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Kata Pengantar 

Solidaritas Perempuan (Women's Solidarity for Human Rights) 
merupakan organisasi feminis yang didirikan pada 10 Desember 1990 
dengan tujuan untuk mewujudkan tatanan sosial yang demokratis, 
berlandaskan prinsip-prinsip keadilan, kesadaran ekologis, menghargai 
pluralisme dan anti kekerasan yang didasarkan pada sistem hubungan 
laki-laki dan perempuan yang setara dimana keduanya dapat berbagi 
akses dan kontrol atas sumber daya alam, sosial, budaya, ekonomi dan 
politik secara adil. 

Sebagai organisasi yang konsisten memperjuangkan hak-hak perempuan 
dan keadilan gender, Solidaritas Perempuan bekerja pada 4 fokus isu, 
yaitu (1) Konflik Sumber Daya Alam, (2) Kedaulatan Pangan, (3) Migrasi, 
Trafficking & HIV/AIDS, (4) Seksualitas dan Pluralisme. SP merupakan 
organisasi yang berbasiskan keanggotaan individu, dengan anggota 
hingga 2012 berjumlah 774 orang, perempuan dan laki-laki, yang tersebar 
di 10 Komunitas/Cabang, di antaranya SP Bungoeng Jeumpa Aceh, SP 
Palembang, SP Jabotabek, SP Kinasih Yogyakarta, SP Anging Mammiri 
Makassar, SP Palu, SP Kendari, SP Mataram, SP Sumbawa, dan SP 
Sintuwu Raya Poso 
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Kata Pengantar 
 

Fenomena migrasi tenaga kerja sudah terjadi selama berpuluh puluh 
tahun lamanya. Bermigrasi merupakan pilihan bagi masyarakat untuk mencari 
penghidupan yang lebih baik. Kontruksi gender telah mengakibatkan 
perempuan lebih banyak bermigrasi dan mayoritas bekerja sebagai pekerja 
rumah tangga. Tingginya angka Perempuan yang bekerja sebagai Buruh Migran 
seiring dengan tingginya angka kekerasan dan pelanggaran hak BMP dan 
anggota keluarganya. BMP kerap mengalami kekerasan dalam berbagai bentuk 
dan di seluruh tahapan migrasi.  

 
Pengalaman Solidaritas Perempuan (SP) dalam penanganan kasus 

kekerasan dan pelanggaran hak BMP mengungkapkan bahwa kekerasan yang 
dialami BMP diakibatkan oleh berbagai faktor dan aktor. Diskriminasi 
berbasiskan gender, kelas, ras, maupun agama, serta berbagai kebijakan Negara 
telah meminggirkan masyarakat atas sumber kehidupannya telah 
mengakibatkan pemiskinan struktural, terlebih dengan sistem migrasi yang 
mengkomoditisasi Buruh Migran menjadikan BMP mengalami penindasan 
yang berlapis. Pada situasi tersebut, mekanisme penanganan kasus yang 
disediakan oleh pemerintah masih jauh dari keadilan dan sulit untuk diakses 
oleh Buruh Migran. Sehingga kehadiran Negara menjadi relevan untuk 
dipertanyakan dalam menjamin perlindungan hak-hak Buruh Migran dan 
keluarganya. 

 
Saat ini kita tengah berada di bawah rezim pemerintahan baru yang 

menjanjikan untuk “Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa 
dan memberikan rasa aman pada seluruh warga Negara”. Sejumlah janji terkait 
Buruh Migran pun diucapkan melalui visi misi Presiden dan Wakil Presiden 
pada masa kampanye mereka. Namun hingga setengah tahun pemerintahan 
mereka belum ada kebijakan dan langkah-langkah yang dilakukan untuk 
merealisasikan tanggung jawab tersebut. Sebaliknya, kebijakan yang diperkuat 
oleh pemerintahan saat ini justru pembatasan hak warga Negara terutama 
perempuan untuk bekerja, salah satunya melalui Roadmap Zero Domestic Workers 
2017. Kesalahan pemerintah dalam merumuskan kebijakan yang justru 
mendiskriminasi BMP menunjukan bahwa dalam proses pembuatannya 
pemerintah tidak melihat pada situasi real yang dialami perempuan.  
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Buku Catatan Penanganan Kasus “Menggugat Tanggung Jawab Negara 
atas Perlindungan Hak Buruh Migran Perempuan” ini disusun berdasarkan 
pengalaman Solidaritas Perempuan dalam melakukan pendampingan dan 
penanganan kasus, serta pengalaman pengorganisasian sejumlah kelompok 
Buruh Migran Perempuan di komunitas-komunitas SP, sehingga pengalaman 
Buruh Migran Perempuan yang mengalami kekerasan dan pelanggaran haknya 
dapat diketahui oleh masyarakat yang lebih luas. Buku ini juga hadir untuk 
memberikan gambaran dan akar persoalan yang dihadapi perempuan, 
khususnya yang bekerja sebagai buruh migran.  

 
Buku ini juga menyampaikan rekomendasi-rekomendasi bagi 

Pemerintah untuk kebijakan dan langkah pemerintah ke depan untuk 
mewujudkan perlindungan hak BMP dan keluarganya, serta menegaskan bahwa 
Perlindungan Buruh Migran bukan sekedar janji di dalam kampanye, 
melainkan merupakan kewajiban dan tanggung jawab Negara baik presiden 
maupun DPR kepada warga negaranya.  

 
Untuk itu, Buku “Menggugat Tanggung Jawab Negara atas 

Perlindungan Buruh Migran Perempuan” diharapkan dapat menjadi referensi 
bagi berbagai pihak, khususnya DPR dan pemerintah dalam menyusun 
kebijakan maupun program pemerintah yang lebih strategis untuk menjamin 
perlindungan dan pemenuhan hak buruh migran perempuan dan anggota 
keluarganya.  
 
Jakarta, Mei 2015 
 
 
Wahidah Rustam 
Ketua Badan Eksekutif Nasional 
Solidaritas Perempuan 
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Bab I 
Pendahuluan 

 
Awal tahun 2015 Pemerintah Indonesia kembali menunjukkan 
kegagalannya dalam melindungi hak Buruh Migran Indonesia.  
Dieksekusinya dua orang Buruh Migran Perempuan (BMP) di Arab 
Saudi telah menorehkan catatan kelam tentang gagalnya Negara dalam 
melindungi Warga Negaranya, yang bekerja sebagai Buruh Migran.  
 
Sepanjang tiga tahun belakangan, kasus kriminalisasi dan ancaman 
hukuman mati terhadap Buruh Migran semakin mengemuka. Seperti 
yang dilansir oleh CNN Indonesia, Sebanyak 380 buruh migran dari 
Indonesia menjadi sandera hukuman mati di sejumlah negara seperti 
Cina, Malaysia, dan Arab Saudi. Dari seluruhnya, 17 di antaranya telah 
mendapat vonis tetap mati.1 Sementara, Kementerian Luar Negeri 
mencatat sepanjang 2011-2014 ada lebih dari 400 kasus ancaman 
Hukuman mati yang dialami oleh Buruh Migran di berbagai Negara 
tujuan. Walaupun demikian, pada tahun 2014 ada 46 Buruh Migran 
berhasil dibebaskan dari ancaman hukuman mati oleh Pemerintah. 
Namun pada tahun yang sama pula muncul 47 kasus baru.   
 
Persoalan yang dihadapi BMP tidak hanya ancaman hukuman mati. 
BMP kerap mengalami kekerasan dan pelanggaran haknya sebagai 
perempuan, pekerja migran dan warga negara dalam setiap tahapan 
migrasi.  BNP2TKI mencatat bahwa pada 2012 terdapat lebih dari 
47.000 Buruh Migran yang mengalami masalah. Di tahun 2013, 
jumlahnya lebih dari 44.000. Jumlah tersebut didapatkan dari 
pendataan di terminal-terminal kepulangan, yang mencakup terminal 
selapajang (Tanggerang), Surabaya, Tanjung Pinang, Semarang, 
Yogyakarta, Mataram, Solo dan Nunukan. Secara rata-rata, di tahun 

                                                           
1 http://www.cnnindonesia.com/nasional/20150203135704-12-29290/terapkan-
hukuman-mati-380-buruh-migran-terancam-disandera/ 
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2013, setiap harinya ada 54 Buruh Migran yang pulang dengan 
mengalami persoalan.2 
 
Pada tahapan pre departure (sebelum keberangkatan), pelanggaran 
banyak terjadi pada proses perekrutan dan penampungan. 
Terlanggarnya hak atas informasi BMP mengenai hak-haknya, maupun 
situasi di Negara tujuan menjadi hulu persoalan yang mengakibat BMP 
kemudian rentan terhadap kekerasan dan tidak dapat mengakses 
keadilan ketika di Negara tujuan. Proses perekrutan pun sarat dengan 
sistem percaloan, terlihat dengan peran pihak swasta yang diberikan 
oleh pemerintah. Sistem ini telah menjadikan BMP tergantung dengan 
calo, ataupun pihak-pihak swasta lainnya yang mengambil keuntungan 
dari BMP, bahkan mengeksploitasi BMP.  Sistem ini juga telah 
menjadikan BMP rentan terhadap trafficking atau perdagangan orang.   
 
Sepanjang Februari 2012 sampai Februari 2013, salah satu persoalan 
yang muncul pada proses perekrutan adalah gagal berangkat akibat 
Kartu Tanda Kerja di Luar Negeri (KTKLN). Akibatnya, Hak mobilisasi 
dan bekerja BMP menjadi terlanggar. Tak hanya itu, BMP juga banyak 
mengalami kerugian akibat proses pembuatan KTKLN yang tidak 
wajar, keberangkatan yang ditunda, sehingga harus mengatur ulang 
tiket keberangkatan dan biaya perjalanan yang sudah ditanggung, 
bahkan akhirnya gagal berangkat. Selain itu pungutan liar juga sering 
dihadapi BMP dalam mengurus KTKLN, tidak sedikit oknum 
BNP2TKI yang secara terang-terangan meminta biaya dalam proses 
pembuatan KTKLN, padahal dalam kebijakan KTKLN, calon BMP 
tidak dikenakan biaya dalam pembuatan KTKLN.    
 
Kekerasan dan pelanggaran hak juga terjadi kepada BMP selama masa 
kerja di Negara tujuan, antara lain  kasus ketenagakerjaan, di mana 
BMP tidak mendapatkan gaji, bekerja tidak sesuai kontrak atau tidak 

                                                           
2 Sumber Data: Pusat Penelitian Pengembangan dan Informasi BNP2TKI, dimuat di 
dalam Press Release BNP2TKI tahun 2013 
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sesuai yang dijanjikan oleh PT, perampasan dan penahanan dokumen 
oleh majikan, hingga kasus kekerasan dalam berbagai bentuk, 
kekerasan tersebut dilakukan baik secara fisik, psikis maupun seksual. 
Bahkan tidak sedikit kekerasan yang terjadi menyebabkan kematian 
BMP. Tidak adanya sistem pendataan terintegrasi, dan mekanisme 
pengawasan di Negara tujuan mengakibatkan banyak BMP yang tidak 
bisa berkomunikasi dengan keluarganya sehingga terjadi hilang kontak, 
bahkan  trafficking dengan modus eksploitasi dan dipindah-pindah 
majikan di negara tujuan juga banyak dialami oleh BMP. 
 
Pelanggaran hak BMP juga terjadi ketika proses kepulangan. Meski 
pemerintah telah mengeluarkan Peraturan yang memperbolehkan 
Buruh Migran memilih jalur kepulangannya, dan pada akhirnya 
menutup terminal khusus TKI, namun eksploitasi yang dialami Buruh 
Migran di bandara masih terjadi. Tak hanya di bandara, eksploitasi dan 
kekerasan terhadap BMP dan keluarganya terus mengikuti hingga di 
perjalanan pulang sampai ke kampung halaman. BMP yang pulang 
kerap mengalami intimidasi dari berbagai oknum, sehingga mantan 
BMP mengalami ketakutan. Bentuk pelanggaran yang terjadi ketika 
kepulangan antara lain, tidak diijinkan penjemputan oleh pihak 
keluarga, pungutan liar yang dilakukan oleh oknum agency, travel dan 
petugas kepada BMP dan keluarganya.   
 
Berbagai kekerasan dan pelanggaran yang terus berulang 
mencerminkan buruknya sistem migrasi dan sistem perlindungan bagi 
Buruh Migran di Indonesia. Kekerasan yang terjadi di seluruh tahapan 
migrasi menunjukan bahwa perbaikan sistem migrasi perlu dilakukan 
untuk menghadirkan  dan mewujudkan perlindungan yang 
komprehensif bagi Buruh Migran.  
 
Meskipun ratifikasi Konvensi Migran 1990 yang telah dilakukan pada 
12 April 2012 adalah  harapan bagi perbaikan perlindungan bagi hak-
hak BMP dan anggota keluarganya. Namun langkah awal tersebut 
hingga saat ini tidak ditindaklanjuti dengan langkah-langkah konkrit 



Catatan Penanganan Kasus Solidaritas Perempuan | 4 

 

untuk memperbaiki sistem migrasi termasuk melalui harmonisasi 
kebijakan terkait migrasi baik di tingkat nasional maupun lokal. 
Ratifikasi Konvensi Migran 1990 menjadi UU No. 6 tahun 2012 yang 
menjamin seluruh hak-hak Buruh Migran dan anggota keluarganya di 
semua tahapan migrasi, belum menjadi acuan bagi pemerintah dalam 
sistem perlindungan dan penempatan Buruh Migran, sebaliknya 
pemerintah masih menggunakan UU No. 39 Tahun 2004 tentang 
Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri 
yang masih berorientasi pada paradigma komoditisasi BMP.  
 
UU No.39 Tahun 2004 menjadi dasar persoalan terjadinya kekerasan 
dan pelanggaran hak BMP dan keluarganya, karena sarat akan 
komoditisasi Buruh Migran, dan minimnya peran pemerintah di dalam  
perlindungan Buruh Migran. Di dalam UU No. 39 tahun 2004 terlihat 
jelas bahwa peran-peran penting yang seharusnya menjadi kewajiban 
Negara, seperti perekrutan, pendidikan, pelatihan, tes kesehatan dan 
pelayanan kesehatan, maupun penempatan Buruh Migran diberikan 
kepada pihak swasta. Buruh Migran, terutama BMP yang bekerja 
sebagai PRT secara sistemik dibuat menjadi tergantung terhadap calo, 
PPTKIS, Klinik swasta, agen perekrutan di Indonesia maupun Negara 
tujuan dan perusahaan asuransi di setiap tahapan migrasi.  
 
Proses mendorong revisi UU No. 39 Tahun 2004 telah didesakkan 
masyarakat sipil bahkan pada tahun yang sama saat UU itu disahkan. 
Revisi UU ini sudah masuk ke dalam Program Legislasi Nasional 
(Prolegnas) sejak tahun 2004,  namun hingga saat ini, pembahasan 
revisi terlihat sangat lamban, bahkan masih berputar pada judul RUU 
tersebut. Draft RUU versi DPR maupun versi pemerintah juga 
mempupuskan harapan akan terjadinya perombakan sistem yang 
komprehensif dan benar-benar mampu melindungi Buruh Migran. 
Draft RUU versi pemerintah maupun versi DPR masih 
mengedepankan aspek penempatan dibandingkan aspe perlindungan. 
Hal ini memperlihatkan bahwa paradigma komoditisasi terhadap BMP 
dan keluarganya masih kuat. Hal ini juga dipengaruhi dengan 
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banyaknya kepentingan berbagai pihak atas Revisi UU ini,  terutama 
kepentingan pihak swasta yang selama ini diuntungkan oleh sistem 
perlindungan Buruh Migran yang lemah, serta keengganan negara 
untuk menjalankan tanggung jawab mereka dalam perlindungan Buruh 
Migran turut berkontribusi terhadap berlarut-larutnya proses 
pembahasan revisi UU ini. 
 
Sistem migrasi di Indonesia yang menyebabkan penindasan, kekerasan 
dan pelanggaran hak BMP dan keluarganya, justru dijawab pemerintah 
dengan melahirkan kebijakan migrasi yang diskriminatif dan melanggar 
hak Buruh Migran, terutama Buruh Migran Perempuan yang bekerja 
sebagai Pekerja Rumah Tangga (PRT). KTKLN dan Roadmap Zero 
Domestic Worker adalah dua kebijakan negara yang diskriminatif 
terhadap BMP-PRT. Padahal 80% buruh migran Indonesia bekerja 
sebagai Pekerja Rumah Tangga dan sebagian besar adalah perempuan.  
 
Persoalan lemahnya sistem migrasi di Indonesia juga telah disuarakan 
pada momentum Pemilu 2014. Gerakan masyarakat sipil pembelaan 
hak buruh migran telah melakukan desakan untuk memastikan perlin 
dungan hak buruh migran dan keluarganya menjadi satu agenda utama 
oleh Kandidat Calon Presiden pada Pemilu 2014, sehingga buruh 
migran tidak hanya dijadikan komoditas politik untuk memobilisasi 
suara.  
 
Terpilihnya Presiden/Wakil Presiden Joko Widodo-Jusuf Kalla menjadi 
harapan baru bagi perlindungan hak BMP dan keluarganya. Pasalnya 
perlindungan terhadap Buruh Migran telah menjadi bagian visi misi 
Presiden terpilih ketika masa kampanye. Bahkan  Nawacita Presiden 
Joko Widodo yang menyatakan “Menghadirkan kembali negara untuk 
melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga 
Negara,”, termasuk perlindungan bagi Buruh Migran.  Jokowi-JK juga telah 
menjanjikan untuk mendorong perlindungan Buruh migran, antara 
lain melalui: 
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1. Melindungi hak dan keselamatan warga Negara Indonesia di 
luar negeri khususnya pekerja migran 

2. Membangun kapasitas untuk melindungi hak dan keselamatan 
warga negara Indonesia di luar negeri, dengan memberi 
perhatian khusus pada perlindungan Tenaga Kerja Indonesia 
(TKI) 

3. Peraturan perundang-undangan dan langkah-langkah 
perlindungan bagi semua Pekerja Rumah Tangga (PRT) yang 
bekerja di dalam maupun di luar negeri 

4. Perlindungan buruh migran melalui: 
a. Pembatasan dan pngawasan peran swasta 
b. Menghapus semua praktik diskriminatif terhadap buruh 

migra terutama uruh migran perempuan 
c. Menyediakan layanan public bagi buruh/pekerja migran 

yang mudah dan aman sejak rekruitmen, selama di luar 
negeri, hingga pulang kembali ke Indonesia 

d. Bantuan hukum secara Cuma-Cuma bagi buruh/pekerja 
migran yang berhadapan dengan masalah hukum,  

5. Harmonisasi konvensi internasionalinternasional 1990 tentang 
Perlindungan hak-hak buruh  migran dan anggota keluarganya 
ke dalam seluruh kebijakan terkait migrasi tenaga kerja 

6. Berkomitmen untuk melakukan pemberantasan tindak 
criminal yang menjadikan anak dan perempuan sebagai objek 
eksploitasi di dunia kerja, dan objek transaksi dalam masalah 
kejahatan perdagangan orang (human trafficking) baik di 
dalam negeri maupun lintas Negara 

7. Melakukan revisi terhadap UU No. 39/2004 tentang 
Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) 
dengan menekankan pada aspek perlindungan 

8. UU tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga 
9. Mendukung pengalihan konsorsium Asuransi TKI menjadi 

bagian dari BPJS kesehatan 
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Namun, sampai saat ini belum terlihat langkah-langkah strategi dari 
pemerintahan baru untuk merealisasikan janji-janji tersebut. Oleh 
karena itu, penting untuk mengingatkan kembali kewajiban dan 
tanggung jawab Negara dalam melindungi hak-hak Buruh Migran 
Perempuan dan anggota kelurganya sebagaimana yang telah dijanjikan 
ketika masa kampanye dahulu.  
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BAB II 
Negara Abai dalam Perlindungan Hak Buruh 

Migran Perempuan dan Keluarganya 
 

A. Kewajiban Negara Atas Perlindungan Buruh Migran  
Negara baik melalui konstitusi maupun peraturan perundangan telah 
menjamin hak bagi warga Negara, termasuk hak atas pekerjaan yang 
aman dan layak. Negara memiliki kewajiban dan tanggung jawab untuk 
menjamin perlindungan, penghormatan dan pemenuhan hak-hak 
tersebut. Karenanya, Negara, dalam hal ini DPR dan pemerintah 
sebagai penyelenggara Negara adalah pihak yang bertanggung jawab dan 
berkewajiban untuk pelaksanaan hak-hak warga Negara tersebut.  
 
