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Solidaritas Perempuan (SP) didirkan pada tahun 10 Desember 1990. Pada awalnya 
berbadan hukum yayasan, dan pada April 1993 berubah menjadi organisasi 
perserikatan dengan keanggotaan individu baik perempuan dan lakilaki. Per Februari 
2012, SP memiliki 777 anggota berasal dari komunitas akar rumput, aktivis, akademisi 
maupun mahasiswa. 
  
Anggota SP yang tersebar di seluruh Indonesia, bersama-sama merajut kekuatan 
perempuan untuk melakukan perlawanan terhadap segala bentuk penindasan 
terhadap perempuan dalam berbagai konteks. Selama 23 tahun berdiri, perserikatan 
Solidaritas Perempuan – sebagai organisasi feminis – terus berkomitmen untuk 
bergerak bersama dalam menciptakan tatanan sosial yang adil dimana perempuan dan 
laki-laki secara setara memiliki akses dan kontrol atas sumber daya politik, ekonomi, 
sosial dan budaya. 
  
Sejak berdiri, Solidaritas Perempuan (SP) telah melakukan kerja-kerja mendorong 
perlindungan hak Buruh Migran Perempuan (BMP) dan anggota keluarganya, termasuk 
perlindungan BMP korban trafficking maupun HIV/Aids. Perlindungan BMP dan 
keluarganya dilakukan melalui berbagai strategi, yaitu Pengorganisasian perempuan, 
Penanganan Kasus BMP dan Keluarganya, Advokasi Kebijakan, dan Kampanye. 
  
Hingga saat ini, SP telah memperkuat BMP dan keluarganya yang tersebar di 5 wilayah 
komunitas SP yaitu Sumbawa dan Mataram (Nusa Tenggara Barat), Palu (Sulawesi 
Tengah), Kendari (Sulawesi Tenggara), dan Makassar (Sulawesi Selatan). Selain itu, SP 
juga memperkuat buruh migran perempuan dan keluarganya dengan bermitra pada 
Solidaritas Buruh Migran Karawang (SMBK) dan Solidaritas Buruh Migran Cianjur 
(SBMC). 
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I. Pendahuluan 
 

Berbagai kasus seperti ancaman hukuman mati, dan kasus-kasus kekerasan 

lainnya, masih dialami BMP dan keluarganya. Catatan Badan Nasional Penempatan 

dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonresia di Indonesia (BNP2TKI) menyatakan 

sepanjang 2013 terdapat lebih dari 512 ribu warga Negara Indonesia yang 

berangkat ke luar negeri sebagai Buruh Migran, di mana 54% dari jumlah tersebut 

adalah perempuan. Sementara, pada 2013 BNP2TKI menerima pengaduan 

mencapai 4.432 pengaduan yang terdiri dari berbagai jenis kasus, seperti gaji tidak 

dibayar, kekeraan oleh majikan, meninggal dunia, dan lain sebagainya.  

 

Situasi kekerasan dan pelanggaran hak buruh migran perempuan dan keluarganya, 

tidak terlepas dari kebijakan buruh migran Indonesia yang belum melindungi hak-

hak buruh migran perempuan dan keluarganya. Paradigma pemerintah masih 

menempatkan buruh migran perempuan sebagai komoditas. Walaupun 

pemerintah Indonesia telah meratifikasi Konvensi Migran 1990, dan melakukan 

langkah dalam merevisi UU No. 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan 

Perlindungan TKI di Luar Negeri, namun upaya tersebut belum maksimal 

dilakukan. Revisi UU yang sudah berjalan selama hampir 10 tahun di Program 

Legislasi Nasional, baru menghasilkan judul RUU saja, yaitu RUU tentang 

Perlindungan dan Penempatan Pekerja Indonesia di Luar Negeri. Judul itu pun 

merupakan kompromi karena masih mencantumkan kata penempatan. Padahal. 

Jika kita bicara mengenai perlindungan, maka kita akan berbicara mengenai 

perlindungan di setiap tahap penempatan.  

 

Sementara itu, pemerintah maupun masih mengedepankan penempatan daripada 

perlindungan dalam draft Revisi UU No.39 Tahun 2004. Nuansa komoditisasi 

Buruh Migran masih terasa kental, melihat pengaturan di dalam draft yang ada 

masih menekankan kepada proses penempatan ketimbang jaminan perlindungan 

dan perombakan mekanisme migrasi yang lebih melindungi.  

 

Ketidakseriusan pemerintah dalam melindungi hak buruh migran perempuan dan 

keluarganya, juga terlihat dengan belum diratifikasi Konvensi ILO 189, lambatnya 

pembahasan RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU P PRT). Pemerintah 

justru mendiskriminasi Pekerja Rumah Tangga Migran melalui kebijakan Roadmap 

Zero Domestic Worker 2017. Pada Januari 2012 tersebut menargetkan penempatan 

Tenaga Kerja Indonesia (TKI) sektor domestik (PRT) ke luar negeri secara 
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bertahap akan dihentikan hingga mencapai titik nol (zero) pada tahun 2017. 

Penghentian bertahap tersebut sudah dimulai sejak awal 20121.  

 

Kemenakertrans bahkan 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%). 

