetahuan dan pemahaman tentang 
hak dan kewajiban calon TKI/TKI.



Perjanjian kerja 

(1) Hubungan kerja antara Pengguna dan TKI terjadi
setelah perjanjian kerja disepakati dan
ditandatangi oleh para pihak.

(2) Setiap TKI wajib menandatangani perjanjian
kerja sebelum TKI yang bersangkutan
diberangkatkan ke luar negeri.diberangkatkan ke luar negeri.

(3) Perjanjian kerja ditanda tangani di hadapan
pejabat instansi yang bertanggungjawab di
bidang ketenagakerjaan.

(4) Perjanjian kerja sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) disiapkan oleh pelaksana penempatan
TKI swasta.



Isi Perjanjian Kerja

Perjanjian kerja sebagaimana sekurang-kurangnya
memuat:

a. nama dan alamat pengguna;

b. nama dan alamat TKI;

c. jabatan dan jenis pekerjaan TKI;c. jabatan dan jenis pekerjaan TKI;

d. hak dan kewajiban para pihak;

e. kondisi dan syarat kerja yang meliputi jam kerja, 
upah, dan tata cara pembayaran, baik cuti dan
waktu istirahat, fasilitas dan jaminan sosial; dan

f. jangka waktu perpanjangan kerja.



Asuransi 

Peraturan Menteri Nomor 23 Tahun 2006

tentang Asuransi Tenaga Kerja Indonesia.

Asuransi terdiri pra penempatan sebesarAsuransi terdiri pra penempatan sebesar

Rp 50 ribu, masa penempatan (Rp 300

ribu), dan purna penempatan (Rp 50 ribu).



Penyelesaian Perselisihan

• PJTKI wajib menyelesaikan permasalahan dan 

atau perselisihan yang terjadi antara TKI 

dan Pengguna. Untuk menyelesaikan 

permasalahan PJTKI berkoordinasi dengan permasalahan PJTKI berkoordinasi dengan 

Perwalu, Mitra Usaha dan dapat meminta 

bantuan Perwakilan R.I



Pembinaan PJTKI

Dirjen atas nama Menteri Tenaga Kerja dapat menjatuhkan 

sanksi:

a. teguran tertulis

b. penghentian kegiatan sementara (skorsing)

c. pencabutan SIUP-PJTKI

Dalam hal PJTKI dicabut SIUP-PJTKInya maka PJTKI wajib 

melakukan :

a. mengembalikan seluruh biaya yang telah diterima

b. memberangkatan calon TKI yang telah memiliki dokumen 

pemberangkatan

c. menyelesaikan permasalahan yang dialami TK

d. Deposito jaminan dapat dicairkan setelah 2 tahun TKI 

diberangkatkan terakhir



SANKSI Bagi PJTKI

1. skorsing (1 bulan dan paling 

lama 3 (tiga) bulan. lama 3 (tiga) bulan. 

2. pencabutan izin usaha 



1. Skorsing
a. tidak memenuhi kewajiban menyetr kembali deposito yang telah 

dicairkan.

b. memberikan kewenangan berdasarkan SIUP-PJTKI yang dimilikinya 

kepada pihak lain untuk melakukan kegiatan penempatan 

c. PJTKI atau Kantor Cabang melakukan rekrut melalui lembaga atau 

perseorangan yang tidak memiliki kewenangan atau ijin sebagai rekruter 

atau penyedia tenaga kerja 

d. Kantor Cabang melakukan kegiatan secara langsung dengan Mitra d. Kantor Cabang melakukan kegiatan secara langsung dengan Mitra 

Usaha dan atau e. menempatkan TKI di luar kawasan negara tujuan 

penempatan yang telah dipilihnya

f. tidak melegalisir perjanjian kerjasama penempatan

g. tidak melegalisir surat permintaan TKI (job order) kepada Perwakilan R.I 

di negara setempat

h. menempatkan TKI tidak sesuai dengan perjanjian kerja atau tidak 

melegalisir perjanjian kerja

i. tidak membuat perjanjian penempatan dengan Calon TKI 



j. merekrut, mendaftar dan menghimpun Calon TKI tanpa memiliki surat ijin pengerahan 

(SIP) 

k. tidak mengurus pelaksanaan tes kesehatan tambahan bagi Calon TKI 

l. tidak mempunyai BLK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (7); atau

m. menempatkan TKI dalam Kendali Alokasi TKI bagi PJTKI yang belum memiliki  BLK 

n. menyediakan asrama/akomodasi yang tidak memenuhi persyaratan 

o. tidak mengikutsertakan TKI dalam program asuransi TKI 

p. tidak melaksanakan Pembekalan Akhir Pemberangkatan (PAP) 

q. tidak melaporkan realisasi penempatan TKI setiap bulan kepada Instansi 

Kabupaten/Kota  daerah asal TKI, BP2TKI daerah asal TKI, BP2TKI domisili PJTKI dan 

Direktur  Jenderal 

r. membebani angsuran biaya penempatan melebihi 25% dari gaji yang diterima TKI setiap r. membebani angsuran biaya penempatan melebihi 25% dari gaji yang diterima TKI setiap 

bulan 

s. memotong upah TKI selain untuk pembayaran angsuran biaya penempatan 

t. tidak menyelesaikan perselisihan atau permasalahan yang dialami TKI 

u. tidak mengurus TKI yang sakit, mengalami kecelakaan atau meninggal dunia di luar 

negeri 

v. tidak mengurus kepulangan TKI 

w. tidak mengurus dan menandatangani perpanjangan perjanjian kerja 



2. Pencabutan izin PJTKI

• terbukti memiliki dokumen yang tidak memenuhi persyaratan/cacat
hukum sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 13; atau

b. PJTKI melakukan pencairan deposito dana jaminan dengan
melanggar ketentuan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2); atausebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2); atau

c. melakukan kegiatan penempatan TKI sebelum dipenuhinya
kembali nilai deposito
yang telah dicairkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat
ayat (3); atau

d. menempatkan TKI tanpa dokumen sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 29 ayat (1); 
atau



• e. mengganti atau mengubah perjanjian kerja yang sudah ditandatangani
sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3); atau

f. menempatkan TKI pada pekerjaan dan tempat yang melanggar kesusilaan atau
yang membahayakan keselamatan dan kesehatan TKI sebagaimana dimaksud
dalam Pasal
34; atau

g. tidak memberangkatkan Calon TKI dalam batas waktu yang ditetapkan dalam
perjanjian
penempatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) dan Pasal 33 ayat (2) 
huruf b; atau

h. tidak menyediakan asrama/akomodasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 
dan
Pasal 8 ayat (2) huruf j; atau

i. memberangkatkan TKI ke luar negeri tanpa KTKLN sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 50 ayat (4); atau



• J. membebani biaya penempatan TKI melebihi ketentuan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (3); atau

k. membebani biaya jasa perusahaan (company fee) kepada TKI 
melebihi 1 (satu) 
bulan gaji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54; atau

l. tidak memberikan perlindungan dan pembelaan terhadap hak dan
kepentingan
TKI di luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1).

(2) Selain pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) PJTKI (2) Selain pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) PJTKI 
yang terbukti
terlibat dan atau melakukan perbuatan pemalsuan dokumen TKI 
atau dokumen lain 
yang berkaitan dengan penempatan TKI, Menteri dapat
mengenakan sanksi pencabutan
SIUP.Pasal 87