Hubungan antara Negara dan warga Negara secara ekplisit telah 
tertuang di dalam konstitusi kita. Secara umum, kewajiban negara 
secara implisit ada di dalam Pembukaan UUD 1945 yakni pada alinea 
keempat yang menegaskan bahwa Negara berkewajiban untuk 
melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah 
Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan 
bangsa, dan melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan 
kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.  
 
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, 
juga telah menegaskan Pengertian mengenai Hak Asasi Manusia yang 
tertuang di dalam Pasal 1, yaitu: 
 
“Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat 
dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan 
merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan 
dilindungi oleh negara, hukum dan Pemerintahan, dan setiap orang 
demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.”  
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Pasal ini secara jelas telah menegaskan bahwa Negara berkewajiban 
dalam menghormati, menjunjung tinggi dan melindungi setiap Hak 
Asasi Manusia, termasuk Hak Asasi Manusia warga negarnya. Selain 
kewajiban sebagaimana yang sudah diuraikan di atas, berdasarkan 
konstitusi dan peraturan perundang-undangan lainnya terkait Buruh 
Migran, Negara juga berkewajiban untuk menjamin perlindungan hak 
warga negara atas pekerjaan.  
 
UUD 1945 Pasal 27 ayat (2) menyebutkan „Tiap-tiap warga Negara 
berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan‟. 
Selain menjamin kesejahteraan bagi seluruh warga Negara, Negara juga 
berkewajiban atas perlindungan dan pemenuhan pekerjaan dan 
penghidupan yang layak bagi seluruh warga negaranya. Pengalaman 
Solidaritas Perempuan dalam penanganan kasus dan pengorganisasian 
terlihat bahwa hampir seluruh perempuan yang bekerja ke luar negeri 
mengaku terpaksa menjadi Buruh Migran karena hilang pekerjaan dan 
tidak memiliki pekerjaan yang layak di kampung halamannya.   
 
Hak atas pekerjaan juga tercantum di dalam International Covenant on 
Economic, Social, and Cultural Rights (Kovenan Internasional Hak 
Ekonomi, Sosial dan Budaya), yang sudah diratifikasi oleh Indonesia 
melalui UU No. 11 tahun 2005. Pada pasal 6 Kovenan tersebut 
menyatakan bahwa: 
 

1. Negara Pihak dari Kovenan ini mengakui hak atas pekerjaan, 
termasuk hak semua orang atas kesempatan untuk mencari 
nafkah melalui pekerjaan yang dipilih atau diterimanya secara 
bebas, dan akan mengambil langkah-langkah yang memadai 
guna melindungi hak ini.  
 

2. Langkah-langkah yang akan diambil oleh Negara Pihak pada 
Kovenan ini untuk mencapai perwujudan hak ini sepenuhnya, 
harus meliputi juga bimbingan teknis dan kejuruan serrta 
program-program pelatihan, kebijakan, dan teknik-teknik 
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untuk mencapai perkembangan ekonomi, sosial dan budaya 
yang mantap serta lapangan kerja yang penuh dan produktif, 
dengan kondisi-kondisi yang menjamin kebebasan politik dan 
ekonomi yang mendasar bagi perorangan.  

 
Terkait hak atas pekerjaan di atas, secara lebih detil Komentar Umum 
Kovenan Hak Ekosob no. 18 juga memaparkan mengenai kewajiban 
Negara yang mencakup menghormati (to respect), melindungi (to 
protect), dan memenuhi (to fulfil) 3.  
 
Kewajiban untuk menghormati, mengharuskan Negara untuk menahan 
diri dari campur tangan langsung maupun tidak langsung yang dapat 
mengakibatkan warga Negara tidak bisa menikmati hak tersebut. 
Artinya, Negara tidak boleh membuat kebijakan yang justru membuat 
hak-hak warga Negara menjadi terlanggar. Misalnya saja, Negara tidak 
boleh membatasi akses yang sama untuk pekerjaan yang layak bagi 
semua orang, terutama kelompok yang kurang beruntung dan 
terpinggirkan, termasuk narapidana atau tahanan, anggota kelompok 
minoritas dan pekerja migran. Secara khusus, Negara juga terikat oleh 
kewajiban untuk menghormati hak perempuan dan remaja untuk 
memiliki akses ke pekerjaan yang layak dan dengan demikian 
mengambil langkah-langkah untuk memerangi diskriminasi dan untuk 
mempromosikan akses dan kesempatan yang sama. 
 
Kewajiban melindungi warga negara, menuntut Negara untuk 
mengambil langkah-langkah strategis mencegah pihak ketiga melakukan 
sesuatu yang dapat mengakibatkan warga Negara tidak bisa menikmati 
hak atas pekerjaan. Kewajiban ini mencakup regulasi/perundang-
undangan dan langkah-langkah lain untuk memastikan perlindungan 
bagi seluruh pekerja, termasuk melarang kerja paksa, pekerja anak, dan 
lain sebagainya.  

                                                           
3 Committee on Ecosoc Rights, General Comments N.18 on Right to Work 
http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G06/403/13/PDF/G0640313.pdf?OpenElement  

http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G06/403/13/PDF/G0640313.pdf?OpenElement
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Kewajiban untuk memenuhi (to fulfill) mencakup kewajiban untuk 
menyediakan, memfasilitasi dan mempromosikan hak atas pekerjaan. 
Negara harus menyediakan peraturan, anggaran, untuk menjamin 
tersedianya hak atas pekerjaan ini. Kewajiban ini juga termasuk 
meningkatkan standar hidup, memenuhi persyaratan tenaga kerja dan 
mengatasi pengangguran dan setengah pengangguran, serta untuk 
mempromsikan hak atas pekerjaan itu sendiri melalui pendidikan dan 
program informasi.  
 
Konvensi Migran 1990: Langkah Awal Perlindungan BMP dan 
Keluarganya 
Pada 12 April 2012 lalu, melalui sidang paripurna DPR RI, Indonesia 
telah meratifikasi Konvensi PBB Tahun 1990 tentang Hak-hak seluruh 
Pekerja Migran dan anggota keluarganya. Ratifikasi yang dituangkan 
melalui UU No. 6 Tahun 2012 tersebut, artinya Konvensi ini berlaku 
bagi Indonesia dan mengikat secara Undang-undang. Konvensi ini 
memuat sejumlah hak-hak Buruh Migran dan keluarganya, selama 
proses migrasi dari buruh migran dan anggota keluarganya, mulai tahap 
persiapan, keberangkatan, transit dan seluruh periode menetap dimana 
buruh melakukan aktivitas yang dibayar di negara tujuan, serta 
kepulangan ke negara asal atau negara tempat tinggal (Pasal 1 UU No.6 
Tahun 2012) 
 
Konvensi ini tidak hanya melindungi seluruh Buruh Migran, tetapi 
juga anggota keluarganya, dengan pengertian sebagai berikut:  
 
- Buruh migran, yaitu “seseorang yang akan, tengah atau telah 

melakukan pekerjaan yang dibayar dalam suatu Negara di mana ia 
bukan menjadi warganegara” baik yang berdokumen maupun tidak 
berdokumen. Akan tetapi, buruh migran berdokumen (dalam situasi 
biasa)   memiliki lebih banyak hak yang dilindungi dalam Konvensi.  
 

- Anggota keluarga dari buruh migran, yaitu orang-orang yang 
menikah atau memiliki hubungan hukum setara pernikahan dengan 
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buruh migran, dan juga anak-anak mereka yang dibawah umur dan 
orang-orang lain yang menjadi tanggungan mereka yang dianggap 
sebagai anggota keluarga menurut ketentuan perundang-undangan 
yang berlaku, atau menurut perjanjian bilateral atau multilateral 
antara Negara-negara yang bersangkutan (Pasal 2)  

 
Konvensi Migran 1990 juga memiliki prinsip non diskriminasi, artinya 
tidak boleh ada pembedaan berdasarkan apapun termasuk jenis 
kelamin, ras, warna kulit, bahasa, agama atau keyakinan, paham politik 
atau lainnya, asal bangsa, etnis maupun sosial, kebangsaan, usia, status 
ekonomi, harta benda, status pernikahan atau status lainnya (Pasal 7).  
 
Hak-hak yang diatur di dalam Konvensi ini merupakan standar 
minimum dari hak-hak yang harus dipenuhi bagi seluruh buruh 
migran, termasuk buruh migran perempuan. Selain itu, pasal 82 dalam 
Konvensi Migran 1990 menegaskan bahwa hak-hak buruh migran dan 
keluarganya tidak dapat dihapuskan dan dikesampingkan (non-derogable) 
rights) meskipun melalui perjanjian atau persetujuan dari buruh migran 
yang bersangkutan. Artinya, jika ada perjanjian yang mengesampingkan 
hak-hak Buruh Migran sebagaimana diatur di dalam Konvensi ini, 
maka perjanjian itu tidak berlaku dan tidak bisa mengesampingkan 
hak-hak Buruh Migran dan anggota keluarganya. 
 
Ratifikasi Konvensi Migran 1990 juga melahirkan kewajiban negara 
untuk melakukan harmonisasi peraturan perundang-undangan terkait. 
Artinya, seluruh UU maupun peraturan di bawahnya, termasuk juga 
dengan Peraturan Daerah terkait Buruh Migran yang tidak sesuai 
ataupun tidak memuat standar dasar hak Buruh migran dan anggota 
keluarganya sebagaimana diatur di dalam Konvensi Migran 1990, maka 
harus direvisi dan disesuaikan dengan Konvensi tersebut.   
 
Penghapusan Diskriminasi Perempuan Pekerja Migran 
Jauh sebelum Indonesia meratifikasi Konvensi Migran 90, Indonesia 
telah meratifikasi Convention to Eleminate All Forms of Discrimination 
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against Women (CEDAW) pada tahun 1984. Konvensi untuk 
Menghilangkan Segala Bentuk Kekerasan terhadap Perempuan ini juga 
telah memiliki sejumlah Rekomendasi Umum. Salah satunya adalah 
Rekomendasi Umum no.26 tentang Perempuan Pekerja Migran yang 
memuat:  
  

Countries of origin must respect and protect the human rights of their 
female nationals who migrate for purposes of work.4 
 
Negara-negrara asal (Buruh Migran Perempuan) harus 
menghormati dan melindungi HAM perempuan warga negaranya 
yang bermigrasi untuk tujuan bekerja. 
 

Rekomendasi ini juga memberikan beberapa indikator dari kewajiban 
Negara untuk menghormati dan melindungi HAM perempuan yang 
bermigrasi. Di antaranya adalah menghilangkan pelarangan 
diskriminatif untuk perempuan bermigrasi berbasiskan usia, status 
pernikahan, kehamilan, atau status persalinan. Negara harus 
menghilangkan pembatasan yang mensyaratkan perempuan untuk 
mendapakan izin dari pasangan atau wali laki-laki mereka untuk 
mendapatkan passport atau untuk berpergian.  
 
Pendidikan, program peningkatan kesadaran, training dengan standar 
kurikulum, peraturan dan sistem pengawasan, pelayanan kesehatan, 
dan keamanan bagi remitansi serta penghasilan juga menjadi tolak ukur 
terselenggaranya kewajiban Negara. Negara juga harus menyediakan 
Pendampingan hukum dan adminsitrasi, pelayanan bagi Perempuan 
Buruh Migran yang pulang, memfasilitasi hak untuk pulang, serta 
perlindungan diplomatic dan konsular.  
 
Berbagai instrument di atas secara jelas telah menggariskan kewajiban 
Negara untuk memenuhi, melindungi, dan menghormati hak-hak 

                                                           
4 CEDAW GENERAL Recommendation Number 26 on Women Migrant Workers 
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Buruh Migran dang Anggota Keluarganya. Tidak hanya kewajiban 
dalam bentuk regulasi dan anggaran, tetapi juga sejumlah langkah dan 
program yang harus dilakukan untuk menjamin hak-hak tersebut.  
 
B. Pengabaian Sistematis Negara melalui Kebijakan 
Sayangnya, hingga saat ini kewajiban Negara dalam memenuhi, 
melindungi, dan menghormati hak-hak Buruh Migran dan keluarganya 
masih jauh dari realita. Buruh Migran masih dipandang sebagai 
komoditas ekonomi yang oleh pemerintah dihitung dalam bentuk 
remitansi dan devisa. Berbagai kebijakan yang ada lebih 
menitikberatkan pada aspek penempatan Buruh Migran ketimbang 
perlindungannya. Hal ini memperlihatkan bahwa Buruh Migran lebih 
dilihat sebagai komoditas ekonomi, bukan sebagai manusia, yang hak-
haknya harus dijamin, baik hak sebagai perempuan, pekerja, maupun 
warga Negara.  
 
Paradigma komoditisasi Buruh Migran ini tidak terlepas dari paradigma 
global yang berorientasi pada pada industri dengan mengukur 
keuntungan dari jumlah produksi barang dan jasa yang dihasilkan. 
Moneterisasi, atau proses menilai segala hal dengan uang juga terjadi 
terhadap manusia. Manusia, dalam hal ini tenaga kerja disamakan 
dengan barang dan modal yang diukur dalam satuan uang, dan 
ditimbang berapa yang harus dibayar untuk menghasilkan keuntungan 
sebesar-besarnya. Dalam sebuah skema perdagangan internasional, yaitu 
GATS5 mode ke 4 WTO, manusia dilihat sebagai tenaga kerja, bahkan 
dibedakan dari manusia yang mewakili badan hukum seperti 
perusahaan dan organisasi.  
 
Skema komoditisasi buruh ini telah menjebak buruh migran masuk 
dalam bentuk sistem kontrak pekerja yang eksploitaitif dengan kontrol 

                                                           
5 General Agreement on Trade in Services- Perjanjian Umum Tentang Perdagangan Jasa, 
sebuah perjanjian yang dibuat oleh Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) terkait 
sector jasa. 
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dari majikan dan Negara. Pekerja kemudian tidak mempunyai akses 
pada keadilan dan berbagai hak-haknya, dan bahkan rentan terhadap 
trafficking. Skema ini telah membawa buruh termasuk buruh migran 
tidak lagi dipandang sebagai manusia yang mempunyai martabat dan 
hak-hak dasar tetapi dipandang sebagai mesin produksi global semata.  
 
Dalam konteks buruh migran, Perempuan yang bekerja sebagai Pekerja 
Rumah Tangga menjadi kelompok yang lebih terpinggirkan. Di tengah 
paradigma global yang berlaku, hanya buruh di sektor formal yang 
dilihat dan dianggap sebagai „mesin‟ yang menghasilkan keuntungan. 
Sementara itu, pekerjaan-pekerjaan domestik atau pekerjaan rumah 
tangga dianggap tidak menghasilkan produksi ataupun keuntungan 
sehingga tidak diakui sebagai pekerjaan. Akibatnya, Pekerja Rumah 
Tangga tidak diperhitungkan, minim pengakuan dan tidak ada 
perlindungan atas hak-haknya. Paradigma inilah yang kemudian juga 
mempengaruhi kebijakan-kebijakan di tingkat nasional. 
 
1. UU No. 39 Tahun 2004 
Kehadiran UU No. 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan 
Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri merupakan 
contoh nyata Negara tidak menjalankan kewajibannya memenuhi, 
melindungi, dan menghormati hak-hak Buruh Migran dan anggota 
keluarganya. Melalui kebijakan ini, peran pemerintah direduksi, dan 
hak warga Negara diubah menjadi komoditas. UU ini menyerahkan 
peran-peran penting yang merupakan kewajiban Negara, seperti 
perekrutan, pendidikan, pelatihan, tes kesehatan dan pelayanan 
kesehatan, maupun penempatan Buruh Migran kepada pihak swasta. 
Buruh Migran Perempuan, terutama PRT secara sistemik dibuat 
menjadi tergantung terhadap calo, PPTKIS, Klinik swasta, agen 
perekrutan, dan perusahaan asuransi di setiap tahapan migrasi. Tidak 
adanya mekanisme pengawasan pemerintah yang memadai secara tegas 
merupakan bentuk pengabaian pemerintah dalam melindungi warga 
negaranya yang bekerja sebagai Buruh Migran. 
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Secara lebih spesifik, UU yang disahkan pada 28 Oktober 2004 ini 
lebih banyak mengatur mengenai penempatan Buruh Migran daripada 
mengatur aspek perlindungannya. Dari 16 Bab dan 109 Pasal yang 
terdapat dalam undang-undang, pengaturan mengenai perlindungan 
hanya terdapat dalam 1 Bab yang terdiri dari 8 Pasal dan 14 ayat. Bab 
mengenai pelaksanaan penempatan terdiri dari 17 pasal dan 35 ayat, 
sementara 50 pasal dan 96 ayat berbicara mengenai tata cara 
penempatan. 
 
Tak hanya itu, UU No. 39 Tahun 2004  telah membatasi perlindungan 
hanya untuk Buruh Migran yang memenuhi syarat untuk bekerja di 
luar negeri. Salah satu dari syarat tersebut adalah berdokumen. 
Padahal, kewajiban Negara atas perlindungan Buruh Migran berlaku 
bagi seluruh Buruh Migran tanpa melihat status dokumen mereka. 
Berdokumen ataupun tidak berdokumen, mereka adalah warga Negara 
yang memiliki sejumlah hak yang harus dipenuhi, dilindungi, dan 
dihormati oleh Negara.  
 

Pasal 1 Angka 1, yang dimaksud dengan Tenaga Kerja Indonesia adalah 
setiap warga negara Indonesia yang memenuhi syarat untuk bekerja di luar 
negeri dalam hubungan kerja untuk jangka waktu tertentu dengan 
menerima upah. 

Terlebih, banyak Buruh Migran Indonesia yang bekerja di luar negeri 
tanpa dokumen. Sistem migrasi yang membuat Buruh Migran, 
khususnya Buruh Migran Perempuan tergantung kepada calo, PPTKIS 
dan pihak swasta lainnya, menjadikan pihak-pihak swasta tersebut 
sebagai pihak yang memiliki kuasa dalam keseluruhan tahap migrasi. 
Seringkali, Buruh Migran tidak memiliki dokumen, atau dokumennya 
tidak asli tanpa mereka memahami prosedur migrasi yang seharusnya 
ditempuh. Mereka cenderung hanya mengikuti arahan dan perintah 
calo atau PPTKIS termasuk dalam hal pengurusan dokumen.   
 
Sistem percaloan ini juga salah satu penyebab Buruh Migran kerap 
tidak berdokumen. Pengalaman beberapa buruh migran yang awalnya 
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memiliki dokumen, namun ketika sampai di negara tujuan, dokumen 
yang dimiliki diambil, disimpan atau ditahan oleh majikan. Akibatnya 
ketika  Buruh Migran mengalami kekerasan oleh majikan dan terpaksa 
melarikan diri, sehingga buruh migran menjadi tidak berdokumen.  
 
Persoalan lainnya adalah UU ini juga tidak mencakup mekanisme 
perlindungan yang memadai. Misalnya tidak diatur mengenai 
mekanisme pendataan yang terintegrasi terkait Buruh Migran, dan 
tidak diatur mekanisme penanganan kasus bagi Buruh Migran yang 
mengalami masalah, sehingga akses terhadap keadilan dan pemenuhan 
hak-hak Buruh Migran menjadi terhambat.  
 