 

Kebijakan Road map Zero Domestic Worker telah melanggar hak asasi manusia 

untuk bermigrasi memperoleh pekerjaan, pelanggaran atas Prinsip Umum  yang 

diatur pasal 1 Konvensi Migran 1990, yaitu prinsip non diskriminasi. Roadmap juga 

telah melanggar hak buruh migran yang di jamin  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), serta melanggar CEDAW karena merupakan bentuk pembatasan hak 

perempuan untuk bermigrasi sehingga mengancam sumber pendapatan buruh 

migran perempuan dan keluarganya2. 

 

Tak hanya itu, Roadmap ini juga menorong potensi terjadinya trafficking. Apalagi, 

migrasi yang terjadi adalah migrasi terpaksa yang diakibatkan ketidakmampuan 

negara menyediakan lapangan pekerjaan, dan hilangnya sumber-sumber kehidupan 

dan sumber mata pencaharian. Ketidakmampuan Negara dalam menjamin 

kesejahteraanlah yang mengakibatkan masyarakat terutama perempuan bekerja ke 

luar negeri dan harus mengalami kerentanan terhadap berbagai bentuk kekerasan 

dan pelanggaran hak.  

 

 

                                                        
1
 Hasil Study Remittansi Solidaritas Perempuan – Caram Asia, 2012  

2
 http://saveoursisterssp.wordpress.com/2013/03/11/gats-mode-4-liberalisasi-buruh-dan-

peminggiran-prt-migran/  

http://saveoursisterssp.wordpress.com/2013/03/11/gats-mode-4-liberalisasi-buruh-dan-peminggiran-prt-migran/
http://saveoursisterssp.wordpress.com/2013/03/11/gats-mode-4-liberalisasi-buruh-dan-peminggiran-prt-migran/
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II. Pengabaian Sistematis Hak Buruh Migran Perempuan dan 

Keluarganya Oleh Negara 
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 petani kehilangan sumber ekonomi, dan secara 

keseluruhan mencerabut akses dan kontrol masyarakat, laki-laki dan perempuan 

terhadap sumber-sumber penghidupan.  

 

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, situasi pemiskinan dan 

hilangnya akses dan kontrol terhadap sumber-sumber penghidupan menyebabkan 

perempuan dihadapkan pada keterdesakan untuk kemudian terpaksa bekerja 

sebagai PRT migran di luar negeri sebagai strategi untuk bertahan hidup. Data 

pemerintah mencatat peningkatan jumlah Buruh Migran dimana pada 2011, 

pemerintah mencatat terdapat 581.081 orang, sementara pada tahun 2012 

meningkat sebanyak 3,8-4 Juta penduduk Indonesia menjadi  buruh migran3, 

dimana sebagian besar adalah perempuan dengan profesi sebagai pekerja rumah 

tangga.4  

 

Selain menempati jumlah terbesar dari seluruh Buruh Migran lainnya, BMP PRT 

juga menjadi kelompok paling rentan terhadap kekerasan dan pelanggaran hak. 

Hingga Juni 2012,  terdapat lebih dari 1.000 buruh migran yang mengalami 

kekerasan dan pelanggaran hak5, yang sebagian besar dialami oleh buruh migran 

                                                        
3
 http://news.liputan6.com/read/470544/ilo-4-juta-buruh-migran-bekerja-di-luar-negeri-

sepanjang-2012  
4
 Data Pusat Penelitian Pengembangan dan Informasi (Puslitfo BNP2TKI), menunjukkan tahun 

2012, terdapat 494.609 BMI (pr : 279.784 jiwa, lk : 214.825 jiwa)  
5
 Data Direktorat Pemberdayaan BNP2TKI, Juni 2012.  

http://news.liputan6.com/read/470544/ilo-4-juta-buruh-migran-bekerja-di-luar-negeri-sepanjang-2012
http://news.liputan6.com/read/470544/ilo-4-juta-buruh-migran-bekerja-di-luar-negeri-sepanjang-2012
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perempuan. Kekerasan dan pelanggaran hak juga dialami oleh keluarga buruh 

migran yang memperjuangkan hak mereka, seperti hak atas informasi, hak 

berkomunikasi dengan sesama buruh migran, ataupun pihak lainnya, dan 

sebagainya. Tingginya angka kekerasan dan pelanggaran hak yang dialami 

perempuan, membuktikan, bahwa BMP hanya dilihat sebagai komoditas, sehingga 

kekerasan dan penindasan yang dialami BMP dan keluarganya, tidak dilihat 

sebagai persoalan serius.   

 

Buruh Migran Perempuan, terutama yang bekerja sebagai pekerja rumah tangga 

juga rentan terhadap trafficking dan HIV AIDS. International Organization of 

Migration (IOM) Indonesia, sejak Maret 2005 hingga Desember 2011, menangani 

4067 kasus Trafficking. 3,942 kasus trafficking diantaranya menimpa warga 

negara Indonesia. Masih berdasarkan catatan IOM, Mayoritas korban trafficking 

dipekerjakan sebagai Pekerja Rumah Tangga (PRT), yaitu sebanyak 53,33%. 

Sementara, data Himpunan Pemeriksa Kesehatan Tenaga Kerja 

Indonesia (HIPTEK) menunjukkan adanya peningkatan dalam prosentase buruh 

migran yang terinfeksi HIV/AIDS. 

 

Peran global dalam mendorong liberalisasi buruh migran semakin menguat dengan 

berbagai kebijakan dan kesepakatan internasional, salah satunya WTO.  Masuknya 

sektor buruh dalam perjanjian WTO yaitu pada GATS mode  ke 4, dimana mode 

suplainya dalam bentuk seseorang yang melakukan perjalanan dari Negara asalnya 

untuk memberikan pelayanan di Negara lain, secara resmi dikenal sebagai 

‘movement of natural persons’, merupakan bukti bahwa negara masih 

memposisikan buruh migran sebagai komoditas pasar. Skema tersebut membuka 

ruang adanya jebakan global dalam bentuk sistem kontrak pekerja yang 

eksploitatif dengan kontrol dari majikan, recruitment agency, dan negara. Pekerja 

kemudian tidak mempunyai akses pada keadilan dan berbagai hak-haknya 

 

Padahal setiap tahunnya, Buruh Migran Indonesia 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). Bahkan Badan Nasional Penempatan dan 

Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) juga melansir data terbarunya  

melalui berbagai media, bahwa dari enam juta Buruh Migran jumlah remitansi atau 

pengiriman uang ke keluarga masing-masing mencapai total Rp100 triliun/tahun. 
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Angka tersebut setara dengan USD 10,2 Miliar, yang artinya terjadi peningkatan 

jumlah remitansi dari tahun ke tahun6.  

 

Berdasarkan fakta yang dipaparkan di atas, Solidaritas Perempuan (SP) melihat 

bahwa aspek perlindungan buruh migran sangat lemah dalam sistem migrasi di 

Indonesia, terutama terhadap buruh migran perempuan. Hal itu diakibatkan 

liberalisasi dan komoditisasi Buruh Migran yang menjadi paradigma pemerintah 

dan kebijakan-kebijakan terkait Buruh Migran. Bahkan negara melimpahkan 

tanggung jawab perlindungan buruh migran kepada pihak swasta. Hal ini terlihat 

dari mekanisme perekrutan calon pekerja migran, pelatihan, penempatan, hingga 

pemulangan, yang diserahkan kepada recruitment agency. Akibatnya, kebijakan-

kebijakan yang ada termasuk peran BNP2TKI tidak signifikan memberi dampak 

terhadap terjaminnya perlindungan terhadap buruh migran Indonesia. 

 

Tidak dipungkiri bahwa pemerintah Indonesia telah melakukan langkah-langkah 

penting dalam upaya perlindungan hak buruh migran pada tahun 2012, yaitu 

ratifikasi Konvensi Migran 1990 melalui UU. No. 6 tahun 2012, yang mencakup 7 

komponen perlindungan; (1) Hak Asasi Fundamental bagi pekerja migran dan 

keluarganya, (2) Informasi pra-keberangkatan, (3) peraturan dan pengawasan 

perekrutan, (4) perlindungan di luar negeri, (5) Remitansi, (6) Kepulangan dan 

Reintegrasi, dan (7) Bantuan Hukum dan Akses Terhadap Keadilan. Namun 

demikian, langkah-langkah tersebut belum disertai realisasi dan tindak lanjut 

konkret sehingga langkah-langkah yang telah diambil belum terasa manfaatnya 

oleh buruh migran dan keluarganya. Perkembangan peraturan ini beserta 

mekanisme pelaksanaannya juga  belum terinformasi kepada publik, terutama 

kepada buruh migran. Ratifikasi Konvensi Migran 1990 merupakan sebuah 

langkah bagi perlindungan Buruh Migran. Namun langkah tersebut barulah 

langkah awal, yang perlu dilanjutkan dengan berbagai langkah lainnya, termasuk 

harmonisasi kebijakan perlindungan buruh migran di Indonesia. 

 

III. Kerentanan BMP terhadap Trafficking dan Sulitnya 

Mengakses Keadilan 
Sepanjang Januari hingga pertengahan November 2013, SP telah menangani 60 

kasus kekerasan dan pelanggaran hak BMP, terdiri duapuluh empat (24) kasus 

baru dan tiga puluh enam (36). Dari 36 kasus lama yang ditangani duapulu tujuh 

                                                        
6
 http://www.antaranews.com/berita/294608/menakertrans–tki-informal-dihentikan-bertahap-2012-

2017.  

http://www.antaranews.com/berita/294608/menakertrans%E2%80%93tki-informal-dihentikan-bertahap-2012-2017
http://www.antaranews.com/berita/294608/menakertrans%E2%80%93tki-informal-dihentikan-bertahap-2012-2017
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(27) kasus telah diselesaikan. Pengaduan bersumber dari keluarga Buruh Migran 

(8 orang), Buruh Migran sendiri (8 orang), SP Sumbawa (2 orang), SP Kendari (1 

orang), SP Mataram (2 orang), SBMK (2 orang) serta dari kontak perseorangan 

Pendamping dari Serang Banten (1 kasus), dengan  Negara tujuannya kerja adalah 

Arab Saudi (10), Malaysia (5), Hongkong (4),Taiwan (3), Yordania (1) dan Suriah 

(1). Dari dua puluh empat kasus, ada Sembilan kasus yang sudah selesai kerena 

tuntutan sudah terpenuhi. Dan dua kasus BMP yang gagal berangkat ke Malaysia 

dan terindikasi menjadi korban trafficking. Namun, juga terdapat beberapa kasus 

yang mengalami tantangan, diantaranya adanya intimidasi dari sponsor kepada 

korban BMP, dikarenakan sponsor merupakan kerja korban.  