Sayangnya, UU 39 Tahun 2004 masih dijadikan landasan bagi 
pemerintah dalam sistem migrasi di Indonesia. Akibatnya, sistem 
migrasi yang berlaku masih menempatkan Buruh Migran dalam posisi 
rentan terhadap kekerasan dan pelanggaran hak, termasuk trafficking. 
Padahal, masyarakat sipil sudah mendesakkan revisinya bahkan sejak 
disahkan UU tersebut, namun proses revisi UU ini sangat lamban dan 
belum menghasilkan perubahan yang signifikan. Panitia Khusus 
(Pansus) yang terdiri dari Komisi IX DPR RI dan beberapa kementerian 
Negara hanya berhenti sampai pembahasan judul UU belum pada 
substansi. Pada periode DPR yang baru, Revisi UU No. 39 Tahun 2004 
berhasil masuk dalam  program legislasi nasional (prolegnas) 2015-
2019, dan bahkan masuk ke dalam prioritas prolegnas 2015. Namun 
hingga saat buku ini dibuat, belum ada pembahasan lebih lanjut 
mengenai Revisi UU ini. 
 
2. Roadmap Zero Domestic Workers 2017 
Pada tahun 2012, pemerintah semakin menegaskan sikapnya untuk 
meminggirkan akses PRT Migran melalui kebijakan Roadmap Zero 
Domestic Worker 2017. Pada Januari 2012, Menakertrans-Muhaimin 
Iskandar-menyatakan bahwa pemerintah telah membangun sebuah 
road map yang mentargetkan penghentian penempatan Tenaga Kerja 
Indonesia (TKI) sektor informal ke luar negeri secara bertahap  sampai 
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ke titik nol (zero) pada tahun 2017. Penghentian bertahap sudah 
dimulai sejak awal 2012 hingga 2017.6  Sayangnya, sampai saat ini 
dokumen kebijakan Roadmap Zero Domestic Worker tidak dapat 
diakses oleh publik. Hal ini telah melanggar hak rakyat atas informasi 
publik.   
 
Kemenakertrans mengklaim bahwa selama 2012 sudah berhasil 
mencegah penempatan TKI informal sebanyak 50%. Dari jumlah 
penempatan TKI selama 2012 sebanyak 494.609 orang itu ternyata 
lebih banyak TKI sektor formal yakni sebanyak 258.411 orang 
dibandingkan (domestic worker) atau penata laksana rumah tangga 
yakni sebanyak 236.198 orang. Padahal, berdasarkan data 
Kemenakertrans 2011, jumlah TKI formal meningkat hingga 264.756 
orang (45,56% dari total penempatan TKI), sedangkan jumlah TKI 
informal sebanyak 316.325 orang (54,44%). Pada 2010, jumlah 
penempatan TKI formal hanya 259. 229 orang (30,14% dari total 
penempatan TKI), sedangkan jumlah penempatan informal 600.857 
orang (69,86%).  
 
Pemerintah periode baru yang dipimpin oleh Joko Widodo semakin 
menguatkan sikap pemerintah terdahulu dalam melanggar hak warga 
negaranya untuk bekerja ke luar negeri sebagai PRT dengan 
meneruskan Roadmap Zero Domestic Workers 2017. Jokowi 
menyatakan akan menghentikan penempatan pekerja rumah tangga 
(PRT) ke luar negeri.7 Presiden bahkan menilai PRT selama ini menjadi 
sumber masalah dan merendahkan harga diri serta martabat bangsa. 
Hal ini secara tegas memperlihatkan bahwa Presiden menganggap 
rendah pekerjaan rumah tangga dan bahkan tidak diakui sebagai 
pekerjaan.   

                                                           
6 Source: http://www.antaranews.com/berita/294608/menakertrans--tki-informal-
dihentikan-bertahap-2012-2017 
7 http://www.tribunnews.com/nasional/2015/02/15/rencana-jokowi-stop-pengiriman-
prt-migran-dikritik 

http://m.tribunnews.com/tag/presiden-joko-widodo/
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Roadmap Zero Domestic Workers ini merupakan cermin kegagalan 
pemerintah dalam melindungi warga negaranya. Alih-alih membangun 
dan menjalankanmekanisme perlindungan yang komprehensif, 
pemerintah justru hendak melarang warganya mencari penghidupan 
dengan bekerja ke luar negeri. Padahal, bukan bermigrasi atau menjadi 
PRT yang mengakibatkan perempuan rentan terhadap kekerasan dan 
pelanggaran hak, melainkan lemahnya sistem migrasi yang berlaku dan 
ketidakseriusan pemerintah dalam melakukan upaya perlindungan 
terhadap PRT Migran.  
 
Beberapa pelanggaran HAM yang dialami PRT Migran di Luar negeri 
justru seringkali disebabkan oleh sikap abai pemerintah Indonesia 
sendiri yang tidak responsif terhadap kebutuhan dan perlindungan hak 
PRT Migran. Harus diakui bahwa lemahnya kebijakan nasional dan 
sikap pemerintah yang belum mempunyai komitmen kuat untuk 
melindungi PRT migran serta lemahnya posisi tawar pemerintah, telah 
berkontribusi terhadap perilaku buruk pihak pemerintah dan majikan 
di Negara tujuan seperti Arab Saudi dan Malaysia terhadap PRT 
migran Indonesia. 
 
Kebijakan penghentian penempatan PRT migran di tengah situasi 
pemiskinan masyarakat di dalam negeri akan semakin memperkuat 
pemiskinan perempuan. Pekerja Rumah Tangga merupakan alternatif 
pekerjaan yang ditempuh oleh perempuan Indonesia, untuk 
menghidupi keluarganya akibat kebijakan Negara yang telah 
menghilangkan sumber-sumber kehidupannya. Sehingga, kebijakan 
Roadmap Zero Domestic Workers 2017 ini merupakan pelanggaran 
Hak warga Negara atas pekerjaan dan penghidupan yang layak yang 
diatur di dalam UUD 1945 pasal 27 ayat (2).  
 
Tidak hanya melanggar Konstitusi Negara, Penghentian penempatan 
PRT merupakan pembatasan terhadap hak atas kerja perempuan dan 
melanggar Prinsip Umum yang diatur pasal 1 Konvensi Migran 1990, 
yaitu prinsip non diskriminasi. Roadmap juga telah melanggar hak 
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buruh migrant yang sudah di jamin  di Bagian III Konvensi  mengenai 
Hak Asasi seluruh buruh migran dan anggota keluarganya, yaitu Hak 
untuk meninggalkan suatu Negara termasuk negaranya sendiri maupun 
untuk kembali (pasal 8). 
 
Roadmap Zero Domestic Worker 2017 telah menafikan tanggung jawab 
Indonesia sebagai Negara asal buruh migrant atas pelaksanaan 
Rekomendasi Umum CEDAW No. 26 mengenai Pekerja Migran 
Perempuan, yaitu: “Negara asal harus menghormati dan melindungi 
hak asasi perempuan warga negaranya yang bermigrasi dengan tujuan 
untuk bekerja (point 24)”. Roadmap ini juga melanggar CEDAW 
karena merupakan bentuk pembatasan hak perempuan untuk 
bermigrasi sehingga mengancam sumber pendapatan buruh migran 
perempuan dan keluarganya. 
 
3. Minimnya Peran Pemerintah Daerah dalam Perlindungan 

Buruh Migran Perempuan 
Mayoritas Buruh Migran Perempuan datang dari desa-desa yang 
kehilangan sumber kehidupannya, seperti lahan pertanian, dan 
menjadi wilayah kantong Buruh Migran. Proses migrasi yang berawal 
dari rumah-rumah penduduk juga banyak terjadi di level lokal/daerah. 
Karena itu, pemerintah daerah seharusnya memiliki peran yang 
signifikan di dalam proses migrasi. Misalnya, di dalam proses 
penyebaran informasi mengenai hak-hak Buruh Migran, pengawasan 
terhadap praktik percaloan dan PPTKIS cabang, hingga pendataan yang 
akurat mengenai warga yang berangkat menjadi Buruh Migran di luar 
negeri, serta penanganan kasus kekerasan dan pelanggaran hak yang 
dialami Buruh Migran seharusnya dapat menjadi bagian dari peran 
pemerintah daerah dalam rangka perlindungan Buruh Migran. 
 
Namun, pada kenyataannya pemerintah daerah justru tidak peduli 
terhadap  perlindungan Buruh Migran, baik dalam aspek pencegahan, 
maupun dalam hal penanganan kasus kekerasan dan pelanggaran hak 
yang dialami oleh Buruh Migran. 
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“Aparat desa ya cuek cuek aja. Misalnya pertama saya pernah ngadu ke 
desa karena tidak bisa menitip surat sama pak RT mau berobat…. 
….. Saya mengirim surat ke kepala desa tapi  tidak ditanggapi.8” 

(WN, BMP Korban Trafficking) 
 
Minimnya pemerintah daerah tidak terlepas dari kebijakan yang 
berlaku secara nasional. Paradigma Peraturan Daerah (Perda) terkait 
Buruh Migran, misalnya Perda Penempatan dan Perlindungan TKI di 
Karawang dan Sumbawa juga mengikuti paradigma komoditisasi 
manusia sebagaimana UU No. 39 Tahun 2004.  Keterlibatan besar 
yang diberikan UU ini kepada pihak swasta membatasi ruang 
pemerintah daerah untuk masuk ke dalam proses migrasi yang dialami 
oleh warganya. Selain itu, di dalam UU No. 39 Tahun 2004 
kewenangan dan peran pemerintah daerah juga tidak diatur secara 
jelas. Hal ini mengakibatkan pemerintah daerah sering tidak 
bertanggung jawab dengan dalih kewenangan terkait perlindungan 
Buruh Migran ada di pemerintah pusat bukan di pemerintah daerah.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
8 Hasil wawancara SP dengan korban trafficking dalam  FPAR mengenai layanan dan 
bantuan terhadap korban trafficking.  
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BAB III  
Berulangnya Kekerasan dan Pelanggaran Hak BMP 

dan Keluarganya 
 
Sejak berdirinya pada tahun 1990, Solidaritas Perempuan telah 
melakukan perjuangan terhadap penindasan dan ketidakadilan yang 
dialami Buruh Migran Perempuan. Upaya mendorong perlindungan 
hak  Buruh Migran Perempuan dan keluarganya telah dilakukan  SP 
juga melakukan pendampingan dan penanganan kasus-kasus kekerasan 
dan pelanggaran hak Buruh Migran.  
 
SP menyadari bahwa penindasan, ketidakadilan dan pelanggaran hak 
BMP dan keluarganya telah terjadi secara sistematis akibat sistem dan 
kebijakan negara dan non Negara yang telah merampas sumber-sumber 
kehidupan perempuan. Oleh karena itu, proses penanganan kasus yang 
dilakukan selalu mengedepankan prinsip-prinsip, perspektif dan nilai-
nilai feminis dalam setiap proses pembelaan terhadap penindasan dan 
ketidakadilan yang dialami oleh BMP dan keluarganya. Pendampingan 
dan Penanganan Kasus ini dilakukan dengan pendekatan penguatan 
terhadap BMP dan keluarganya, dimana setiap proses penanganan 
kasus melibatkan BMP dan keluarganya, sehingga mampu 
menyampaikan persoalan, menuntut perlindungan dan pemenuhan 
hak-haknya dan mendapatkan hak atas keadilan.  
 
Pencapaian keadilan diupayakan tidak hanya bagi BMP dan 
keluarganya yang kasusnya didampingi, tetapi juga mendorong 
perubahan struktural terhadap kebijakan terkait Buruh Migran. Karena 
itu, pendampingan dan penanganan kasus yang dilakukan oleh SP juga 
merupakan proses penguatan kesadaran kritis BMP dan keluarganya 
terkait hak-haknya, sehingga BMP dan keluarganya juga dapat 
menyuarakan situasi ketidakadilan yang dialami serta mendorong 
perubahan kebijakan yang menjamin perlindungan bagi buruh migran.  
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A. Gambaran Umum  
Sepanjang Januari 2012 hingga Februari 2015, Solidaritas Perempuan 
telah menangani 106 kasus kekerasan dan pelanggaran hak Buruh 
Migran, khususnya buruh migran perempuan dan keluarganya. 
Gambaran umum kasus yang ditangani dapat dilihat di dalam uraian 
berikut: 
 
Peningkatan Jumlah Kasus Kekerasan Dan Pelanggaran Hak BMP dan 
keluarganya  
Setiap tahunnya Solidaritas Perempuan rata-rata menerima pengaduan 
kasus sejumlah 20 hingga 28 pengaduan kasus baru. Namun, sepanjang 
Januari 2012 hingga Februari 2015, SP juga menangani kasus-kasus 
yang telah ditangani pada tahun-tahun sebelumnya, dimana kasus 
tersebut belum selesai dan masih ditindaklanjuti ke pemerintah untuk 
terus mendesak penyelesaian kasusnya.  
 
Pengaduan kasus disampaikan oleh BMP dan keluarganya melalui 
beberapa cara. Mayoritas kasus yang dilaporkan melalui pengaduan dari 
keluarga Buruh Migran, sementara Buruh Migran masih berada di 
Negara tujuan. Selain itu, juga terdapat pengaduan langsung dari 
Buruh Migran ke Solidaritas Perempuan, baik datang langsung ke SP 
maupun melalui email. Kasus yang ditangani juga datang melalui 
rujukan lembaga lain, seperti Komnas Perempuan, Kementerian Luar 
Negeri, maupun lembaga jaringan lainnya. Penanganan kasus yang 
dilakukan tidak hanya oleh Sekretariat Nasional Solidaritas 
Perempuan, tetapi juga melalui Komunitas SP dan Mitra SP, bahkan 
beberapa kasus ditangani bersama antara Sekretariat Nasional SP dan 
Komunitas SP atau Mitra SP. Rincian data jumlah kasus per tahun 
dapat dilihat di dalam tabel dan bagan berikut dibawah ini: 
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Data Jumlah Kasus berdasarkan Jenis Pekerjaan 
Sepanjang periode ini, mayoritas Buruh Migran yang kasusnya 
ditangani oleh SP mayoritas bekerja sebagai Pekerja Rumah Tanga. 
Namun, terdapat beberapa Buruh Migran yang bekerja di ranah yang 
lain, seperti Anak Buah Kapal (ABK),buruh perkebunan kelapa sawit, 
dan pelayan toko Rincian data kasus berdasarkan jenis pekerjaan dapat 
di lihat di dalam tabel dan bagan di bawah ini: 
 
 
 
 
 
 

Sebelu
m 2012 

21% 

2012 
19% 

2013 
26% 

2014 
26% 

2015 
(sampa

i 
februar

i) … 

Tabel Data Kasus per Tahun 
Sebelum 2012 22 
2012 20 
2013 28 
2014 28 
2015 (Hingga Februari) 8 

Total 106 
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Data Jumlah Kasus Berdasarkan Jenis Pekerjaan 
Pekerja Rumah Tangga 96 
Selain Pekerja Rumah Tangga 8 
Total 106 

 

 
 
Data Jumlah Kasus berdasarkan Pendidikan Terakhir 
Mayoritas Buruh Migran berpendikan relative rendah, rata-rata hanya 
setingkat SD dan SLTP. Hanya sedikit dari mereka yang lulus SMU, 
dan bahkan tidak ada yang lulus perguruan tinggi atau akademi. 
Rincian jumlah Buruh Migran berdasarkan pendidikan terakhirnya 
dapat dilihat di dalam tabel dan bagan berikut:  
 
 

Pekerja 
Rumah 
Tangga 

92% 

Selain 
Pekerja 
Rumah 
Tangga 

8% 
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Data Jumlah Kasus Berdasarkan Pendidikan 

Terakhir 
SD Sederajat 34 

SLTP Sederajat 33 
SMU Sederajat 10 
Perguruan Tinggi / Akademi 0 

Tidak Diketahui 29 

Total  106 

 

 
 
Data Jumlah Kasus berdasarkan Jenis Kelamin 
Sebanyak 97% Buruh Migran yang kasusnya ditangani oleh Solidaritas 
Perempuan adalah perempuan. Perempuan Buruh Migran, terutama 
yang bekerja sebagai Pekerja Rumah Tangga merupakan kelompok 
Buruh Migran yang paling rentan. Meski demikian, SP juga menangani 
beberapa kasus yang dialami oleh Buruh Migran laki-laki, sebagaimana 
rincian di dalam tabel dan bagan berikut: 
 
 
 

SD 
Sederajat 

32% 

SLTP 
Sederajat 

31% 

SMU 
Sederajat 

10% 

Perguruan 
Tinggi/ 

Akademi 
0% 

Tidak 
Diketahui 

27% 
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Data Jumlah Kasus Berdasarkan Jenis Kelamin 

Perempuan 103 

Laki-laki 3 
Total  106 

 

 
Data Jumlah Kasus berdasarkan Daerah Asal 
Buruh Migran pada umumnya berasal dari daerah, di mana terdapat 
kantong-kantong Buruh Migran. Jawa Barat merupakan salah satu dari 
wilayah kantong buruh migran terbesar di Indonesia. Buruh Migran 
yang kasusnya ditangani SP pun paling banyak berasal dari Jawa Barat. 
Selain faktor daerah di mana terdapat banyak Buruh Migran, 
banyaknya jumlah kasus Buruh Migran dari Jawa Barat juga tidak 
terlepas dari mitra SP khususnya di Karawang. Selain melalui mitra SP, 
kasus Buruh Migran juga datang melalui Komunitas SP di Sulawesi dan 
Nusa Tenggara, ataupun datang langsung ke kantor sekretariat SP. 
 
 
 

Perempuan 
97% 

Laki-Laki 
3% 
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Data Jumlah Kasus berdasarkan Daerah 
Asal 

 
Jakarta Barat 1 
Karawang 18 
Banten 7 
Subang 6 
Indramayu 4 
Cirebon 1 
Bogor 1 
Sukabumi 1 
Cianjur 1 
Cilacap 1  
Wonosobo 1  
Brebes 1  
Madiun  1  
Demak 1  
Malang 1  
Sumenep 1  
Sumbawa 12  
Mataram  5  
Kendari  8  
Makasar 5  
Palu 4  
Lampung 3  
Tapanuli Utara 1  
Medan 1  
Batang 2  
Kamboja (WNA)  1   
Cina 2 
Tidak Diketahui  15   
Total Jumlah 106  
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Data Jumlah Kasus berdasarkan Negara Penempatan 
Arab Saudi menempati urutan pertama dengan jumlah kasus yang 
cukup signifikan. Jumlah tersebut diikuti dengan Malaysia.  Hal ini 
tidak terlepas dari jumlah BMP yang berangkat ke Arab Saudi dan 
Malaysia lebih besar dibandingkan Negara penempatan lainnya. Jika 
melihat karakteristik budaya dan situasi di kedua Negara tersebut, 
Buruh Migran Perempuan, khususnya Pekerja Rumah Tangga berada 
di dalam situasi tertutup dengan mobilitas yang sangat terbatas. Mereka 
pada umumnya dilarang keluar rumah, kecuali sedang berpergian 
dengan majikan. Mereka juga tidak mendapatkan libur mingguan, 
meski hak tersebut dicantumkan di dalam kontrak kerja. Situasi ini 
berbeda dengan beberapa Negara seperti Hongkong di mana Buruh 
Migran memiliki hari libur, dapat ke luar rumah, dan bersosialisasi, 
sehingga memiliki kesempatan juga untuk berorganisasi dan berserikat.  

 
 

Jawa 
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Data Jumlah Kasus berdasarkan 
Negara Penempatan 

Arab Saudi 40  
Kuwait 2  
Damam 1  
Suriah 5  
Yordania 5  
Bahrain 4  
Oman 3  
Abu Dhabi 2  
Dubai  1  
Malaysia 14  
Brunei 1  
Singapura 1  
Taiwan 5  
Hongkong 4  
RRC 1  
Tidak Diketahui 17  

Total Jumlah  106  
 

 

 
 

Arab 
Saudi 
38% 

Timur 
Tengah 

22% 

Asia 
Pasifik 
24% 

Tidak 
Diketahu

i 
16% 



Catatan Penanganan Kasus Solidaritas Perempuan | 31 

 

Data Jumlah Kasus berdasarkan Jenis Kasus 
Selama 2012-2015, SP telah menangani sejumlah kasus kekerasan dan 
pelanggaran hak BMP. Kasus trafficking merupakan kasus terbanyak 
yang ditangani oleh Solidaritas Perempuan. Jika dilihat lebih dalam, 
banyak di antara kasus yang ditangani sebelumnya diidentifikasi sebagai 
kasus hilang kontak, kekerasan, dan lain sebagainya, tetapi juga 
terdapat unsur trafficking. Kasus ketenagakerjaan juga banyak dialami 
Buruh Migran. Kasus pelanggaran hak ketenagakerjaan ini mencakup 
gaji tidak dibayar, kecelakaan kerja, over contract, pelanggaran kontrak, 
penahanan gaji, dan lain sebagainya. Mayoritas Buruh Migran 
mengalami kekerasan berlapis di mana seorang BMP mengalami lebih 
dari satu jenis kekerasan. Misalnya, salah satu BMP yang selain tidak 
dibayar gajinya, dia juga mendapatkan kekerasan fisik dengan cara 
dipukul, ditendang, ditampar hingga dicekik apabila 
menanyakan/meminta gajinya kepada majikan.  
 