 

Jenis pelanggaran yang dialami oleh BMP adalah pelanggaran berlapis dimana satu 

orang BMP dapat mengalami  lebih dari sepuluh pelanggaran yaitu seperti 

kekerasan seksual, penganiayaan, sakit yang menyebabkan BMP meninggal dunia, 

gaji tidak dibayar, gaji ditahan oleh majikan, over kontrak, dipenjarakan, gagal 

berangkat, dipulangkan sebelum masa kontrak habis tidak diijinkan 

berkomunikasi dengan keluarga, hilang kontak, beban kerja berlebihan yang 

mengakibatkan kecelakaan kerja, dan trafficking, serta semua pelanggaran 

tersebut juga dapat mengakibatkan BMP mengalami gangguan psikologis.  

 

Jenis pelanggaran paling banyak adalah kasus trafficking yang dialami oleh 16 

orang buruh migrant, dengan unsur data yang dipalsukan (baik nama, usia dan 

alamat), dengan tawaran gaji yang besar, dipindah-pindah majikan serta dijual 

kembali oleh pihak ketiga untuk dipekerjakan dengan cara dieksploitasi. Dari 16 

orang buruh migran tersebut, mereka tidak hanya mengalaimi kasus trafficking 

tetapi mereka juga mengalami jenis pelanggaran lainnya seperti yang dialami oleh 

8 orang buruh migran lainnya seperti kekerasan seksual, penganiayaan, 

kriminalisasi, meninggal dunia, gaji tidak dibayar atau ditahan oleh majikan, over 

kontrak, beban kerja berlebihan yang mengakibatkan kecelakaan kerja, sakit, gagal 

berangkat, dipenjarakan, dan mengalami gangguan psikologis. 

 

Proses penanganan kasus kekerasan dan pelanggaran hak BMP dilakukan 

bertujuan memperkuat  advokasi kebijakan, dan memperkuat korban kekerasan 

dan pelanggaran hak buruh migran dan keluarganya tentang hak BMP yang 

tercantum dalam Konvensi Migran PBB 1990 dan CEDAW.   

 

Penanganan kasus buruh migran perempuan dilakukan melalui jalur non-litigasi 

(negosiasi atau mediasi, tripartit, dll) dan litigasi (proses peradilan) serta 
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kampanye kasus strategis melalui media massa, media social baik ditingkat 

nasional maupun di daerah asal buruh migran. Untuk kasus-kasus yang ditangani 

melalui jalur non-litigasi biasanya dengan mendampingi BMP/keluarga BMP 

menyelesaikan kasusnya ke PPTKIS, BNP2TKI, BP3TKI, Kemlu, KBRI/KJRI, 

Konsorsium PT. Asuransi.  Sedangkan kasus yang ditangani melalui jalur litigasi 

adalah kasus yang terindikasi penempatan illegal mengarah pada trafiking dengan 

modus penempatan buruh migran. Di samping penanganan kasus, SP juga 

melakukan pendampingan pada BMP yang mengalami trauma psikis dan fisik yang 

ditimbulkan akibat proses migrasi yang dilewatinya dengan merujuk 

penanganannya ke rumah sakit dan lembaga pemulihan psikologis.  

 

Untuk kasus-kasus trafficking, SP biasanya mendampingi Buruh Migran untuk 

mengajukan laporan melalui polisi. Sayangnya, dari kasus-kasus yang sudah 

dilaporkan akhirnya tidak bisa dilanjutkan karena korban memutuskan untuk 

tidak melanjutkan kasus tersebut. Hal itu dikarenakan misalnya korban dilarang 

oleh orang tuanya karena pelaku trafficking adalah keluarga atau tetangga atau 

tokoh masyarakat setempat. Beberapa korban bahkan sejak awal enggan 

melaporkan melalui polisi karena alasan tersebut.  

 

Selain itu, aparat kepolisian di Indonesia tidak memiiki kapasitas dan kemauan 

yang cukup kuat dalam menindak kasus-kasus trafficking. Terbukti, ketika korban 

sudah melapor namun akhirnya tidak melanjutkan prosesnya, maka kepolisian 

akan berhenti dan tidak mau melanjutkan kasus terebut dengan alasan sulit 

mencari bukti. Padahal tugas kepolisianlah untuk mencari bukti tersebut termasuk 

melalui koordinasi dan kerja sama dengan kepolisian di tingkat daerah dimana 

buruh migran dan pelaku trafficking tinggal untuk mendapatkan menyelidiki kasus 

tersebut.  