Data Jumlah Kasus berdasarkan Jenis Kasus 

Trafficking 32  

Ketenagakerjaan*  25 

Hilang Kontak 21  
Kekerasan Fisik 9  

Kekerasan Psikis 2  

Kekerasan Seksual  1  

Kekerasan mengakibatkan kematian 1 

Kriminalisasi 3  
Pencairan Asuransi 3  

Meninggal dunia di Negara Tujuan 2  

KTKLN 4  

Gagal Berangkat 2  

Masalah Keluarga  1  
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Kesehatan 1  

Identitas keluarga 5 

Tidak Diketahui 15  

Total 127 

 
Catatan : Satu orang Buruh Migran bisa mengalami lebih dari satu jenis 

kekerasan dan pelanggaran hak    
 

 
 

Data Jumlah Kasus berdasarkan Usia 
Sebagian besar, buruh migran yang bekerja diluar negeri berusia  
Dari segi usia, kasus paling banyak bahkan dialami oleh BMP yang 
usianya masih sangat muda, yaitu 18-25 tahun. Bahkan, beberapa 
kasus dialami BMP PRT yang berusia di bawah 21 tahun. Padahal, 
berdasarkan peraturan yang berlaku, batas minimal usia PRT 
migran adalah 21 tahun. Kenyataan ini juga menunjukan salah satu 
modus trafficking yang berlaku yaitu pemalsuan identitas.  

25% 

20% 
17% 7% 2% 1% 

1% 
2% 

2% 
2% 

3% 2% 

1% 

1% 4% 12% 

Trafficking

Ketenagakerjaan

Hilang Kontak

Kekerasan Fisik

Kekerasan Psikis

Kekerasan Seksual



Catatan Penanganan Kasus Solidaritas Perempuan | 33 

 

Meski jumlahny sedikit, namun SP juga menangani beberapa kasus 
di mana Buruh Migran sudah berusia lanjut, bahkan hingga usia 
61-65 tahun. Rincian data kasus Buruh Migran berdasarkan usia 
bisa dilihat di tabel dan bagan di bawah ini: 
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Data Jumlah Kasus berdasarkan 
Usia 

18-25 Tahun 19 
26-30 Tahun 12 
31-35 Tahun 17 
36-40 Tahun 18 
41-45 Tahun 6 
46-50 Tahun 1 
51-55 Tahun 2 
56-60 Tahun 1 
61-65 Tahun 1 
Belum Diketahui 29 

Total Jumlah 106 
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B. Kekerasan Terjadi di Berbagai Tahapan Migrasi 
Di setiap tahapan migrasi, Buruh Migran Perempuan (BMP) sangat 
rentan terhadap kekerasan, baik secara fisik, psikis maupupun seksual. 
Kekerasan dilakukan oleh pihak-pihak yang akan memberangkatkan 
BMP, seperti calo, agen pptkis, maupun majikan, agen, dan pihak-pihak 
lainnya di Negara tujuan, hingga petugas bandara, petugas travel, dan 
oknum pemerintah yang terlibat di dalam proses kepulangan Buruh 
Migran. Situasi BMP yang tertekan, dan tergantung pada pihak-pihak 
tersebut, ketiadaan informasi dan keinginan yang besar untuk 
berangkat bekerja di luar negeri, ranah kerja yang tertutup bagi BMP 
yang bekerja sebagai pekerja rumah tangga dimanfaatkan oleh oknum-
oknum tertentu untuk melakukan kekerasan.  
 
Berdasarkan data penanganan kasus SP, jenis kekerasan dan 
pelanggaran hak Buruh migran di berbagai tahapan dapat dilihat di 
dalam tabel di bawah ini: 

No. Jenis Pelanggaran Jumlah Tahapan 
Pelanggaran 

1. Ketenagakerjaan*  25 Kasus  
 
 

Pre Departure  
 

Post Arrival 
 

2. Kekerasan Fisik 9 Kasus 

3. Kekerasan Psikis 2 Kasus 

4. Kekerasan Seksual  1 Kasus 

5. Hilang Kontak 21 Kasus 

6. Trafficking 32 Kasus 

7. Pencairan Asuransi 3 Kasus Reintegration 

8. Meninggal dunia di Negara Tujuan 2 Kasus Post Arrival 

9. Gagal Berangkat 2 Kasus Pre Departure 

10. Dibunuh Majikan 1 Kasus Post Arrival 

11. Kriminalisasi 3 Kasus Post Arrival 

12. Masalah Keluarga  1 Kasus Reintegration 

13. Kesehatan 1 Kasus Post Arrival 

14. KTKLN 4 Kasus Pre Depature 
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*Ketenagakerjaan termasuk pada Kasus gaji tidak dibayar,  kecelakaan 
kerja, over kontrak, pelanggaran kontrak, sisa gaji ditahan, dll.  

 
1. Kekerasan dan Pelanggaran Hak yang Dialami Sebelum Berangkat 
Pada tahap sebelum keberangkatan (Pre Departure), BMP direkrut oleh 
Sponsor/calo dari daerah asal Buruh Migran. Pada tahap ini, beberapa 
kasus yang dialami Buruh Migran antara lain kekerasan fisik, psikis, 
dan seksual yang dilakukan oleh sponsor, pada proses rekrutmen, pada 
saat pemberian informasi dan training di penampungan dan kekerasan 
fisik, psikis dan seksual yang terjadi di penampungan.  
 
Kekerasan fisik, psikis dan seksual yang dilakukan oleh sponsor antara 
lain dilakukan dengan cara: ditekan/diancam oleh pihak sponsor, 
dicaci/ dimaki dengan kata-kata kasar yang mengandung kekerasan 
oleh sponsor, dipukul, ditendang, ditampar, dipaksa untuk melakukan 
tindakan yang mengarah pada prostitusi hingga diperkosa oleh sponsor. 
Sementara pelanggaran pada proses rekrutmen dilakukan oleh sponsor, 
PPTKIS maupun pihak penampungan/ Balai Latihan Kerja (BLK).  
Pelanggaran tersebut berupa penarikan biaya rekrutmen oleh sponsor, 
biaya yang ditarik melebihi standar komponen biaya yang ditetapkan 
pemerintah, perekrut memberikan informasi yang salah/sesat, gagal 
diberangkatkan oleh PPTKIS, visa yang diberikan kepada calon pekerja 
bukan visa kerja, penipuan, tidak berangkat melalui PPTKIS legal, tidak 
diinformasikan jenis cek dan jaminan kesehatan yang diberikan, calon 
pekerja tidak mendapatkan hasil dari cek kesehatan, tidak diberi 
pendidikan dan pelatihan sesuai dengan bidang kerjanya serta tidak 
diberikan pemeriksaan kesehatan sebelum pemberangkatan.  
 
Pelanggaran lainnya adalah terlanggarnya hak informasi Buruh Migran 
Perempuan, dengan tidak adanya training, maupun tidak diberikannya 
informasi-informasi penting yang dibutuhkan, seperti informasi 
mengenai hak-hak Buruh Migran dan anggota keluarganya, situasi, 
budaya dan sistem hukum di Negara tujuan, mekanisme pengaduan 
dan penanganan kasus, dan lain sebagainya. Calon pekerja juga tidak 
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diberikan informasi mengenai kesehatan dan keselamatan kerja di 
penampungan, serta tidak disediakan /memperoleh perawatan medis 
apabila sakit di penampungan.  
 
Pada tahap tes kesehatan, BMP juga banyak mengalami pelanggaran 
hak. Melalui Focus Group Discussion yang dilakukan oleh SP bersama 
14 orang Buruh Migran Perempuan asal Karawang, bertajuk Tes 
Kesehatan Wajib bagi Buruh Migran, semua peserta megatakan tidak 
mendapatkan informasi mengenai tujuan dilakukannya tes, jenis 
penyakit apa saja yang diperiksa, serta fasilitas konseling sebelum dan 
sesudah tes sama sekali tidak BMP dapatkan. Padahal informasi-
informasi di atas merupakan hak dasar buruh migran yang patut 
mereka ketahui dan difasilitasi oleh pihak yang melakukan tes 
kesehatan.  
 
Selain itu, BMP juga tidak mendapatkan hasil dari tes kesehatan yang 
dilakukan. Semua hasil tes kesehatan yang dilakukan oleh klinik, 
diterima dan diketahui pertama kali oleh PPTIKS. Buruh migran  
mendapatkan informasi mengenai hasil tes kesehatan dari  PPTIKS. 
Bagi calon BMP yang dinyatakan lulus tes kesehatan dan tidak memiliki 
masalah, maka dapat melanjutkan keberangkatan. Beberapa calon BMP 
juga mendapatkan status pending, artinya calon BMP memiliki 
penyakit tidak terlalu berat dan dapat disembuhkan, sehingga status 
keberangkatannya hanya akan ditunda, dan diberikan obat seadanya.   
 
Sementara, untuk kasus calon buruh migran dengan HIV positif, 
mereka tidak dapat berangkat sama sekali. Jika calon BMP memiliki 
penyakit tertentu yang dianggap berat, dia akan dipulangkan dan 
melakukan pengobatan sendiri, tanpa adanya mekanisme rujukan 
terhadap layanan kesehatan. Bahkan, seringkali mereka tidak 
mendapatkan informasi yang memadai mengenai penyakit yang 
diderita.  
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Pelanggaran lainnya adalah pembuatan Kartu Tanda Kerja Luar Negeri 
(KTKLN). Sepanjang Januari 2012 hingga Februari 2015 SP menangani 
4 kasus berkaitan dengan KTKLN. Berdalih untuk melindungi BMP, 
kebijakan KTKLN ini justru melanggar hak-hak mereka. Kartu Tenaga 
Kerja Luar Negeri ( KTKLN ) hadir seiring dengan diundangkannya 
UU No. 39 Tahun 2004 Pasal 26 (2) huruf F menyatakan BMP yang 
ditempatkan wajib memiliki KTKLN, Pasal 51 huruf J dimana KTKLN 
wajib dimiliki setiap Buruh Migran, Pasal 62 bahwa setiap tenaga kerja 
yang ke luar negeri wajib memiliki KTKLN, Pasal 63 mengenai 
pemberian KTKLN pada Buruh Migran dengan persyaratan beberapa 
dokumen tertentu, Pasal 64 mengenai PPTKIS yang dilarang 
menempatkan Buruh Migran tanpa KTKLN, Pasal 104 mengenai 
sanksi pidana minimal 1 bulan dan atau denda 100 juta rupiah dan 
aatau denda maksimal hingga 1 milyar rupiah bagi PPTKIS yang 
menepatkan tanpa KTKLN, Pasal 105 (2) bahwa Buruh Migran 
perseorangan pun wajib memiliki KTKLN. Undang-undang ini juga 
diperkuat dengan peraturan turunan dibawahnya, yaitu Peraturan 
Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja 
Indonesia tentang Petunjuk Teknis Mekanisme Pelayanan Kartu 
Tenaga Kerja Luar Negeri (KTKLN) Nomor PER‐ 41/KA/XI/2008 
Tanggal 3 Nopember 2008 juga Permenaker Nomor 14/MEN/X/2010 
tentang Pelaksanaan Penempatan dan Perlindungan TKI di Luar 
Negeri pada BAB V mengenai Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri. 
Peraturan ini dalam praktiknya tidak sejalan dengan semangat dan cita-
cita ketika diundangkan, pada prakteknya kebijakan ini justru 
dimanfaatkan oleh pelaku bisnis untuk melakukan pungutan liar, 
bahkan oleh oknum dari pemerintah itu sendiri.  KTKLN juga tidak 
efektif bagi Buruh Migran baik di dalam maupun di luar negeri malah 
menimbulkan diskriminatif bagi kepulangan Buruh Migran mandiri.  

Pengalaman Solidaritas Perempuan dalam mendampingi Buruh Migran 
yang memiliki persoalan dengan KTKLN, menunjukkan bahwa Buruh 
Migran mengalami kerugian akibat proses pembuatan KTKLN yang 
tidak wajar, diantaranya BMP yang cuti dan ingin kembali bekerja 
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ditunda keberangkatannya karena tidak memiliki KTKLN sementara 
posko pembuatan KTKLN sendiri tidak bisa ditemui dengan mudah 
sehingga membuat BMP harus mengatur ulang tiket keberangkatan 
yang sudah dibeli dari jauh-jauh hari  dan menanggung sendiri 
kerugian yang didapatkannya belum lagi kekerasan psikis yang 
didapatkan BMP dari majikannya karena terlambat sampai di negara 
tujuan bekerja. Selain itu pungutan liar juga kembali dihadapi BMP 
dalam mengurus KTKLN, tidak sedikit oknum BNP2TKI yang secara 
terang-terangan meminta biaya dalam proses pembuatan 
KTKLN.  KTKLN hanya menjadi proyek pemerintah belaka, tidak 
dapat menjadi jaminan atau rujukan bagi pendataan Buruh Migran itu 
sendiri karena pada faktanya kasus BMP hilang kontak atau BMP 
bermasalah lainnya pemerintah tetap tidak bisa melakukan penelusuran 
BMP melalui KTKLN-nya.  KTKLN menjadi tidak efektif sama sekali 
bagi perlindungan BMP, namun tetap harus dimiliki oleh Buruh 
Migran akibat kebijakan yang melarang mereka berangkat tanpa 
KTKLN. 

2. Kekerasan dan Pelanggaran Hak Yang Terjadi Di Negara Tujuan 
Tidak seorang pun pekerja migran atau anggota keluarganya boleh 

dijadikan sasaran  penyiksaan atau perlakuan atau penghukuman yang 
kejam, tidak manusiawi dan merendahkan martabat. 

(pasal 10 Konvensi Migran 90) 
 

Tidak saja terjadi pada tahap sebelum keberangkatan,kekerasan dan 
pelanggaran hak juga terjadi  selama di tempat kerja (Post Arrival). 
Buruh Migran juga kembali dihadapkan pada situasi yang rentan 
terhadap kekerasan dan pelanggaran hak.  Berdasarkan pengalaman SP 
melakukan pendampingan kasus, pelanggaran yang terjadi selama di 
tempat kerja meliputi pelanggaran – pelanggaran ketenagakerjaan 
dimana Buruh Migran tidak dibayar gajinya, dipekerjakan tidak sesuai 
yang tertulis pada kontrak kerja, digaji tidak sesuai dengan yang tertera 
pada kontrak kerja, kontrak kerja di perpanjang/diputus secara 
sepihak, over kontrak dll, selain itu Buruh Migran juga kerap 
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mendapatkan kekerasan fisik, psikis dan seksual oleh majikan, anak 
majikan, saudara majikan dan kerabat majikan. Pelanggaran lainnya 
meliputi pelanggaran yang berkaitan dengan masalah hukum seperti 
Buruh Migran yang dikriminalisasi, dibunuh oleh majikan dan sedang 
berlangsung sidangnya dan hingga kini belum selesai, dipenjara di 
negara tujuan serta meninggal di negara tujuan.  
 
Dari semua jenis pelanggaran yang terjadi pada tahap Post Arrival, bila 
dilihat lebih jauh dan lebih mendalam, beberapa faktor turut 
mempengaruhi terjadinya pelanggaran ini. Bila dilihat lebih dalam, 
pelanggaran dan kekerasan yang terjadi dalam tahap Post Arrival juga 
berbanding lurus dengan negara tujuan Buruh Migran bekerja.  
  
Bila dilihat dari jumlah negara tujuan Buruh Migran bekerja, salah satu 
wilayah yang banyak menjadi tujuan bekerja adalah Arab Saudi. Jumlah 
ini berbanding lurus dengan jumlah kekerasan dan pelanggaran yang 
terjadi pada tahap Post Arrival di mana kekerasan dan pelanggaran 
terjadi selama kurun waktu Buruh Migran bekerja.  

 
Arab Saudi adalah negara dengan culture/budaya bahwa perempuan 
tidak memiliki kebebasan dan kemerdekaan untuk berekspresi, dan 
bersuara. Meskipun telah meratifikasi CEDAW, kenyataannya 
perempuan masih dilihat sebagai individu hak milik laki-laki yang 
sangat diatur dari segi pakaian, sikap dan mobilitasnya. Hal ini 
berpengaruh terhadap cara masyarakat memandang Buruh Migran 
Indonesia yang mayoritas adalah perempuan dan bekerja sebagai 
pekerja rumah tangga. Relasi kuasa yang timpang terjadi secara berlapis 
di mana BMP dinilai lebih rendah karena statusnya sebagai perempuan, 
dan sebagai PRT. Majikan di Arab Saudi bahkan menganggap PRT 
migran sebagai orang yang sudah „dibeli‟ sehingga harus melakukan 
semua pekerjaan yang diminta.  
 
Selain itu, Arab Saudi dan negara- negara timur tengah lainnya, 
khususnya Lebanon, Jordan, Bahrain, Iraq, Kuwait, Oman, Qatar, dan 
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Uni Emirat Arab menganut kaffala system dalam  mempekerjakan 
pekerja migran pada sektor konstruksi dan domestik. Kaffala system 
adalah sistem perekrutan melalui sponsor dalam negeri dimana 
majikan bertanggung jawab atas visa dan status hukum pekerjanya9. 
Dengan sistem tersebut majikan kerap menahan dokumen-dokumen 
penting milik pekerjanya sehingga jika terjadi suatu masalah, pekerja 
akan sulit untuk mendapatkan perlindungan. Sistem ini juga 
melanggengkan praktik eksploitasi dan penyalahgunaan pekerjaan bagi 
Buruh Migran, terutama Buruh Migran Perempuan.  
 
Negara tujuan terbesar lainnya adalah Malaysia, di mana berdasarkan 
data penanganan kasus SP, Malaysia menjadi Negara tujuan dengan 
angka kasus tertinggi setelah Arab Saudi. Sama halnya di Arab Saudi, 
Pekerja Rumah Tangga di Malaysia juga dibatasi hak berkomunikasi 
dan mobilitasnya. Tidak adanya hari libur juga semakin mempersempit 
kesempatan PRT migran di Malaysia untuk mendapatkan informasi 
maupun melaporkan kondisinya apabila dia mengalami kasus 
kekerasan dan pelanggaran hak.  
 
Beberapa jenis pelanggaran yang dialami Buruh Migran di Negara 
tujuan adalah Ketengakerjaan dan Kriminalisasi. Ketenagakerjaan 
adalah kasus yang paling banyak ditangani oleh kedua, setelah 
trafficking yang dialami buruh migran, khususnya buruh migran 
perempuan. Kasus ini meliputi pelanggaran hak ketenagakerjaan seperti 
over kontrak dimana buruh migran dipekerjakan melebihi waktu dari 
yang sebagaimana tertulis dalam kontrak kerja serta tidak dilakukan 
perpanjangan kontrak secara tertulis,  sehingga buruh migran sulit 
untuk menuntut gaji yang tidak dibayarkan majikannya selama masa 
kelebihan kontrak tersebut. Kasus lainnya seperti gaji tidak dibayar, jam 
                                                           
9 Bajracharya, Roojaa, Centre for the Study of Labour and Mobility (CESLAM),  
„Kafala‟ or „Sponsorship  System‟ 
http://ceslam.org/mediastorage/files/Kafala%C3%A2%E2%82%AC%E2%84%A2%
20or%20%C3%A2%E2%82%AC%CB%9CSponsorship%20System%C3%A2%E2%
82%AC%E2%84%A2.pdf 
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kerja dan beban kerja yang tidak manusiawi, terjadinya kecelakaan kerja 
karena buruh migran dipaksa bekerja yang bukan keahliannya, 
pelanggaran kontrak, sisa gaji ditahan dengan alasan akan diberikan 
jika sudah sampai Indonesia dan lain sebagainya adalah kasus-kasus 
ketenagakerjaan yang dialami Buruh Migran, khususnya Buruh Migran 
Perempuan.  
 
Salah satu kasus ketenagakerjaan yang didampingi SP adalah kasus SS. 
SS tidak digaji selama 1,5 tahun ditambah barang-barang miliknya juga 
ditahan majikan dengan janji akan dikirimkan bersama gajinya ketika 
sudah sampai di Indonesia. Namun, setelah SS sampai di Indonesia 
hingga saat ini majikan tidak pernah memberikan gaji bersama barang-
barang tersebut. SS memutuskan untuk kembali ke Indonesia, karena 
sudah terlalu lama bekerja pada majikannya dan sangat ingin pulang ke 
Indonesia bertemu keluarganya ,sehingga ketika mendapatkan 
kesempatan untuk pulang itu adalah kesempatan yang sangat berharga, 
tanpa memikirkan barang-barang maupun gajinya. 
 
Kasus semacam ini tidak hanya terjadi pada SS, ada ratusan atau 
mungkin ribuan buruh migran perempuan yang memiliki nasib sama. 
Situasi seperti ini akan terus menerus terjadi jika akar permasalahan 
tidak diselesaikan. Kondisi Arab Saudi sebagai negara yang tertutup 
dengan culture dan hukum yang sangat berbeda dengan Indonesia 
menjadi salah satu penyebabnya. BMP sulit mendapatkan bantuan dari 
luar jika sudah berada di dalam rumah karena majikan tidak 
mengizinkan BMP tersebut keluar rumah ataupun bersosialisasi dan 
berkomunikasi dengan pihak lain.  
 
Di sisi lain, Indonesia sebagai negara asal buruh migran, juga tidak 
melakukan pengawasan terhadap setiap Buruh Migran Indonesia di 
luar negeri. KBRI hanya berfungsi secara administratif, dan tidak bisa 
berbuat banyak apabila kasus seperti ini dialami buruh migran 
perempuan. Salah satu faktornya dikarenakan pemerintah terlalu 
banyak memberikan peran pada pihak swasta. Misalnya, kontrak kerja 
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yang dibuat oleh pihak swasta dan dikirimkan ke Indonesia tidak 
sepenuhnya berfungsi ketika buruh migran berangkat. Pada praktiknya 
nama majikan, jangka waktu kontrak dan hal yang terkait dalam 
kontrak kerja dengan mudah diselewengkan dan diubah oleh pihak 
swasta.  
 
Kasus lainnya yang mengemuka di Negara tujuan adalah kasus 
kriminalisasi dan ancaman hukuman mati. SM dan WR adalah dua 
dari Buruh Migran Perempuan yang dikriminalisasikan oleh hukum di 
negara tujuannya bekerja, Arab Saudi. Mereka dituduh melakukan sihir 
pada putra majikannya, sehingga vonis pertama yang dijatuhi adalah 
hukuman mati. Setelah melalui proses banding, vonis yang dijatuhi 
berubah menjadi hukuman penjara 10 tahun dan cambuk. Saat ini, SM 
dan WR sudah menjalani hukumannya selama 7 tahun namun belum 
juga ada kepastian hukum yang memastikan bahwa 3 tahun lagi SM 
dan WR bisa keluar dari penjara dan benar-benar selesai menjalani 
hukumannya.  
 
Arab Saudi adalah negara dengan sistem hukum agama (Islam) yang 
kental, sumber hukumnya adalah Al-Quran, hadist dan Ijtihad para 
ulama. Berbeda dengan Indonesia yang menganut sistem hukum civil 
law, sumber hukum di Indonesia terkodifikasi dengan baik sehingga 
setiap kejahatan ataupun pelanggaran dirumuskan secara tertulis dalam 
undang-undang. Untuk kasus sihir, di Indonesia perbuatan seperti 
menulis ayat-ayat al-quran, atau bahasa tertentu dalam secarik kertas 
atau kain yang dianggap jimat pelindung ataupun lainnya dianggap 
sebagai perbuatan yang tidak merugikan dan merupakan kearifan lokal 
suatu daerah sehingga bukan merupakan kejahatan. Berbeda dengan 
Arab Saudi, perbuatan tersebut dianggap sihir yang sangat 
membahayakan bagi aqidah seseorang karena dianggap sebagai 
perbuatan musyrik dan juga dapat merugikan orang lain sehingga 
dianggap kejahatan yang pantas dihukum mati.   
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Pada kasus SM dan WR pemerintah juga tidak mempunyai mekanisme 
yang pasti dalam melakukan perlindungan warga negaranya yang 
dipenjara di luar negeri. Misalnya dalam hal informasi, dimana ketika 
WR dikabarkan mengalami sakit stroke, pemerintah Indonesia lambat 
menginformasikan pada pihak penjara sehingga WR tertunda dan 
lambat untuk mendapatkan layanan kesehatan.  
 
Tidak hanya persoalan pada Pemerintah Indonesia, Pemerintah Arab 
Saudi pun seharusnya mempunyai tanggung jawab untuk memastikan 
adanya kebijakan mencegah kondisi yang mengarah pada perdagangan 
manusia dan melindungi buruh migran dari perlakuan diskriminatif 
dan tidak manusiawi. Pada rekomendasi Umum CEDAW No 26 
mengenai Buruh Migran Perempuan, Arab Saudi dan Negara lainnya 
sebagai Negara tujuan bertanggung jawab memastikan tidak terjadi 
diskriminasi hak perempuan pekerja migran, juga bertanggung jawab 
atas perlindungan hukum bagi hak perempuan pekerja migran dan 
memastikan perempuan pekerja migran mampu mendapatkan keadilan 
ketika hak mereka dilanggar. Negara tujuan juga memiliki kewajiban 
untuk memastikan bahwa perempuan pekerja migran dapat 
memperoleh bantuan hukum, menghubungi lembaga pengadilan yang  
berwenang atas peraturan yang tugas dan fungsinya menegakkan 
undang-undang tenaga kerja dengan bantuan hukum cuma-cuma, 
memberikan tempat penampungan sementara, dan memberikan 
fasilitas akomodasi yang aman selama sidang pengadilan. Negara tujuan 
juga wajib memberikan pelatihan dan peningkatan kesadaran bagi 
perusahaan penempatan tenaga kerja, majikan dan pegawai negeri 
terkait, seperti aparat penegak keadilan pidana, polisi, pihak 
keimigrasian dan penyedia pelayanan sosial dan perawatan kesehatan.  
 
Sayangnya, hal tersebut tidak dilakukan oleh pemerintah Arab Saudi, 
sehingga Buruh Migran Perempuan yang bekerja di Arab Saudi 
misalnya sangat rentan terhadap kekerasan. Seringkali BMP dihadapi 
dengan pilihan-pilihan sulit untuk bertahan hidup atas tindak 
kekerasan yang dihadapinya. Dalam banyak kasus, BMP terpaksa harus 
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mengakui perbuatan yang tidak dilakukannya demi bertahan dari 
situasi kekerasan yang didapatkannya baik dari majikan maupun pihak 
swasta.  
 
Kasus WR dan SR misalnya, mereka dipaksa majikannya  untuk 
mengakui perbuatan yang tidak mereka lakukan, bahkan ketika 
diperiksa di kepolisian Arab Saudi mereka ditimbun di dalam tanah  
agar mengakui perbuatannya. Semakin keras mereka menolak 
mengakui perbuatan yanng dituduhkan padanya, semakin keras pula 
mereka dihadapkan pada situasi kekerasan. Dalam kasus lain yang 
pernah didampingi SP, RST seorang perempuan yang dituduh 
melakukan pembunuhan juga dihadapkan pada situasi kekerasan 
seperti itu, ia dipaksa untuk tidak tidur dan tidak makan sampai ia mau 
mengakui perbuatannya.  
 
WR, SR dan RST adalah contoh sebagian buruh migran yang terpaksa 
mengakui suatu perbuatan yang sebenarnya tidak dilakukan oleh 
mereka demi menghindari situasi kekerasan yang mereka hadapi. Pada 
banyak kasus lain, BMP yang dituduh melakukan kekerasan sebenarnya 
hanya melakukan tindakan membela diri yang mengancam nyawanya, 
misalnya pemerkosaan, kekerasan fisik, dan lain sebagainya.  
 
Situasi seperti ini akan terus berlanjut, jika Pemerintah Indonesia tidak 
memiliki posisi tawar atau diplomatik yang kuat dengan negara tujuan 
buruh migran bekerja. Hal ini juga tidak terlepas dengan kebijakan-
kebijakan dalam negeri yang tidak menjamin perlindungan buruh 
migran. Perlindungan maksimal dan komprehensif di dalam negeri 
akan mempengaruhi posisi tawar pemerintah Indonesia dengan Negara 
tujuan untuk meningkatkan perlindungan terhadap Buruh Migran 
Indonesia. Revisi UU No. 39 Tahun 2004, pengesahan UU 
Perlindungan PRT dan ratifikasi Konvensi ILO 189 adalah hal 
mendasar yang bisa dijadikan acuan awal perlindungan BMP di luar 
negeri  
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3. Proses Kepulangan 
Kekerasan dan pelanggaran hak tidak hanya dialami BMP ketika proses 
pemberangkatan dan selama bekerja di negara tujuan. Pada proses 
kepulangan buruh migran ke negara asal (Indonesia), tidak menjamin 
buruh migran menjadi aman untuk dapat kembali ke daerah asal 
masing-masing buruh migran. Buruh migran kembali dihadapkan 
dengan situasi minim perlindungan, bahkan tidak ada sama sekali. 
Misalnya ketika tiba di Bandara Indonesia, buruh migran harus 
menghadapi eksploitasi dan pemerasan di bandara. Buruh migran juga 
dipaksa pulang menggunakan travel yang telah disediakan dengan 
harga yang tidak manusiawi. Oknum BNP2TKI yang seharusnya 
bertugas melindungi Buruh Migran turut melakukan pemerasan atau 
bersama dengan pihak lainnya untuk memeras buruh migran dengan 
berbagai alasan. Modus kekerasan yang terjadi antara lain melalui 
pengangkutan barang/koper (porter), penukaran uang di money changer 
dalam bandara dimana nilai tukarnya lebih rendah, serta pemaksaan 
menggunakan travel. Meski sudah membayar travel di bandara, namun 
buruh migran tetap dipaksa untuk membayar kembali di perjalanan. 
Jika tidak membayar, mereka diancam akan diturunkan di tengah jalan.   
 
Tidak hanya sampai disitu, modus-modus lainnya juga berlanjut di 
restoran/tempat makan, dimana BMP dipaksa harus turun dan makan, 
di terminal kota tempat BMP akan menggunakan bus mereka dipaksa 
membeli tiket dengan harga yang sangat tidak wajar juga modus-modus 
seperti BMP diarahkan dengan cenderung dipaksa untuk naik taksi 
dimana ternyata taksi tersebut adalah taksi tidak resmi, ditengah jalan 
BMP di peras dan dirampok, bahkan ditinggalkan begitu saja di tengah 
jalan tanpa bekal apapun. Bahkan juga terdapat kasus Buruh Migran 
Perempuan yang diperkosa di dalam travel.  
 
Modus seperti ini terus berlanjut dengan berubah bentuk seiring 
dengan peraturan yang memperbolehkan buruh migran untuk memilih 
terminal kepulangan di bandara, ataupun pulang secara mandiri, serta 
yang terakhir adalah penghapusan terminal khusus TKI. Modusnya 
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tersebut berubah menjadi pemerasan atas nama pendataan, pembuatan 
KTKLN dan lain sebagainya. Beberapa modus lama pun masih terjadi 
seperti modus mengarahkan untuk naik taksi tidak resmi atau dipaksa 
menukarkan uang dengan kurs yang sangat rendah, sehingga BMP 
kerap mengalami kerugian. Beberapa bulan terakhir modus yang 
berkembang adalah dengan menjual kartu perdana seluler dengan 
harga sangat mahal, bahkan kartu tersebut sudah tidak berfungsi lagi.  
 
Berbagai pengalaman di atas menunjukan bahwa Buruh Migran 
mengalami berbagai kekerasan dan eksploitasi di mana pun mereka 
berada. Kerentanan yang mereka alami menjadi kesempatan bagi 
sejumlah pihak untuk memanfaatkan dan mengambil sejumlah 
keuntungan. Situasi ini akan terus berlangsung jika tidak dilakukan 
perubahan sistem migrasi oleh pemerintah. Perubahan sistem migrasi 
harus dilakukan secara menyeluruh untuk menjamin terpenuhinya 
setiap hak Buruh Migran di berbagai tahapan migrasi.  
 
C. Pemiskinan Struktural dan kekerasan terhadap BMP 

Hampir seluruh Buruh Migran yang kasusnya ditangani oleh Solidaritas 
Perempuan mengatakan salah satu alasan mereka bekerja di luar negeri 
adalah alasan situasi ekonomi yang mengharuskan mereka mencari 
kehidupan di luar negeri. Artinya, persoalan buruh migran berawal 
jauh sebelum proses perekrutan buruh migran, tetapi diawali dari 
situasi pemiskinan struktural yang dialami. Hilangnya sumber-sumber 
kehidupan akibat kebijakan maupun program pemerintah serta 
berbagai intervensi pihak lain, baik negara maju, perusahaan 
multinasional, termasuk lembaga keuangan internasional (World Bank, 
ADB, dan sebagainya), menjadi salah satu faktor meningkatnya arus 
migrasi. Berbagai kebijakan ekonomi dan pembangunan berdampak 
pada penggusuran paksa, dan perampasan lahan milik masyarakat. Atas 
nama investasi, tanah-tanah pertanian dialihkan menjadi pabrik, 
perkebunan kelapa sawit, ataupun produk-produk mentah lainnya, 
yang pengolahannya tidak dilakukan di Indonesia. Hal ini tentunya 
mengakibatkan banyak penduduk kehilangan tempat tinggal, lahan 
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untuk digarap, serta  kehilangan sumber ekonomi, hingga secara 
keseluruhan menghilangkan akses dan kontrol masyarakat, laki-laki dan 
perempuan terhadap sumber-sumber penghidupan.10 
 
Selain kebijakan dan program pemerintah, perubahan iklim global yang 
berdampak pada iklim di wilayah Indonesia juga menjadi salah satu 
faktor terjadi migrasi. Lahan-lahan pertanian yang mengering 
menyebabkan para petani gagal panen, sehingga sering produksi 
pangan terus mengalami penurunan. Padahal proses panen terus 
membutuhkan modal yang sangat besar, mulai kebutuhan air yang 
lebih banyak, juga energi yang lebih besar dikarenakan proses 
penyimpanan yang membutuhkan waktu lama, transportasi yang sulit, 
harga gabah yang meningkat dan hal lainnya yang berdampak pada 
meningkatnya harga pangan.  
 
Berdasarkan data kasus yang ditangani oleh Solidaritas Perempuan dari 
tahun 2012-2014 daerah asal Buruh Migran Perempuan terbanyak 
adalah Karawang. Karawang adalah daerah yang sangat terkenal dengan 
hasil pertanian, bahkan disebut sebagai Lumbung Padinya Jawa Barat. 
Perubahan Iklim menyebabkan masyarakat Karawang kehilangan mata 
pencahariannya sebagai petani, pemilik lahan harus merugi akibat 
menurunnya produksi, tidak hanya produksinya yang menurun tapi 
cuaca yang ekstrim juga menyebabkan pertanian mengalami gagal 
panen sehingga satu persatu masyarakat karawang mulai berfikir 
mencari alternatif pekerjaan dengan beralih mencari pekerjaan lain, 
dan atau bermigrasi ke luar negeri sebagai Buruh Migran menjadi salah 
satu pilihannya. Selain itu, Karawang terus mengembangkan pabrik-
pabrik dan perusahaan yang merampas sumber kehidupan perempuan, 
salah satunya adalah perusahaan air minum.  
 

                                                           
10 Usulan & Rekomendasi Solidaritas Perempuan Atas Revisi Uu No.39 Thn 2004, 
Jakarta: 2014 
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Situasi di atas dialami oleh OR, seorang Buruh Migran asal Karawang. 
Pada awalnya di tahun 2000-2006 masyarakat desanya mudah 
mendapatkan akses air bersih, meskipun di musim kemarau tetap harus 
dialiri melalui PAM.  Pada tahun 2007 salah satu perusahaan swasta air 
mineral masuk ke daerah tersebut dan menguasai air bersih di 
kampung OR, yaitu kampung Cikelak, Desa Cintalanggeng. Pada 
awalnya, pengaliran air dilakukan bergantian dengan cara satu minggu 
dialiri untuk warga dan satu minggu berikutnya dialiri untuk 
perusahaan swasta air mineral tersebut.  Namun tak lama kemudian, 
yang terjadi adalah air tidak dialiri untuk warga sama sekali, dan hanya 
dialiri untuk perusahaan air swasta tersebut. Akibat dari pemutusan air 
tersebut warga desa menjadi kesulitan untuk mendapatkan akses air 
bersih, terutama di musim kemarau. Hal ini juga mempengaruhi lahan-
lahan pertanian mereka yang jadi kering karena tidak ada aliran air.   
 
Selain masalah air, warga kampung dimana OR tinggal juga mengalami 
permasalahan lahan pertanian yang semakin sempit. Banyak lahan 
pertanian yang dulu ditanam sayur-sayuran dan umbi-umbian saat ini 
berubah menjadi ditanami pohon yang memproduksi kayu. Akibatnya 
warga juga banyak yang kehilangan mata pencahariannya sehingga tidak 
sedikit perempuan dalam satu keluarga memutuskan untuk bekerja ke 
luar negeri menjadi Buruh Migran.  
 
Sayangnya tidak semua buruh migran yang bekerja di luar negeri sukses 
seperti yang diharapkan mereka. Pengabaian sistematis hak buruh 
migran oleh negara melalui kebijakan-kebijakan yang dibuatnya yang 
tidak berpihak pada buruh migran, melainkan berpihak pada pihak 
swasta pemilik modal mengakibatkan Buruh Migran tidak dapat 
mencapai hak-haknya. UU No, 39 Tahun 2004 merupakan bentuk 
pelanggenggan penindasan, kekerasan, dan bahkan memberikan ruang 
besar terhadap terjadinya trafficking, dimana pengawasan pada 
perusahaan penyalur tenaga kerja sangat minim dan berpotensi 
disalahgunakan. Buruh migran menjadi rentan dan mengalami 
berbagai kasus, seperti kasus gaji tidak dibayar, pemotongan gaji, 
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bahkan trafficking yang justru menjebak Buruh Migran di dalam situasi 
perbudakan modern.  
 
Selain itu, remitansi yang dihasilkan oleh Buruh Migran juga tidak bisa 
mengatasi persoalan pemiskinan yang dialami. Abainya Negara 
terhadap hak-hak dasar warganya, seperti pangan, pendidikan, 
kesehatan dan lain sebagainya, mengakibatkan hak-hak tersebut justru 
menjadi komoditas yang harus dibayar oleh warganya. Masyarakat 
harus mengalokasikan biaya yang cukup tinggi untuk biaya-biaya 
tersebut. Seperti yang diungkapkan oleh banyak Buruh Migran, bahwa 
penghasilan mereka digunakan untuk membiayai sekolah anaknya atau 
anggota keluarga lainnya.  
 