 

Berdasarkan analisis Solidaritas Perempuan terhadap kasus yang ditangani dan 

beberapa perkembangan situasi pelanggaran hak-hak BMP, maka catatan penting 

yang perlu direfleksikan dan direspon sebagai upaya perlindungan hak-hak buruh 

migran kedepan adalah sebagai berikut: 

 Lemahnya komitmen politik dan kinerja DPR dan pemerintah terhadap isu 

buruh migran khususnya buruh migran perempuan, sehingga membuat 

proses legislasi khususnya pembahasan RUU PPILN, Ratifikasi Konvensi 

ILO 189 dan RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga menjadi sangat 

lambat 
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 Paradigma mayoritas pemerintah dan DPR dalam melihat Buruh Migran 

belum berubah, lebih melihat Buruh migrant sebagai komoditas daripada 

mengedepankan perlindungan bagi mereka. Hal ini terlihat dari draft UU 

Perlindungan Buruh Migran, yang dibuat baik oleh DPR maupun 

pemerintah 

 Implementasi Konvensi Migran 1990 masih belum berjalan dengan baik. 

Belum semua aparat pemerintah memahami dan mendukung konvensi, 

meskipun konvensi ini sudah diratifikasi oleh Indonesia 

 Sistem migrasi yang menyerahkan peran-peran penting kepada pihak 

swasta, tanpa adanya mekanisme pengawasan yang memadai dari 

pemerintah, mengakibatkan sistem migrasi menjadi seperti trafficking 

yang dilegalisasi UU. Hak-hak Buruh Migran sepanjang proses migrasi tidak 

terjamin, termasuk hak atas informasi bagi Buruh Migran sejak awal tahap 

migrasi 

 Hampir semua buruh migran perempuan pekerja rumah tangga mengalami 

situasi yang mirip dengan situasi trafficking baik di tahap sebelum 

keberangkatan, pada saat bekerja di luar negeri, ataupun pada saat 

kepulangan 

 UU PTTPO belum terimplementasi secara efektif. Mayoritas Buruh Migran 

korban trafficking memilih untuk tidak memproses kasusnya melalui jalur 

hukum. Hal ini dikarenakan berbagai hal seperti pelaku yang masih 

kerabat, tetangga, atau bahkan tokoh setempat. Faktor lainnya adalah 

lambannya proses hukum, dan perspektif aparat penegak hukum yang 

tidak berpihak pada korban 

 Tidak ada program reintegrasi yang komprehensif dari pemerintah untuk 

buruh migran, termasuk terkait pengelolaan remitansi dan program 

pemberdayaan ekonomi pasca kepulangan. Sehingga, seringkalimburuh  

migran tidak keluar dari situasi kemiskinan yang dia alami sebelum 

menjadi buruh migran 

 Proses penanganan kasus yang panjang, dan berbelit-belit juga berdampak 

pada annggota keluarga buruh migrant yang pada akhirnya memutuskan 

untuk mencabut pengaduan kasus mereka.  

 Akses terhadap Keadilan bagi buruh migran masih sulit didapat. Hal ini 

terjadi bukan sekedar kasus per kasus, tetapi persoalan sistem. Sulitnya 

penanganan kasus yang dilakukan juga diakibatkan tidak adanya sistem 

database dan penanganan kasus yang terintegrasi untuk buruh migran 

 



 9 

IV. Hak Atas Kesehatan, Hak yang Sering Diabaikan 
Hasil riset SP bekerjasama dengan ILO pada tahun 2006 menunjukan bahwa buruh 

migran perempuan rentan terhadap HIV/AIDS di semua tahap migrasi (Pre-

Departure, Post-Arrival, dan reintegration). Situasi kerentanan tersebut dapat 

dilihat dari tabel di bawah  ini : 

 

Situasi kerentanan Buruh Migran Perempuan Indonesia terhadap HIV 

Sebelum 

keberangkatan  

(Pre-Departure) 

Selama bekerja di negara 

tujuan (Post-Arrival) 

Kepulangan ke 

kampung halaman 

(Reintegration) 

1. Penggunaan jarum 

suntik bekas pakai 

atau tidak steril pada 

saat menjalani tes 

kesehatan. Tes juga 

sering dilakukan 

secara massal dan 

serentak. 

 

2. Dibujuk rayu 

untuk berhubungan 

seksual berisiko. 

 

3. Rentan diperkosa 

oknum petugas 

PJTKI, calo, sponsor, 

dan lain-lain. 

 

4. Hubungan seksual 

berisiko. 

 

1. Pemeriksaan kesehatan di 

negara tujuan dengan 

menggunakan jarum suntik 

tidak steril 

 

2. Perawatan kesehatan 

menggunakan jarum suntik 

tidak steril. 

 

3. Diperkosa majikan, jaringan 

calo/agency. 

 

4. Dilecehkan secara seksual 

oleh majikan. 

 

5. Dilecehkan secara seksual, 

perkosaan oleh sesama buruh 

migran dari negara asal atau 

dari negara lain.  

 

5. Menjadi korban trafficking, 

terutama sebagai pekerja seks 

komersial. 

 

6. Hubungan seksual berisiko.  

1. Diperkosa oleh 

oknum sopir (bandara, 

angkutan umum, dll). 

 

2. Berhubungan 

seksual berisiko 

dengan pasangan yang 

sudah lama 

ditinggalkan tanpa 

adanya kejelasan 

aktivitas seksual 

pasangan, maupun 

hubungan seksual 

berisiko dengan orang 

lain. 