Pengelolaan remitansi seringkali digunakan untuk hal-hal yang sifatnya 
konsumtif, seperti merenovasi rumah, pembelian sepeda motor dan 
lain sebagainya. Pengelolaan remitansi tersebut pada umumnya 
diserahkan kepada pihak laki-laki dalam keluarga, baik ayah, kakak laki-
laki, maupun suami, sehingga kebutuhan buruh migran atau 
perempuan sendiri terabaikan. Karena, bagaimanapun juga laki-laki 
sebagai pihak yang mengelola langsung upah kerja keras Buruh Migran 
Perempuan tidak menjamin bahwa hasil tersebut dikelola baik untuk 
kepentingan bersama. Ditambah lagi budaya patriarki yang masih 
kental dan melembaga pada kebanyakan masyarakat Indonesia 
menambah lemahnya posisi perempuan, terutama Buruh Migran 
Perempuan. Bahkan ada beberapa kasus di mana hasil kerja keras 
Buruh Migran yang dikirimkan kepada suami dgunakan untuk 
menikah lagi atau dipakai untuk hal-hal yang bukan semestinya. Posisi 
BMP yang ada di luar negeri dan tidak bisa mengontrol langsung 
pengelolaan remitansi tersebut menjadikan BMP tidak memiliki akses 
dan kontrol terhadap penghasilannya sendiri. 
 
Pengabaian Negara terhadap hak-hak rakyatnya, kerentanan Buruh 
Migran terhadap kekerasan dan pelanggaran hak, serta konstruksi 
gender dan seksualitas yang mengakibatkan hasil kerja perempuan 
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dikuasai oleh laki-laki menjadi faktor penyebab sulitnya BMP keluar 
dari situasi pemiskinan. Perempuan seringkali harus bekerja ke luar 
negeri berulang kali untuk memenuhi kebutuhan dirinya dan 
keluarganya, sehingga berulang kali pula menghadapi kerentanan 
terhadap berbagai bentuk kekerasan dan pelanggaran hak.  
 
D. BMP Rentan terhadap Trafficking 
Tidak seorang pun pekerja migran atau anggota keluarganya boleh diperbudak 

atau diperhambakan. 
(pasal 11 ayat (1) Konvensi Migran 90) 

 
Berdasarkan data Penanganan Kasus Solidaritas Perempuan 2012-2015, 
Trafficking menjadi kasus terbanyak yang dialami buruh migran 
perempuan. Hal ini tidak terjadi begitu saja, namun terkait dengan 
sistem migrasi yang dibuat pemerintah melalui UU No. 39 tahun 2004 
telah dengan sangat sistemik membuat buruh migran rentan terhadap 
trafficking di setiap tahapan migrasi. Pemerintah memberikan ruang 
kepada pihak swasta untuk melakukan peran-peran signifikan bagi 
penempatan tenaga kerja Indonesia di luar negeri dimana peran 
tersebut seharusnya menjadi kewajiban dan tanggung jawab pemerintah 
sebagai lembaga negara yang melindungi warga negaranya. 
 
Pengalaman SP dalam menangani kasus trafficking mengalami banyak 
tantangan. Bila mengacu pada definisi trafficking dalam UU No. 21 
tahun 2007, trafficking atau perdagangan orang adalah tindakan 
perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman,  pemindahan, atau 
penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, 
penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan 
atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, 
sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang 
lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, 
untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksploitasi.11 Secara 

                                                           
11 UU No. 21 tahun 2007 Pasal 1 angka 1 
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sederhana, suatu perbuatan bisa digolongkan ke dalam tindakan 
perdagangan orang jika:  

1. ada proses yang  berupa “perekrutan, pengangkutan, 
penampungan, pengiriman,  pemindahan, atau penerimaan 
seseorang,” 

2. tindakan tersebut dilakukan dengan cara “ mengancam 
kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, 
pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi 
rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, 
sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang 
kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam 
negara maupun antar negara”  

3. dengan tujuan “ eksploitasi atau mengakibatkan orang 
tereksploitasi”.  

 
Dari 32 kasus trafficking yang ditangani SP, telah teridentifikasi sebagai 
kasus trafficking dengan memenuhi unsur tindakan/perbuatan yang 
didefinisikan dalam UU No. 21 Tahun 2007. Sebagai contoh kasus 
NN, perempuan 34 tahun yang hanya lulusan Sekolah Dasar di salah 
satu kabupaten di karawang ini mengalami tindak perdagangan orang 
dimana ia mengalami tindakan perekrutan (dengan direkrut oleh 
sponsor dari desanya tinggal) kemudian diangkut untuk dipindahkan 
dalam penampungan sebuah PPTKIS untuk dikirim ke luar negeri 
(Bahrain)  sehingga terjadi pemindahan dan terjadilah tindakan 
penerimaan atas dirinya oleh majikan. Tindakan tersebut dilakukan 
dengan memalsukan identitas NN dengan cara dituakan umurnya, 
ditipu dengan iming-iming gaji yang besar, dan memanfaatkan posisi 
rentan NN untuk melakukan penjeratan utang. Semua tindakan yang 
dilakukan mengakibatkan NN tereksploitasi baik secara tenaga maupun 
secara ekonomi.  
 
Sayangnya tidak semua pihak dapat mengintepretasikan definisi ini 
dengan luas, sehingga banyak pihak termasuk kepolisian sebagai 
penyidik. Kepolisian kurang memahami definisi trafficking 
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sebagaimana yang tercantum dalam UU No.21 Tahun 2007 tersebut. 
Pengalaman SP dalam melaporkan kasus trafficking ke kepolisian, 
kerap mengalami perdebatan, dimana  terjadi ketidaksepahaman bahwa 
banyak kasus buruh migran yang tergolong dalam tindak pidana 
perdagangan orang. Kebanyakan penyidik hanya mendefinisikan 
perdagangan orang terbatas pada kasus anak atau kasus dengan tujuan 
eksploitasi seksual.   
 
Beberapa kasus bahkan lamban ditindak lanjuti oleh pihak penyidik, 
dengan alasan bahwa penyidik sulit untuk mencari dan mendapatkan 
bukti-bukti yang cukup untuk melanjutkan kasus trafficking yang 
dialami buruh migran. Dalam mencari saksi misalnya, tidak semua 
saksi memiliki tempat diam yang menetap sehingga penyidik sulit 
untuk melakukan pemanggilan, sementara untuk proses awal sebuah 
kasus trafficiking keterangan para saksi terutama saksi korban adalah 
kunci berjalannya penyelidikan. Tidak hanya masalah pemanggilan 
saksi, bukti berupa dokumen juga sulit didapatkan karena rata-rata 
pada kasus trafficking korban tidak memiliki dokumen apapun, 
dokumen biasanya sudah hilang dirampas pelaku.  Padahal dokumen 
ini adalah bukti paling penting dimana pada dokumen tersebut 
terekam bukti-bukti terjadinya tindak pidana trafficking, misalnya 
identitas pada paspor yang dituakan umurnya, diganti namanya atau 
berbeda jenis paspornya.   
 
Persoalan trafficking yang terjadi di Indonesian juga sangat kompleks. 
Pelaku trafficking tidak hanya terjadi pada perusahaan, bahkan pelaku 
trafficking juga berasal dari kerabat dekat dengan korban trafficking. 
Calo/ sponsor/ perekrut biasanya adalah paman/ bibi, kakak/ saudara 
dekat korban bahkan dalam beberapa kasus perekrut tersebut adalah 
tokoh masyarakat yang cukup disegani masyarakat sekitar. Hubungan 
kerabat yang dekat ini mengakibatkan korban trafficking sering 
mengalami takut atau enggan untuk memproses pelaku trafficking 
secara hukum. Terlebih lagi dengan adanya dari tekanan atau 
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intimidasi keluarga untuk menahan korban tidak melaporkan kasus 
yang dialaminya kepada pihak berwajib.  
 
Hambatan ini menjadikan kasus trafficking berhenti di tempat, korban 
biasanya memilih untuk mencabut laporan atau membiarkan 
laporannya tidak dilanjutkan. Kasus seperti ini membuat pelaku 
trafficking tidak jera karena merasa korban adalah kerabat dekat atau 
orang yang sudah dikenal secara personal dan pelaku berkeyakinan 
bahwa kasusnya tidak akan berlanjut sampai proses persidangan.  
 
MR adalah salah satu korban trafficking yang ditangani SP dimana 
kasus ini mentok dalam tahapan penyidikan dan sulit untuk berlanjut 
pada proses penyelidikan. MR pergi ke Singapura dengan paspor turis, 
selain itu sebelum berangkat ia dipindah-pindahkan tempat 
penampungannya bahkan ia sempat diamankan di penampungan lain 
sebelum akhirnya penampungan tersebut digrebek oleh Menteri 
Tenaga Kerja dan Transmigrasi Hanif Dakhiri. Umurnya dipalsukan 
agar bisa memenuhi standar umur yang sesuai dengan standar di negara 
Singapura, dipekerjakan dengan tidak manusiawi, mendapatkan jam 
kerja serta pekerjaan yang eksploitatif. Kasus ini mendapat respon yang 
baik dari penyidik Polda Metro Jaya namun persoalan bukti-bukti yang 
kurang mengakibatkan proses hukum berjalan lambat. Bahkan hingga 
sekarang sulit sekali untuk mendapatkan keterangan dari para pelaku 
dan saksi lainnya.    
 
E. Tidak Ada Jaminan Perlindungan Kesehatan bagi BMP 

 
Para Pekerja migran dan anggota keluarganya harus memiliki hak untuk 

menerima perawatan kesehatan yang sangat mendesak yang diperlukan untuk 
kelangsungan hidup mereka atau  untuk mencegah kerusakan yang tidak dapat 

diperbaiki pada kesehatan mereka, berdasarkan kesetaraan perlakuan dengan 
warga Negara dari Negara yang bersangkutan. Perawatan medis mendesak 

semacam itu tidak boleh ditolak oleh Negara dengan alasan adanya hal yang 
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sifatnya tak-reguler yang berkaitan dengan masa tinggal atau pekerjaan 
mereka. 

(pasal 28 Konvensi Migran 90) 
 

Situasi kerentanan Buruh Migran, terutama BMP, juga berimplikasi 
pada berbagai masalah kesehatan yang terjadi pada mereka. 
Ketimpangan relasi kuasa di tengah sistem migrasi yang tidak aman 
telah merentankan Buruh Migran pada risiko mengalami berbagai 
gangguan kesehatan, termasuk kerentanan terhadap penularan HIV 
dan AIDS. Selain rentan mengalami kecelakaan kerja, berbagai kasus-
kasus penyiksaan, kekerasan, pelecehan seksual, perkosaan serta 
berbagai pelanggaran hak lainnya kerap menyebabkan Buruh Migran 
mengalami gangguan fisik (luka serius, buta, cacat fisik, dan lain-lain) 
serta gangguan mental (depresi).12 
 

 
 
 

                                                           
12 Op.cit, Usulan & Rekomendasi Solidaritas Perempuan Atas Revisi Uu No.39 Thn 
2004, hal 18 
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Dari bagan di atas, kita bisa melihat bagaimana Hak Asasi Manusia 
yang seharusnya dimiliki semua orang termasuk Buruh Migran, 
berubah menjadi kerentanan Buruh Migran terhadap risiko kesehatan. 
Menjadi Buruh Migran seharusnya tidak secara langsung 
mengakibatkan hak atas kesehatan seseorang menjadi terlanggar. 
Konstruksi gender dan relasi kuasa yang menempatkan perempuan di 
posisi lemah, serta melihat pekerjaan rumah tangga sebagai pekerjaan 
yang tidak penting turut memberi andil terhadap kerentanan Buruh 
Migran Perempuan, termasuk rentan terhadap risiko kesehatan. 
Kerentanan tersebut menjadi berlapis bagi Buruh Migran yang tidak 
berdokumen. Status mereka yang tidak berdokumen mengakibatkan 
minimnya informasi dan akses bagi Buruh Migran untuk pelayanan 
kesehatan.  
 
Minimnya informasi, bahkan tidak ada sama sekali mengenai  
mekanisme jaminan kesehatan bagi Buruh Migran adalah salah satu 
faktor terjadinya kerentanan tersebut. Selama ini jaminan kesehatan 
hanya sebatas asuransi, yang dikelola oleh pihak swasta. Tragisnya 
jaminan itu pun hanya sebatas jaminan kesehatan selama masa di 
penampungan dan setelah Buruh Migran kembali dari negara tujuan, 
sementara selama bekerja, Buruh Migran tidak mendapat jaminan 
kesehatan apa-apa dari negara.  
 
Salah satu contohnya adalah kasus NN, NN bekerja ke negera Bahrain 
dalam keadaan sehat tanpa kekurangan apapun. Selama bekerja di 
Bahrain ia sempat mengalami sakit dan hanya diberi obat-obatan biasa 
oleh majikannya sampai akhirnya NN tidak bisa bekerja akibat sakit 
yang dialaminya menyebabkan tangan, kaki serta beberapa anggota 
tubuh lainnya kaku tidak bisa digerakkan. Karena tidak bisa lagi bekerja 
dengan maksimal, NN diputus sepihak hubungan kerjanya dan 
dipulangkan ke Indonesia.  
 
Sesampainya di Indonesia, NN bersama Solidaritas Perempuan 
mendatangi perusahaan yang memberangkatkan NN untuk meminta 
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dokumen kelengkapan sebagai syarat pengajuan klaim asuransi. 
Sayangnya, pihak perusahaan sendiri tidak bisa memberikan dokumen 
dengan lengkap, termasuk polis asuransi. Perusahaan berdalih bahwa 
tidak ada polis asuransi untuk buruh migran, padahal sangatlah jelas 
premi asuransi dibayarkan karena terbitnya polis asuransi. Pada saat 
pengajuan klaim asuransi di konsorsium perusahaan asuransi, terlihat 
sekali bahwa pihak asuransi mempersulit proses pengajuan dengan 
memberikan informasi setengah-setengah serta tidak kooperatif. 
Perusahaan kerap berdalih ketika akan diminta dokumen-dokumen 
polis asuransi, pihak asuransi tidak bisa memberikan dengan alasan 
tidak memilikinya. Padahal polis asuransi adalah hal yang paling 
mendasar untuk mengetahui hak-hak Buruh Migran dan kewajiban 
pihak asuransi. Setelah berbulan-bulan menunggu status pencairan 
asuransi, proses pengajuan klaim asuransi yang diajukan ditolak dengan 
alasan bahwa penyakit ibu NN adalah penyakit bawaan yang artinya 
sudah sakit sejak sebelum berangkat ke negara tujuan NN bekerja. 
Padahal NN tidak mungkin diberangkatkan ke Bahrain jika dalam 
kondisi sakit atau memiliki penyakit, karena salah satu syarat untuk 
dapat berangkat adalah dalam keadaan sehat.  
 
Dari kasus tersebut, terlihat jelas sekali bahwa negara tidak menjamin 
perlindungan kesehatan buruh migran dengan melepaskan tanggung 
jawab pada pihak asuransi. Pemerintah masih melihat bahwa jaminan 
dan perlindungan hak atas kesehatan bagi buruh migran bukan 
menjadi tanggung jawab dan kewajiban negara. Mulai dari informasi 
yang minim diberikan pihak PPTKIS mengenai hak kesehatan setiap 
buruh migran sehingga buruh migran yang terinformasi dan 
memahami bahwa hak atas kesehatan dijamin oleh negara.  
 
Hasil riset SP bekerjasama dengan ILO pada tahun 2006 menunjukan 
bahwa buruh migran perempuan rentan terhadap HIV dan AIDS di 
semua tahap migrasi (Pre-Departure, Post-Arrival, dan reintegration). 
Kerentanan tersebut terjadi lantaran Buruh Migran Perempuan juga 
rentan terhadap berbagai bentuk kekerasan termasuk kekerasan 
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seksual. Selain itu, tidak adanya informasi mengenai HIV dan AIDS 
termasuk cara pencegahan penularannya. Hal ini semakin menambah 
kerentanan Buruh Migran Perempuan terhadap penularan HIV. 
 
Tak hanya itu, tes kesehatan yang dilakukan justru tidak ditujukan 
untuk meningkatkan kondisi Buruh migran melainkan sebagai alat 
kontrol yang membatasi hak warga Negara untuk bekerja. Jika BMP 
memiliki penyakit tertentu yang dianggap berat, dia akan dipulangkan 
dan melakukan pengobatan sendiri, tanpa adanya mekanisme rujukan 
terhadap layanan kesehatan. Bahkan, seringkali mereka tidak 
mendapatkan informasi yang memadai mengenai penyakit yang 
diderita. Bagi calon BMP yang terdeteksi HIV positif, mereka tidak 
akan dapat berangkat sama sekali. Padahal, Peraturan Menteri 
Kesehatan No. 21 Tahun 2013 tentang Penanggulangan HIV dan 
AIDS mengatur mengenai konfidensialitas, persetujuan, konseling, 
pencatatan, pelaporan dan rujukan sebagai prinsip yang harus dipatuhi 
di dalam pemeriksaan HIV. Namun hal itu tidak berlaku di dalam tes 
HIV bagi Buruh Migran. Pasal 49 (ayat 1) UU No. 39/2004 mengenai 
PPTKILN mewajibkan calon buruh migran untuk melakukan tes 
kesehatan, sehingga pemeriksaan kesehatan wajib (mandatory) yang di 
dalamnya termasuk tes HIV. Kewajiban untuk pemeriksaan kesehatan 
adalah bentuk pelanggaran dari prinsip yang digariskan di dalam 
Permenkes 21 2013. Terlebih lagi dengan terjadinya diskriminasi 
terhadap Buruh Migran yang tidak mendapatkan perlakuan sama di 
dalam konteks tes HIV.  
 
Hal ini jelas menafikan tanggung jawab negara untuk memberikan 
kesejahteraan kepada rakyatnya sebagaimana diatur dalam UUD 1945, 
pemenuhan hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi 
kemanusiaan (Pasal 27 ayat 2), pengembangan diri melalui pemenuhan 
kebutuhan dasar (Pasal 28C, ayat 1), hidup sejahtera lahir dan batin, 
bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan 
sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan (Pasal 28H, ayat 
1), jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara 
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utuh sebagai manusia yang bermartabat (Pasal 28H, ayat 3), 
pemeliharaan fakir miskin dan anak-anak terlantar oleh negara (Pasal 
34, ayat 1) dan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan 
umum yang layak (Pasal 34, ayat 3).  
 
Tes  kesehatan bersifat mandatory terhadap pekerja /buruh migran 
sudah seharusnya dihilangkan dan diubah menjadi  tes kesehatan yang 
semata ditujukan untuk perlindungan kesehatan pekerja yang 
didasarkan pada prinsip-prinsip non diskriminasi; responsif terhadap 
konteks buruh migran, dan dilakukan dalam lingkungan yang kondusif 
dengan tujuan untuk meningkatkan kesehatan dan kondisi yang baik 
bagi buruh migran. 
 
F. Terlanggarnya Hak Atas Informasi bagi Keluarga BMP 
 
Setiap anak pekerja migran harus memiliki hak atas suatu nama, pendaftaran 

kelahiran, dan kewarganegaraan. 
(pasal 9 Konvensi Migran 90) 

 
Negara-Negara Pihak, dengan mengakui bahwa keluarg merupakan satuan 

kelompok masyarakat yang alami dan mendasar serta berhak atas perlindungan 
masyarakat dan Negara, wajib mengambil kebijakan yang tepat untuk 

memastikan perlindungan terhadap kesatuan keluarga para pekerja migran. 
(pasal 44 ayat (1) Konvensi Migran 90 

 
Konvensi Migran 1990, tidak hanya menjamin hak-hak bagi Buruh 
Migran, tetapi juga hak-hak bagi anggota keluarganya. Buruh Migran 
dan anggota keluarganya perlu dilihat sebagai satu kesatuan karena apa 
yang terjadi terhadap buruh migran juga memiliki pengaruh terhadap 
keluarganya. Namun, berbagai peraturan perundang-undangan yang 
ada masih melihat identitas buruh migran secara tunggal sehingga 
aspek hak keluarga buruh migran seringkali tidak diperhatikan. 
Keluarga hanya dilibatkan dalam hal kewajiban calon buruh migran 
untuk mendapatkan izin suami, yang justru berpotensi melanggar hak 
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perempuan itu sendiri. Setelah tahap izin tersebut, buruh migran 
seakan-akan dihilangkan dari keluarganya, tanpa pelibatan keluarga di 
dalam proses-proses selanjutnya yang dialami oleh Buruh Migran.   
 