Sumber: Penelitian SP dan ILO  tentang Buruh Migran Perempuan  

di Jawa Timur, 2006 
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A. Simplifikasi Aspek Kesehatan dan Posisi Rentan Buruh Migran 

 

Sistem penempatan buruh migran yang diatur UU No. 39 tahun 2004 

menempatkan Buruh Migran terutama perempuan pada berbagai posisi rentan. 

Pada akhirnya, situasi ini berimplikasi pada berbagai masalah kesehatan yang 

terjadi pada mereka.  Ketimpangan relasi kuasa di tengah sistem migrasi yang 

tidak aman telah merentankan Buruh Migran pada resiko 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). 

UU No.39 tahun 2004 mengenai PPTKILN tidak mengakomodir perlindungan 

Buruh Migran, khususnya hak atas kesehatan mereka. Akses Buruh Migran 

terhadap kesehatan baik yang bersifat akses terhadap pencegahan dan akses 

terhadap perawatan kesehatan menjadi hal yang terpinggirkan dalam UU 

PPTKILN. UU PPTKILN tidak mengatur program-program bagi buruh migran yang 

mengandung informasi kesehatan. Di dalam UU ini juga tidak ada 

jaminanpenyediaan, akses, akseptabilitas dan kualitas pelayanan untuk buruh 

migran baik yang berdokumen maupun yang tidak berdokumen. 

 

Di dalam UU PPTKILN Pemenuhan hak atas kesehatan bagi Buruh Migran 

disimplifikasi ke dalam skema asuransi. Hal ini menunjukan cara pandang 

komodifikasi buruh migran yang terlalu menyederhanakan aspek kesehatan buruh 

migran sehingga menghasilkan solusi yang salah arah dalam mengatasi masalah 

kesehatan buruh migran yaitu dengan mewajibkan tes kesehatan bagi calon buruh 

migran dan mewajibkan mereka mengikuti program asuransi. Solusi yang tidak 

tepat sasaran tersebut tidak menjawab kebutuhan perlindungan kesehatan Buruh 

Migran sehingga Buruh Migran Indonesia secara berkepanjangan terus mengalami 

masalah kesehatan. Lebih parah lagi, fakta menunjukan bahwa selama ini akses 

Buruh Migran terhadap klaim asuransi kesehatan ketika mereka mengalami 

masalah kesehatan sangat sulit dan berbelit-belit.  

 

B. Tes Kesehatan Wajib dan Kontrol terhadap Buruh Migran 

Tes kesehatan yang dilakukan terhadap pekerja khususnya buruh migran 

Indonesia selama ini seringkali justru dimanfaatkan untuk mengontrol pekerja 

secara sepihak tanpa memperhatikan hak-hak pekerja. Tes kesehatan tersebut 
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biasanya dilakukan secara mandatory (berdasarkan permintaan/kepentingan 

perusahaan atau instansi) dan cenderung merugikan pekerja.7  

 

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 diperlihatkan dan diberitahu hasil tes 

kesehatan mereka oleh PPTIKS. Bagi mereka yang lolos tes kesehatan dan tidak 

memiliki masalah, maka mereka dapat melanjutkan keberangkatan. Beberapa BMP 

juga mendapatkan status pending yang artinya mereka memiliki penyakit tidak 

terlalu berat dan dapat disembuhkan, sehingga status keberangkatannya hanya 

akan ditunda, dan diberikan obat seadanya.   

Sementara, untuk kasus buruh migran dengan HIV positif, mereka tidak akan dapat 

berangkat sama sekali. 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 

                                                        
7 Tes kesehatan merupakan tahapan yang harus dilalui calon pekerja khususnya  buruh migran Indonesia 

yang ingin bekerja di luar negeri. Selain pada pada tahap sebelum berangkat (pre-departure), buruh 
migran juga harus menjalani tes kesehatan di negara tujuan (on site). Berbagai persoalan terkait tes 
kesehatan yang telah mengemuka antara lain; pelecehan seksual

7
,  hanya menggunakan pakaian dalam, 

perilaku staf yang kurang ramah, dan standar fasilitas klinik yang kurang memadai.Persoalan tes 
kesehatan buruh migran semakin kompleks karena dijadikan prasyarat untuk bekerja berdasarkan 
permintaan negara penerima. Buruh migran tidak dapat bekerja di luar negeri jika tidak lulus tes 
kesehatan sesuai dengan standar yang ditetapkan negara penerima, termasuk harus lulus tes  HIV. Selain 
itu, sesampainya di negara tujuan, buruh migran akan dipulangkan. Mereka banyak yang tidak 
mendapatkan akses informasi, perawatan, dukungan, dan pengobatan yang memadai. Bahkan, banyak 
diantara mereka tidak mengetahui secara rinci hasil tes kecuali hanya dinyatakan unfit. Jika diantara 
mereka ada yang terinfeksi HIV, tanpa dukungan informasi, pengobatan, dan dukungan, maka pasangan 
atau anak mereka cukup rentan terinfeksi. (Diambil dari Hasil Riset Solidaritas Perempuan mengenai 
’Mandatory Testing terhadap Buruh Migran Indonesia’, 2007)  
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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. Hal ini 

menunjukan bahwa pemeriksaan kesehatan wajib (mandatory) yang di dalamnya 

termasuk tes HIV merupakan bentuk pelanggaran dari prinsip yang digariskan di 

dalam Permenkes 21 2013. Hal ini juga menunjukan terjadinya diskriminasi 

terhadap Buruh Migran yang tidak mendapatkan perlakuan sama di dalam konteks 

tes HIV.  

 

Hal ini menunjukan bahwa praktik tes kesehatan bagi buruh migran dilakukan 

tidak bertujuan untuk meningkatkan kesehatan dan kondisi yang baik bagi pekerja 

termasuk pekerja informal dan buruh migran.  Misalnya, hasil tes kesehatan pada 

buruh migran  dijadikan alasan untuk tidak memberangkatkan calon buruh migran  

atau untuk memberhentikan dan mendeportasi buruh migran.  

 

V. Besarnya Remitansi Tidak Berbanding Lurus dengan 

Perlindungan 
 

Sejumlah orgnaisasi masyarakat sipil yang tergabung dalam Coordination of Action 

Research on AID and Mobility (CARAM ASIA), melakukan sebuah studi mengenai 

Hubungan antara Kontribusi Buruh Migran dalam Pembangunan dengan Alokasi 

Anggaran Pemerintah untuk Perlindungan Buruh Migran. Dalam Laporan studi 

yang diluncurkan pada 13 Mei 2013 lalu, di Dhaka Bangladesh tersebut, ditemukan 

fakta bahwa  Besarnya Kontribusi Buruh Migran di Negara asal, tidak disertai oleh 

perlindungan yang memadai bagi Buruh Migran 

 

Studi ini dilakukan terhadap delapan Negara asal Buruh Migran, yaitu Bangladesh, 

Kamboja, Indonesia, India, Nepal, Pakistan, Filipuna, dan Sri Lanka. Sebagai salah 

satu anggota CARAM Asia, Solidaritas Perempuan terlibat dalam proses studi, 

khususnya untuk konteks Indonesia.  

 

Studi di Indonesia menunjukan kontribusi Buruh Migran dalam pembangunan 

sangat signifikan. 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 sebanya 0,98%-1,57% dari GDP. 

Rincian data, bisa dilihat dalam tabel berikut: 
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Tahun Besar Remitansi 
Persentase Remitansi 

terhadap GDP 

2006 - 1,57% 

2007 6 Miliar USD 1,43% 

2008 6,52 Miliar USD 1,43 % 

2009 6,62 Miliar USD 1,33% 

2010 6,69 Miliar USD 0,98% 

2011 6,11 Miliar USD - 

Sumber data: BNP2TKI World Bank 

 

Bahkan, belum lama ini, BNP2TKI melansir data terbaru melalui berbagai media, 

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.  

 

Remitansi yang dikirimkan oleh Buruh Migran memberikan kontribusi secara 

langsung maupun tidak langsung terhadap perekonomian nasional. Bank 

mendapatkan keuntungan ketika  mereka mengirimkan remitansi melalui bank. 

Pada saat yang sama, remitansi juga mendukung peningkatan ekonomi di daerah 

keluarga Buruh Migran. Remitansi Buruh Migran juga digunakan sebagai dana 

pendidikan bagi anggota keluarganya, sehingga menjadi investasi jangka panjang 

yang berpengaruh pada pembangunan Indonesia secara keseluruhan.  

 

Rupanya, remitansi yang dikirimkan Buruh Migran setiap tahunnya tidak 

meningkatkan perhatian pemerintah dalam hal perlindungan Buruh Migran. Selain 

ketidakseriusan pemerintah dalam mewujudkan UU yang benar-benar melindungi 

Buruh Migran, abainya pemerintah terhadap perlindungan Buruh migran juga 

telihat dari tidak diprioritaskannya program untuk buruh migran di dalam 

anggaran. 

 

Terkait alokasi anggaran Negara untuk perlindungan Buruh Migran, Indonesia 

tidak memiliki sistem anggaran terintegrasi. Anggaran untuk Buruh Migran 

tersebar di berbagai instansi, seperti Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, 

Kementerian Luar Negeri, BNP2TKI, dll. Berdasarkan Keputusan Presiden No. 26 

Tahun 2010, anggaran yang dialokasikan untuk perlindungan Buruh Mirgan adalah 

Rp16,6 Triliun, sementara untuk Kemnakertrans Rp9,4 Triliun. Pada tahun 2012 
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anggaran perlindungan Buruh Migran di BNP2TKI meningkat menjadi Rp26 

Triliun. Namun masih lebih rendah dibandingkan dana penempatan yang mencapai 

Rp31,5 Triliun.  

 

Selama ini, pemerintah menganggap bermigrasi sebagai sebuah solusi instan dari 

persoalan ekonomi yang terjadi di Indonesia. Pemiskinan struktural, kurangnya 

lapangan pekerjaan, dan berkurangnya lahan sumber mata pencarian masyarakat 

akibat alih fungsi lahan, dan penggusuran dijawab dengan mengirimkan Buruh 

Migran, terutama perempuan sebanyak-banyaknya ke luar negeri. Akibatnya, 

Buruh Migran dilihat sebagai komoditas ekonomi yang remitansinya ditargetkan 

setiap tahunnya, tanpa disertai perlindungan yang maksimal untuk hak-haknya.  

 

Pada umumnya, Buruh Migran Perempuan, khususnya yang bekerja sebagai 

Pekerja Rumah Tangga, berasal dari keluarga dengan perekonomian yang sulit. 