Sebut saja MT, buruh migran asal Kendari, yang kehilangan kontak 
dengan keluarganya selama hampir empat tahun. Keluarganya 
mengadukan kasus hilang kontak ini melalui SP Kendari, yang 
kemudian mendampingi kasus ini an melakukan berbagai upaya untuk 
mengontak dan memulankan MT. Pada Maret 2014, MT akhirnya bisa 
pulang ke tanah air, dan bertemu dengan suami serta anak-anaknya. 
MT mengaku dilarang berkomunikasi sama sekali oleh majikan 
sehingga kehilangan kontak dengan keluarganya. Minimnya peran 
pemerintah dalam memastikan keluarga mendapatkan informasi 
mengenai Buruh Migran mengakibatkan hak keluarga buruh migran 
menjadi terlanggar. 
 
Tidak hanya informasi mengenai keberadaan dan kondisi Buruh 
Migran, pihak keluarga juga kesulitan dalam mengakses informasi 
mengenai pengaduan kasus yang dilakukan. Misalnya saja, pada kasus 
NS, Buruh Migran yang meninggal di Saudi Arabia akibat kekerasan 
oleh majikannya. Keluarga baru mengetahui perihal kematian tersebut 
lebih dari lima bulan setelah kejadian. Proses persidangan dan 
penuntutan pun berjalan sangat lambat hingga lebih dari tiga tahun 
belum membuahkan hasil. Keluarga terus menanti tanpa kepastian, 
dan tanpa adanya informasi yang memadai dari pemerintah.  
 
Persoalan lainnya dialami oleh Buruh Migran yang bekerja di sektor 
perkebunan kelapa sawit, khususnya di Sabah, Malaysia. Berdasarkan 
pengalaman BMP yang diorganisir oleh SP Anging Mammiri Makassar, 
banyak BMP yang bekerja di kelapa sawit bersama keluarganya. Mereka 
bekerja di dalam hutan dan terisolasi dari dunia luar. Di salah satu PT 
yang disebut sebagai PT Selda, mereka tidak diperbolehkan pulang. 
Satu-satunya jalan agar mereka pulang adalah dengan cara kabur. 
Namun, risiko kabur pun sangat besar. Pihak perusahaan bekerja sama 



Catatan Penanganan Kasus Solidaritas Perempuan | 61 

 

dengan polisi setempat. Apabila ada Buruh Migran yang kabur, 
perusahaan akan menghubungi polisi perbatasan. Kemudian polisi 
perbatasan akan merazia setiap mobil yang lewat untuk mencari buruh 
migran yang kabur. Jika tertangkap, buruh migran tersebut akan 
disiksa. 
 
Situasi tersebut mengakibatkan buruh migran tidak bisa pulang hingga 
berkeluarga dan berketurunandi wilayah perkebunan kelapa sawit 
tersebut. Persoalan yang muncul selanjutnya adalah hak anak, termasuk 
hak kewarganegaraan dan hak kependudukan. Selama Januari-Maret 
2015 ini saja, SP Anging Mammiri Makassar tengah menangani kasus 
keluarga Buruh Migran, di mana anak mereka tidak mendapatkan hak 
atas identitas karena lahir di Malaysia. Padahal identitas tersebut 
merupakan pintu masuk untuk mengakses berbagai layanan publik. 
 
G. Lemahnya Institusi Negara dalam Penanganan Kasus BMP 
Proses penanganan kasus juga dilakukan melalui koordinasi dengan 
lembaga-lembaga terkait seperti Kementerian Luar Negeri, Kementerian 
Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Badan Nasional Penempatan dan 
Perlindungan TKI (BNP2TKI), termasuk Dinas Tenaga Kerja dan 
cabang BNP2TKI di tingkat daerah. Selain itu, SP Penanganan Kasus 
litigasi juga dilakukan melalui pengaduan ke Kepolisian, khususnya 
kasus-kasus trafficking. Tidak hanya berkoordinasi dengan institusi-
institusi terkait, SP juga menjalin kerja dengan organisasi masyarakat 
sipil lainnya, baik di Indonesia, maupun di Negara tujuan, misalnya 
dengan Tenaganita, Malaysia.  
 
Pengalaman penanganan kasus yang dilakukan dalam tiga tahun ini 
menjadi refleksi dan dasar bagi SP mendesakan perubahan sistem 
migrasi, termasuk melalui desakan revisi UU No. 39 Tahun 2004. 
Melaluin pengalaman penanganan kasus yang dilakukan SP, jelas 
terlihat lemahnya koordinasi antar instutusi-institusi Negara terkait 
dalam penanganan kasus. Dalam menangani satu kasus saja, seringkali 
SP harus memasukan pengaduan ke setidaknya tiga lembaga, yaitu 
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Kementerian Luar Negeri, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi 
serta BNP2TKI, dan harus menindaklanjutinya secara terus menerus, 
jika ingin mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus.  
 
Mekanisme yang tidak jelas, tentunya sulit diakses oleh Buruh Migran 
dan anggota keluarganya, sehingga hak mereka pun menjadi sulit 
tercapai. Sistem migrasi yang sangat lemah dan sangat minim pun 
mengakibatkan pemerintah tidak memiliki data yang akurat dan 
terintegrasi. Tidak adanya data yang tersedia di pemerintah 
berimplikasi pada sulitnya proses penanganan kasus yang dilakukan.  
 
Seharusnya, pemerintah memiliki satu sistem database dan penanganan 
kasus yang terintegrasi yang mudah diakses oleh Buruh Migran, 
keluarganya, maupun pihak pendamping yang menangani kasus Buruh 
Migran. Penguatan koordinasi antara lembaga pemerintah juga perlu 
dilakukan, di antara lembaga-lembaga terkait yang bertanggung jawab 
terhadap perlindungan buruh migran baik di luar negeri bahkan di 
dalam negeri bahkan hingga satuan dinas dan pemerintah daerah yang 
merupakan pemerintah terdekat dengan wilayah kantong buruh 
migran.  
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BAB IV 
Penindasan dan Kekerasan Berlapis terhadap Buruh Migran 

Perempuan 
 

Dari fakta-fakta yang telah diuraikan di atas, terlihat bahwa Buruh 
Migran Perempuan, merupakan kelompok yang paling rentan 
mengalami kekerasan. BMP kerap mengalami kekersan berlapis di 
berbagai tahapan migrasi yang dia alami. Kekerasan yang dialami 
tersebut tidak hanya disebabkan oleh satu faktor, tetapi banyak faktor 
yang kemudian menghimpit perempuan Buruh Migran di dalam situasi 
pemiskinan dan rentan terhadap kekerasan. Berbagai faktor yang 
mendorong situasi tersebut antara lain: 
 
A. Feminisasi Migrasi Akibat Kebijakan yang Memiskinkan 
Kekerasan dan penindasan yang dialami oleh BMP bukan berawal pada 
saat dia mendaftar atau direkrut untuk menjadi Buruh Migran. 
Penindasan itu berlangsung jauh sebelum keuputusan mereka untuk 
bekerja di luar negeri demi mencari penghidupan. Sebagaimana yang 
telah dipaparkan di dalam bab sebelumnya, paradigma pembangunan 
global turut mempengaruhi kebijakan-kebijakan yang dihasilkan oleh 
pemerintah Indonesia. Berbagai kebijakan pembangunan dan investasi 
hadir tanpa memperhitungkan dampak terhadap hancurnya sumber-
sumber kehidupan masyarakat hingga mengakibatkan pemiskinan kian 
menguat di Indonesia.  
 
UU No. 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing yang sampai 
saat ini masih berlaku menjadi keran awal masuknya modal asing ke 
Indonesia. Dalam perjalanannya, UU tersebut didukung oleh kebijakan 
lainnya, tak terkecuali privatisasi di sektor pendidikan dan pelayanan 
kesehatan. Tahun 2012, UU No. 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan 
Tanah untuk Kepentingan Umum, semakin memperlebar potensi 
konflik lahan dan penggusuran terhadap masyarakat. 
Ketidakberpihakan pemerintah terhadap masyarakat juga tercfermin 



Catatan Penanganan Kasus Solidaritas Perempuan | 64 

 

dengan arah pembangunan pemerintah melalui Masterplan Percepatan 
dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Nasional (MP3EI).  
 
Berbagai kebijakan di atas mengakibatkan pemiskinan struktural bagi 
masyarakat, terutama perempuan. Konflik lahan, penggusuran, 
maupun alih fungsi lahan dari lahan pertanian produktif ke 
perkebunan skala besar, turut menggusur mata pencarian masyarakat, 
laki-laki dan perempuan, hingga mereka menjadi terpinggirkan. 
Menghadapi situasi tersebut perempuan membutuhkan pekerjaan-
pekerjaan alternatif guna memenuhi kebutuhan mereka. Di sisi lain, 
perkembangan ekonomi dunia menghasilkan kebutuhan pasar tenaga 
kerja di Negara-negara maju terutama untuk sektor-sektor informal 
seperti pekerja rumah tangga, yang mayoritas dilakukan perempuan. 
Konstruksi budaya dan gender yang selama ini berlaku menempatkan 
pekerjaan domestik sebagai pekerjaan dan tanggung jawab perempuan. 
Pada akhirnya, perempuan dihadapkan pada keterdesakan untuk 
kemudian terpaksa bekerja sebagai PRT migran di luar negeri sebagai 
strategi untuk bertahan hidup, hingga menghadapi kerentanan 
terhadap kekerasan dan pelanggaran hak.  
 
Ketika menjadi Buruh Migran pun, perempuan tidak lepas dari 
orientasi pembangunan Negara yang memandan Buruh Migran sebagai 
komoditas ekonomi dengan menghitung mereka dalam satuan rupiah. 
Selain menyumbang devisa terbesar kedua setelah minyak dan gas,13 

setiap tahunnya pemerintah juga selalu menargetkan remitansi atau 
hasil kerja Buruh Migran.  
 

                                                           
13 Suara Merdeka, „TKI Sumbang Devisa Terbesar Kedua‟ 
http://suaramerdeka.com/v1/index.php/read/cetak/2013/12/19/246812/TKI-
Sumbang-Devisa-Terbesar-Kedua 
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Hasil studi14 SP bersama CARAM Asia menunjukan, kontribusi Buruh 
Migran, yang mayoritas adalah perempuan dalam pembangunan sangat 
signifikan. Di Indonesia setiap tahunnya, Buruh Migran mengirimkan 
remitansi lebih dari 6 Milliar USD. Sementara sejak tahun 2006-2010, 
Remitansi yang dikirimkan oleh Buruh Migran Indonesia memberikan 
kontribusi sebanyak 0,98%-1,57% dari Gross Domestic Product (GDP).  
 
Badan Nasional Penempatan dan Perlindung Tenaga Kerja Indonesia 
(BNP2TKI) melalui berbagai media bahkan mengklaim, bahwa dari 
enam juta Buruh Migran jumlah remitansi atau pengiriman uang ke 
keluarga masing-masing mencapai total Rp100 triliun/tahun. Angka 
tersebut setara dengan 10,2 Miliar USD, yang artinya terjadi 
peningkatan jumlah remitansi dari tahun ke tahun. Namun, nyatanya, 
peningkatan remitansi tersebut tidak berbanding lurus dengan 
perlindungan hak yang diberikan oleh Negara kepada Buruh Migran 
Indonesia, khususnya buruh migran perempuan dan anggota 
keluarganya. Kebijakan dan program yang ada lebih berorientas kepada 
penempatan ketimbang perlindungan. Sebagai contoh, Pada tahun 
2012 anggaran perlindungan Buruh Migran di BNP2TKI adalah Rp26 
Triliun. Anggaran ini lebih rendah dibandingkan dana penempatan 
yang mencapai Rp31,5 Triliun, sementara hampir Rp12,5 Triliun 
dialokasikan hanya untuk operasional BNP2TKI.  
 
Dengan paradigma pemerintah yang lebih melihat Buruh migran 
sebagai mesin devisa dan remitansi, menjadikan perlindungan bagi 
Buruh migran itu sendiri bukan prioritas. Akibatnya, berbagai kasus 
kekerasan dan pelanggaran hak terhadap Buruh Migran terus terjadi 
dalam berbagai bentuk.  
 

                                                           
14 Studi “Hubungan antara Kontribusi Buruh Migran dalam Pembangunan dengan 
Alokasi Anggaran Pemerintah untuk Perlindungan Buruh Migran” oleh CARAM Asia 
dan dilakukan di delapan Negara. Di Indonesia, studi dilakukan oleh Solidaritas 
Perempuan 
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B. Ketimpangan Relasi Kuasa 
Persoalan kekerasan dan pelanggaran hak BMP juga tidak terlepas dari 
ketimpangan relasi kuasa. Dalam kasus Buruh migran, ketimpangan 
relasi kuasa tersebut, bukan hanya satu jenis, tetapi juga terjadi dalam 
berbagai dimensi, baik berbasiskan gender, ras, agama, dan lain 
sebagainya.  
 
a. Budaya Patriarki 

Cerita Ibu Lm (BMP asal Palu): 
Ibu Lm berangkat ke luar negeri dan menjadi PRT migran 
karena dipaksa suaminya. Sebenarnya, di dalam keluarganya 
sendiri tidak ada budaya bekerja ke luar negeri. Namun di 
keluarga suaminya, hampir semua anggota keluarga perempuan 
bekerja ke luar negeri sebagai PRT Migran. Dengan alasan 
tersebut sang suami memaskan Ibu Lm bekerja ke luar negeri. 
Ibu Lm mengaku sangat sedih ketika akhirnya harus berangkat 
ke luar negeri dan bekerja sebagai Buruh Migran. 

 
Ilustrasi di atas menggambarkan bagaimana perempuan seringkali tidak 
memiliki otoritas untuk mengambil keputusan, bahkan keputusan yang 
memiliki pengaruh secara langsung terhadap diri perempuan tersebut. 
Budaya patriarki menempatkan perempuan pada posisi yang lebih 
rendah, dan merampas kontrol perempuan atas tubuh, pikiran, dan 
hasil kerjanya. Relasi kuasa yang timpang antara perempuan dan laki-
laki dalam kasus di atas suami terhadap isteri, mengakibatkan Ibu LM 
tidak memiliki kuasa untuk melawan kehendak suaminya, meski 
sebenarnya dia menolak untuk menjadi Buruh Migran.  
 
Tidak hanya sampai di sana, ketimpangan relasi kuasa berbasiskan 
gender ini juga terus dialami Buruh Migran perempuan di tahapan-
tahapan migrasi berikutnya, misalnya dengan calo, agen, juga majikan, 
bahkan hingga sampai kampung halaman. Seringkali perempuan 
dianggap lemah dan memang secara konstruksi budaya dilekatkan 
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dengan sifat tersebut, sehingga laki-laki merasa berhak melakukan 
kekerasan terhadap perempuan.  
 
Dalam konteks Buruh Migran, perempuan dikonstruksikan oleh 
budaya untuk patuh kemudian cenderung diam dan tidak 
mempertanyakan apa yang diperintahkan oleh calo, petugas PT, 
majikan, dan pihak lainnya. Situasi inilah yang dimanfaatkan oleh 
pihak-pihak di atas untuk melakukan kekerasan, seperti penipuan, 
jeratan utang, eksploitasi, hingga menjadikan BMP korban trafficking. 
 
Bahkan hingga pulang ke kampung halaman, persoalan ketimpangan 
relasi kuasa itu tetap mengikuti BMP. Hal inilah yang mengakibatkan 
remitansi atau hasil kerja BMP dikontrol oleh pihak laki-laki, seperti 
suami, ayah, atau kakak laki-lakinya, sehingga remitansi tersebut tidak 
digunakan untuk kepentingan perempuan dan seringkali tidak 
membantu perempuan keluar dari situasi pemiskinannya.  
 
Beberapa contoh kekerasan berbasis gender yang sering dialami Buruh 
Migran, antara lain:  

 Perempuan  dipaksa bekerja menjadi buruh migran oleh ayah 
kandung atau suaminya  

 Ketika tes medikal, perempuan calon buruh migran harus 
membuka pakaiannya hingga tinggal celana dalam. Mereka 
seringkali mengalami pelecehan seksual.  

 Saat bekerja, perempuan rentan mengalami pemukulan dan 
penyiksaan yang mengakibatkan perasaan tersiksa dan tertekan. 

 Perempuan juga rentan terhadap kekerasan seksual, termasuk 
perkosaan yang dilakukan oleh majikan maupun oleh agen 
perekrutan 

 Buruh Migran mendapat stigma/pelabelan jelek saat pulang 
kerumah jika hamil atau pulang membawa anak, meskipun dia 
menjadi korban perkosaan. Mereka kerap dikucilkan oleh 
keluarga atau tetangga, dianggap „perempuan nakal‟, anaknya 
dicap sebagai anak haram dan membawa kesialan. 
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 Hasil kerja Buruh Migran Perempuan dikuasai oleh laki-laki 
yang dominan, seperti ayah atau suaminya. Seringkali uang 
tersebut digunakan untuk hal-hal yang sifatnya konsumtif 
sehingga tidak menyelesaikan persoalan kemiskinan 
perempuan. Hal ini juga dapat mengakibatkan buruh migran 
perempuan kerap kembali bekerja ke luar negeri, dan 
mengalami kerentanan terhadap kekerasan dan pelanggaran 
hak berulang-ulang. 

 
b. Ketimpangan Kelas 
Tidak hanya ketimpangan berbasiskan gender, ketimpangan relasi 
kuasa juga dialami Buruh Migran terhadap majikannya. Sebagai PRT, 
kelas PRT dianggap lebih rendah daripada kelas majikan. Banyak 
mantan BMP yang pernah bekerja di Arab Saudi menyatakan bahwa 
majikan mereka sering mengklaim sudah „membeli‟ mereka. Hal itu 
menjadikan BMP tidak memiliki posisi tawar terhadap majikannya, dan 
tidak dapat melawan atau menuntut haknya ketika mengalami 
kekerasan atau haknya dilanggar.  
 
Posisi tawar yang rendah juga dialami BMP terhadap calo, agen 
PPTKIS, maupun pihak lainnya di dalam proses migrasi. Kebutuhan 
yang tinggi akan pekerjaan, menempatkan BMP seolah-olah sebagai 
pihak yang tergantung pada calo maupun PT untuk dapat merekrut 
mereka dan memberi mereka pekerjaan. BMP seakan tidak memiliki 
pilihan lain selain menurut pada calo dan PT, atau mereka terancam 
tidak mendapatkan pekerjaan. Tidak adanya akses informasi tentang 
hak-hak Buruh Migran, ataupun mengenai prosedur bermigrasi yang 
benar semakin memperlemah posisi BMP terhadap calo, PT, maupun 
pihak perekrut lainnya.  
 
Pada dimensi yang lain, ketimpangan relasi kuasa juga terjadi antara 
Negara dengan rakyatnya, terutama rakyat yang termarjinalkan 
termasuk BMP. Ketimpangan relasi kuasa ini terlihat dari bagaimana 
kebijakan-kebijakan yang diambil oleh Negara mencerminkan 
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ketidakberpihakannya pada BMP. Sementara suara tuntutan BMP 
untuk mewujudkan perlindungan terhadap hak-hak mereka diabaikan.  
 
Relasi kuasa yang timpang juga terjadi antar Negara. Dalam konteks 
Buruh Migran, Negara tujuan yang mayoritas merupakan Negara maju 
seringkali dilihat lebih tinggi dari Negara asal Buruh Migran, yang 
mayoritas adalah Negara berkembang. Negara tujuan merasa telah 
memberikan kontribusi kepada Negara asal dengan memperkerjakan 
PRT migran, sehingga terkesan Negara asalah yang mebutuhkan 
lapangan pekerjaan bagi warga negaranya di Negara tujuan.  
 
Posisi tersebut misalnya terlihat dari proses penyusunan perjanjian 
antara Indonesia dan Arab Saudi. Selama bertahun-tahun penempatan 
Buruh Migran ke Arab Saudi berlangsung tanpa adanya perjanjian 
apalagi jaminan perlindungan terhadap Buruh Migran Indonesia. 
Proses negosiasi bertahun-tahun tetap tidak menghasilkan perjanjian. 
Sementara kasus-kasus kekerasan dan pelanggaran hak Buruh Migran 
terus terjadi di Arab Saudi, termasuk kasus ancaman hukuman mati. 
Baru ketika Indonesia melakukan moratorium pada 2012 pasca 
eksekusi hukuman mati yang dilakukan pemerintah Arab Saudi  
terhadap BMP Indonesia, akhirnya Arab Saudi menandatangani 
Bilateral Agreement terkait penempatan PRT migran Indonesia. Namun 
hingga saat ini moratorium tersebut belum dicabut oleh pemerintah 
Indonesia.  
  
c. BMP sebagai Minoritas di Negara Tujuan 
Buruh Migran juga menjadi kelompok minoritas di Negara tujuan. 
Sebagai orang asing, ia mengalami ketimpangan berbasis ras, karena ia 
merupakan ras minoritas, dan dianggap rasnya lebih rendah daripada 
ras Negara tujuan. Statusnya yang bukan warga Negara Negara tersebut 
juga menjadikan Buruh Migran mengalami diskriminasi dalam 
mengakses layanan publik dan tidak mendapatkan hak-hak 
sebagaimana warga Negara di Negara tersebut.  
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Di beberapa Negara, misalnya di Hong Kong, Taiwan, atau Singapura, 
Buruh Migran yang beragama islam juga menjadi agama minoritas di 
Negara-negara tersebut. Tak hanya diskriminasi, Buruh Migran juga 
seringkali mengalami pelarangan beribadah ataupun tidak bisa 
menikmati hari libur keagamaan sesuai dengan agamanya.  

 
Seluruh faktor di atas kemudian menghimpit perempuan dalam situasi 
pemiskinan struktural. Sehingga berbicara mengenai persoalan Buruh 
Migran tidak bisa hanya bicara tentang proses perekrutan, 
pemberangkatan, hingga kepulangan Buruh Migran. Persoalan Buruh 
Migran Perempuan sudah muncul jauh sebelum perempuan 
memutuskan untuk bekerja ke luar negeri, dan kembali menjumpai 
perempuan setelah mereka kembali ke kampung halaman.  
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C. Sistem Migrasi Indonesia: Ruang Eksploitasi terhadap BMP 
PRT 

Sistem migrasi di Indonesia menjadi persoalan tersendiri bagi Buruh 
Migran. Jika dilihat dari UU yang mengatur Buruh Migran, yaitu UU 
No. 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga 
Kerja Indonesia di Luar Negeri, kita bisa melihat bahwa peran 
pemerintah dalam melindungi Buruh Migran sangat minim. Berbagai 
tahapan penting seperti perekrutan, penampungan, pendidikan dan 
pelatihan, tes kesehatan, serta penempatan diserahkan kepada pihak 
swasta. Tak hanya itu, sistem pengawasan dan implementasi 
pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap pihak-pihak 
tersebut juga lemah. Sistem Migrasi yang diatur di dalam UU ini 
bahkan menjadi jebakan tersendiri bagi Buruh Migran, sehinga sangat 
rentan menjadi korban perdagangan orang atau trafficking.  
 
Pasal 4 
Orang perseorangan dilarang menempatkan warga negara Indonesia untuk 
bekerja di luar negeri 
 
Pasal 24 
(1) Penempatan TKI pada Pengguna perseorangan harus melalui Mitra Usaha 
di negara tujuan. 
(2) Mitra Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berbentuk badan 
hukum yang didirikan sesuai 
dengan peraturan perundangan-undangan di negara tujuan 
 
Selain menyerahkan tahapan-tahapan krusial pada pihak swasta, UU 
No. 39 tahun 2004 juga membuat Buruh Migran, terutama PRT 
menjadi tergantung dengan calo, ataupun agen perekrutan. Pasal 4 dan 
pasal 24 mewajibkan Buruh Migran, terutama PRT untuk bekerja 
melalui mitra usaha (agen), yang berarti  buruh migran harus melalui 
Perusahaan Pengerah TKI Swasta (PPTKIS).  
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Sistem yang demikian memberikan ruang bagi banyak pihak untuk 
megeksploitasi BMP PRT, melalui berbagai cara. Beragam profesi 
kemudian muncul atas nama memberikan bantuan atau pelayanan jasa 
kepada Buruh Migran, namun kenyataannya malah mengeksploitasi 
mereka. Calo, PT, agen di Negara tujuan, sopir travel atau taksi tidak 
resmi, money changer, penjual kartu telepon, hingga calo kasus dan calo 
diyat berlomba-lomba mengambil keuntungan dari PRT migran 
termasuk dengan melakukan kekerasan dan melanggar hak mereka.  

 
Kebijakan Pembangunan yang memiskinkan, budaya patriarki, 
ketimpangan kelas, dan ras, serta boborknya sistem migrasi di 
Indonesia menghasilkan penindasan yang berlapis bagi Buruh Migran 
Perempuan. BMP memiliki identitas yang tidak tunggal, di mana 
identitas-identitas tersebut memiliki situasi penindasannya masing-
masing. Hal ini menjadikan BMP PRT menjadi salah satu kelompok 
yang paling rentan dan kerap mengalami berbagai bentuk kekerasan 
dan pelanggaran hak. Menyelesaikan persoalan BMP tidak cukup hanya 
dengan melihat saru aspek penindasannya saja, tetapi juga harus 
melihat BMP yang memiliki multiidentitas dan berbagai situasi 
kerentanan spesifik yang dialami.  
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BAB V 
Penutup 

 
A. Kesimpulan 
Pengalaman penanganan kasus serta pendampingan terhadap 
kelompok-kelompok BMP dan keluarganya  selama tiga tahun, SP telah 
mengidentifikasi akar persoalan yang dialami Buruh Migran 
Perempuan. Berbagai kasus menunjukkan bahwa  kerentanan BMP 
terjadi bukan karena perempuan menjadi Buruh Migran, melainkan 
karena sistem migrasi yang berlaku saat ini menempatkan Buruh 
Migran Perempuan pada posisi rentan terhadap berbagai bentuk 
kekerasan dan pelangaran hak di berbagai tahapan migrasi. Sistem yang 
menyerahkan peran-peran krusial kepada pihak swasta tanpa adanya 
mekanisme pengawasan yang jelas dan memadai dari pemerintah 
tersebut, telah membuka celah besar terhadap terjadinya trafficking. 
Sistem migrasi pulalah yang mengakibatkan penindasan dan kekerasan 
terus berulang. Meski terus dilakukan upaya penanganan kasus, namun 
kekerasan terus terjadi akibat dari kebijakan yang secara sistemik 
membuat BMP berada di dalam posisi rentan tersebut.  
 
Padahal Indonesia telah memiliki sejumlah dasar hukum terkait 
kewajiban Negara terhadap Buruh Migran, seperti UUD 1945, 
Kovenan hak Ekosob, CEDAW, dan Konvensi Migran 1990. 
Sayangnya, terjadi ketidak konsistenan Negara di dalam tataran hukum, 
di mana UU No. 39 Tahun 2004 yang mengatur penempatan terhadap 
buruh migran, justru menjadi dasar Negara untuk melepaskan 
tanggung jawab dan kewajiban mereka terhadap Buruh migran. Bahkan 
ratifikasi Konvensi Migran 1990 pada tahun 2012 belum memberikan 
dampak yang signifikan terhadap perlindungan hak buruh migran 
perempuan dan keluarganya. Pemerintah belum melakukan langkah-
langkah strategis dalam mengimplementasikan UU No. 6 Tahun 2012 
Tentang Ratifikasi Konvensi Migran, termasuk melalui Revisi UU No. 
39 Tahun 2004. 
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Selama tiga tahun (2012-2015), SP menemukan masih banyak terjadi 
pelanggaran hak Buruh Migran dan Anggota keluarganya yang diatur di 
dalam Konvensi tersebut. Pelanggaran yang terjadi sebagian besar 
adalah hak atas informasi, hak atas ketenagakerjaan, hak atas jaminan 
kesehatan, hak atas bantuan hukum dan akses terhadap keadilan, dan 
lain sebagainya. 
 
Kekerasan yang dialami BMP telah terjadi sebelum perempuan 
memutuskan akan menjadi Buruh Migran. Pemiskinan struktural yang 
diakibatkan kebijakan-kebijakan Negara yang tidak berpihak pada 
Buruh Migran adalah faktor utama terhadap kekerasan. Konstruksi 
gender, dan diskriminasi berdasarkan kelas, ras, dan agama juga 
semakin menambah lapisan kekerasan dan penindasan yang dialami 
Buruh Migran Perempuan. Karena itu, dalam melihat persoalan BMP 
tidaklah cukup hanya melihat pada tahapan migrasi Buruh Migran, 
tetapi juga penting untuk mengenali dan melihat lebih dalam BMP 
yang memiliki multi identitas dan situasi penindasan di masing-masing 
identitas tersebut.  
 
B. Rekomendasi 
Berdasarkan situasi kekerasan dan pelanggaran hak yang dialami buruh 
migran perempuan dan keluarganya, maka Solidaritas Perempuan 
merekomendasikan kepada pemerintah untuk segera: 
1. Melakukan revolusi tata kelola buruh migran dari yang semula 

bermuara pada paradigma komodifikasi kearah perspektif dan 
pendekatan perlindungan komprehensif berdasarkan perspektif 
HAM dan keadilan gender, antara lain melalui: 
a. Pengembalian peran-peran Negara di dalam tahapan-tahapan 

krusial migrasi seperti perekrutan, pendidikan, pelatihan, dan 
tes kesehatan.  

b. Meningkatan pelayanan terhadap buruh migran dan 
keluarganya di setiap tahapan migrasi, dengan menciptakan 
sistem terintegrasi antar Kementerian dan Lembaga, baik di 
tingkat pusat maupun daerah terkait sistem database, 
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informasi, sistem pengawasan, hingga sistem pendampingan 
dan penanganan kasus Buruh Migran termasuk pengadaan 
shelter yang manusiawi, serta meningkatkan kuantitas dan 
kualitas staff di institusi pemerintahan terkait perlindungan 
buruh migran, di dalam maupun di luar negeri 

c. Meningkatkan peran Pemerintah Daerah dalam memberikan 
pelayanan dan perlindungan bagi Buruh Migran, termasuk 
untuk aktif di dalam berbagai program yang melibatkan Buruh 
Migran dan anggota keluarganya. 

2. Mewujudkan Konsistensi Peraturan Perundang-undangan melalui 
harmonisasi kebijakan, antara lain Revisi UU No. 39 Tahun 2004, 
RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga, Ratifikasi Konvensi 
ILO 189 Tentang Kerja Layak PRT, serta Perda-Perda terkait Buruh 
Migran. 

3. Menepati janji-janji kampanye, serta mereview kebijakan-kebijakan 
yang berdampak pada pemiskinan masyarakat.  

B. Pelibatan masyarakat sipil dan kelompok buruh migran dalam 
penyusunan kebijakan, implementasi, dan evaluasi program dan 
anggaran untuk mewujudkan perlindungan hak BM-PRT.  

C. Membangun dan memperkuat mekanisme penegakan hukum 
terhadap pelaku trafficking dan meningkatkan implementasi UU 
No. 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana 
Perdagangan Orang (PTPPO) untuk perlindungan buruh migran. 
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Lampiran 
 
Kasus Rosita: Jalan Panjang Memperjuangkan Hak Buruh 
Migran Perempuan 
 
Rosita Siti Saadah binti Muhtadin Jalil, merupakan Buruh Migran Perempuan 
(BMP) asal Karawang Jawa Barat yang kasusnya ditangani oleh Solidaritas 
Perempuan sejak tahun 2010, dan kasusnya baru selesai pada 2012. Dia harus 
menghadapi ancaman hukuman pancung di Uni Emirat Arab. Pada bulan 
April 2009 lalu, Ibu dari satu anak ini ditangkap atas tuduhan pembunuhan 
terhadap rekan sesama BMP Pekerja Rumah Tangga (PRT) dari Indonesia.  
 
Selama menjalani proses hukum dan persidangan, Rosita tidak mendapatkan 
pendampingan yang memadai, dan mengalami proses yang tidak adil, bahkan 
penyiksaan oleh aparat penegak hukum Uni Emirat Arab. Selama di tahanan 
Rosita mengalami kesulitan dalam menghubungi pemerintah maupun 
keluarganya. Polisi melarangnya untuk berbicara atau membuat pernyataan 
dan menghubungi orang lain. Rosita bahkan mengalami penyiksaan dan 
dipaksa mengakui perbuatan yang tidak dia lakukan. Dia dipukuli oleh polisi, 
dan tidak boleh tidur selama lima hari. Rosita kemudian ditahan selama 20 
bulan di penjara Fujairah. Selama satu tahun, Rosita harus menghadapi 
berbagai kekerasan, tanpa didampingi pihak pemerintah Republik Indonesia 
sama sekali. Bantuan pemerintah Indonesia juga tidak muncul, ketika Rosita 
harus menjalani sidang, dan mendapat ancaman hukuman pancung. 
 
Perjalanan Memperjuangkan Hak  
Pada akhir Mei 2010, keluarga Rosita datang ke Solidaritas Perempuan untuk 
bersama-sama memperjuangkan kebebasan Rosita. Berbagai upaya telah 
dilakukan melalui Kementerian Luar Negeri (Kemlu), Badan Penempatan dan 
Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri (BNP2TKI), dan bahkan 
melalui media. Berbagai upaya tersebut sedikit banyak membuahkan hasil, 
karena akhirnya Pemerintah memberikan perhatian pada kasus Rosita. 
Setelah Rosita menjalani tiga kali sidang sendirian, dan setelah berbagai upaya 
yang dilakukan pihak keluarga di dalam negeri, pihak KBRI pun bergerak. 
Sayangnya, setelah pihak KBRI membantu pun, Rosita masih tidak memahami 
jalannya persidangan. 
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Pada tanggal 11 Juni 2011, tiba-tiba Rosita dilepaskan dari tahanan. Polisi 
memberikannya tiket, dan mengantarkan ke bandara, tanpa melalui 
perwakilan pemerintah RI. Rosita dipulangkan sendirian tanpa 
pendampingan. Bahkan, pihak KBRI, maupun pemerintah Indonesia lainnya 
tidak mengetahui perihal kepulangan Rosita.  
 
Kembali ke tanah air, bukan berarti perjuangan Rosita berhenti. Pasalnya, 
Rosita masih memiliki hak atas gaji selama 26 bulan Rosita berada di Uni 
Emirat Arab. Melalui surat tertanggal 3 Agustus 2012, Kemenerian Luar 
Negeri melalui Direktur Perlindungan WNI dan BHI menyatakan majikan 
Rosita telah membayar gaji Rosita, dan meminta Rosita untuk hadir ke 
Kementerian Luar Negeri. 
 
Kisah Rosita memberikan kita pelajaran mengenai kegigihan seorang Buruh 
Migran Perempuan dalam mencapai hak-haknya. Rosita merupakan satu dari 
banyak wajah perempuan yang maju memperjuangkan dirinya sendiri dan 
orang lain. Dia terus berjuang meski jalan yang harus ditempuh panjang dan 
tidak mudah. Rosita tidak hanya berjuang untuk dirinya, tetapi juga berbagi 
pengalaman melalui media serta menjadi saksi di Pengadilan Negeri Jakarta 
Pusat, melalui sidang Citizen Law Suit (Gugatan Warga Negara) Pekerja 
Rumah Tangga, (CLS PRT). Rosita berharap pemerintah dapat menciptakan 
sistem perlindungan yang memadai bagi buruh migran. “Jangan ada lagi Buruh 
Migran yang mengalami nasib seperti saya,” pungkasnya. 
 
Petisi untuk Nani Suryani, BMP yang Dibunuh di Arab Saudi 
 

Menuntut Keadilan untuk Nani Suryani 
BMP yang Dibunuh Majikannya di Luar Negeri 

 
Kepada Pemerintah Arab Saudi dan Kementerian Luar Negeri Indonesia, 
Saya masih ingat ketika Nani, adik saya meminta izin untuk bekerja di Luar 
Negeri lima tahun yang lalu. “Nani ingin ngebahagiain orang tua, jangan 
sampai orang tua capek bekerja menjadi buruh tani terus,” ucapnya ketika itu. 
 
Namun saya tidak pernah menyangka saat itu adalah kali terakhir saya melihat 
Nani. Pada bulan Juni 2011 lalu, kami mendapatkan kabar yang 
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menghancurkan impian kami, bahwa Nani meninggal di Saudi Arabia, tempat 
yang dia pilih untuk bekerja dan mengejar mimpi.  
 
Terakhir kali, Nani menelepon enam belas bulan sebelum berita kematiannya 
sampai kepada kami. Sebelum menutup telepon dia berkata, seperti sudah 
memiliki firasat,” Bang, jangan mengharapkan ngomong sama saya lagi, 
majikan sepulang dari Malaysia sudah lain, sudah mau menampar saya.” Itulah 
kalimat terakhir yang saya dengar dari Nani. Hati saya teramat hancur ketika 
jenazah Nani datang baru 13 bulan setelah kematiannya. Hati saya bertambah 
sakit ketika melihat hasil visum yang menyatakan Nani kurang gizi, serta 
terdapat bekas-bekas luka. 
 
Adik saya berangkat dalam keadaan sehat. Adik saya berangkat untuk 
mengejar impiannya. Adik saya berangkat untuk membahagian orang tua 
kami, keluarga kami.  
 

Nani berangkat dari rumahnya di Karawang, Jawa Barat ke Arab Saudi di 
bulan Maret tahun 2009 untuk menjadi pekerja rumah tangga. Setedah 
tujuh bulan bekerja untuk majikannya, Nani mulai mengalami kekerasan. 
Nani bekerja untuk mereka selama satu tahun dan sepuluh bulan, namun 
dia hanya menerima gaji untuk empat bulan. Komunikasi terakhir antara 
Nani dan keluarga dia terjadi di bulan September tahun 2009. 
 
Keluarga Nani tidak menerima berita tentang Nani sampai bulan Juni 
tahun 2011, saat Kementerian Luar Negeri Indonesia mendapatkan 
informasi bahwa Nani dibunuh tanggal Januari 1 tahun 2011. Baik 
Kementrian Luar Negeri Indonesia maupun Kedutaan Besar Republik 
Indonesia di Riyadh tidak bisa menjelaskan mengapa sampai enam bulan 
terlambat sebelum keluarga Nani mendapatkan informasi mengenai 
pembunuhan yang dialami Nani.  
 
Hasil visum menunjukan tubuh Nani kekurangan gizi dan terdapat luka-
luka. Kami juga mendapatkian informasi bahwa majikan Nani tidak  
membawa dia ke rumah sakit sesudah dia jatuh dari tangga. Pemerintah 
Indonesia dan keluarga Nani percaya bahwa fakta-fakta tersebut merupakan 
bukti yang tidak terbantahkan bahwa Nani dibunuh dengan sengaja oleh 
majikannya. 
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Sudah lebih dari empat tahun kami mencari keadilan. Kasus ini sudah sangat 
berlarut-larut. Kami memohon kepada semua pihak, pemerintah Indonesia 
maupun Saudi Arabia agar cepat tanggap dan secepatnya menyelasaikan 
permasalahan saudari kami yang meninggal di Arab Saudi, serta mewujudkan 
hak-hak Nani serta kami sebagai keluarga yang ditinggalkan.  
 
Kami sekeluarga mencoba untuk merelakan kepergian Nani. Namun apa yang 
kami lakukan saat ini hanyalah menuntut keadilan untuk almarhumah.  
 
Kami meminta dukungan Anda untuk mewujdukan keadilan bagi adik kami. 
Tambahkan tanda tangan Anda kepada petisi ini hari ini untuk permintaan 
Kementerian Luar Negeri Indonesia dan pemerintah Arab Saudi, untuk 
menyelesaikan kasus ini secepatnya.  
 
Amir 
Kakak kandung Almh Nani 
 
Dukungan kepada perisi ini dapat kirimikan melalui email ke: 
saveoursisterssp@gmail.com 
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