Sehingga, kehidupan keluarga kemudian sangat bergantung pada remitansi yang 

dikirimkan oleh Buruh Migran sebagai pencari nafkah utama keluarga. 

 

 Mayoritas keluarga menggunakan remitansi untuk memperbaiki rumah, membeli 

kendaraan, pendidikan anak, kesehatan, membayar utang, ketimbang untuk 

investasi yang produktif. Akibatnya, Buruh Migran kerap kembali menjadi Buruh 

Migran berkali-kali untuk menghidupi keluarganya, dan harus mengalami berbagai 

kerentanan terhadap kekerasan, pelanggaran hak, dan eksploitasi sebagai Buruh 

Migran. 

 

VI. Pendekatan Holistik untuk Mendorong Perlindungan 

Buruh Migran 
 

Dalam mendorong Perlindungan Hak-hak Buruh Migran Perempuan dan Anggota 

Keluarganya, SP sepenuhnya menyadari bahwa diperlukan strategi yang 

komprehensif dan berkesinambungan. Karena itu, disamping memberikan 

dampingan dan penanganan kasus bagi Buruh Migran Perempuan, SP juga 

menggunakan strategi lainnya, seperti Pengorganisasian, Advokasi Kebijakan, dan 

Kampanye.  

 

Selama tahun 2013 pengorganisasian Buruh Migran Perempuan yang dilakukan SP 

ditujukan untuk mendorong lahirnya pemimpin perempuan buruh migran yang 

memiliki kapasitas dalam mengorganisir dan memperjuangkan hak-hak buruh 
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migran perempuan dan keluarganya. Strategi ini antara lain dilakukan melalui 

Training Paralegal Berperspektif Feminist dan ToT Konseling dan Psikologi untuk 

Penanganan Kasus Buruh Migran yang melibatkan 7 pemimpin Buruh Migran dan 

Aktivis dari 7 wilayah. 

 

Penguatan juga dilakukan melalui training pre-departure dan Diskusi Kampung 

bagi buruh migran perempuan di 7 wilayah, yaitu Palu, Makassar, Kendari, 

Mataram, Sumbawa, Karawang dan Cianjur.  

 

Selama 2013, SP menfokuskan advokasi kebijakan perlindungan buruh migran 

perempuan dan keluarganya, antara lain melalui Advokasi Revisi UU No.39 Tahun 

2004 tentang PPTKILN, dan Advokasi Perlindungan Buruh Migran dan 

Keluarganya melalui mekanisme ASEAN. 

 

SP terlibat bersama jaringan dalam penyusunan Dokumen Tanggapan Masyarakat 

Sipil terkait RUU Perlindungan Buruh Migran. Sebagai bahan atau dokumen 

advokasi yang digunakan dalam mendesak perubahan kebijakan RUU PPILN, SP 

melakukan kajian kritis terhadap pasal RUU PPILN, yang menekankan pada 

perlindungan hak BMP dan keluarganya, diantaranya akses informasi, kesehatan, 

akses ketrampilan dan pengetahuan terkait pekerjaannya, hak sebagai anggota 

keluarga BMP, hak atas asuransi, dan hak-hak Buruh Migran Perempuan yang 

tercantum dalam Konvensi ILO 189, Konvensi Migran PBB 1990, Konvensi CEDAW, 

dan UU PPTPO. Selain itu, juga penekanan terhadap pencegahan BMP menjadi 

korban trafficking. Hasil kajian ini menjadi bahan dasar dalam mendesak 

perubahan pasal dalam RUU PPILN di berbagai forum dan dialog.  

 

Bahan advokasi juga dihasilkan melalui sejumlah study terkait (a) remitansi. Hasil 

studi menunjukkan bahwa pengiriman uang yang dikirim oleh TKI ke tanah air 

mereka tidak meningkatkan perhatian pemerintah terhadap perlindungan hak-hak 

pekerja migrant. Program-program pemerintah untuk buruh migran tidak 

dibangun secara komprehensif, terkoordinasi dan kurang dari anggaran . Program-

program tersebut tidak responsif gender dan bahkan ada bias gender dan 

diskriminasi dalam Roadmap Zero Domestic Workers 2017. (b) lembaga satu atap 

untuk perlindungan buruh migran, yang bertujuan untuk melihat sejauhmana 

mekanisme ini efektif dan efisien untuk perlindungan hak BMP dan keluarganya. 

Saat ini, masih tahapan desain studi yang akan dilakukan, (c) Tes Kesehatan Wajib 

bagi BMP. Hasil studi ini menunjukkan bahwa calon BMP tidak terinformasi 

dengan jelas mengenai fungsi dari tes kesehatan, bahkan ada yang tidak 
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diinformasikan hasil dari tes kesehatan tersebut. Studi ini dilakukan bersama 

dengan UNAIDS, UNDP, dan ILO, yang diselenggarakan di Indonesia, Filipina, dan 

Thailand. Saat ini, studi tersebut pada tahapan finalisasi.  

 

Selain studi juga dilakukan pemantauan terhadap implementasi Konvensi Migran 

PBB 1990. Bersama jaringan, SP membuat tulisan terhadap hasil 

assesment/pemantauan implementasi Konvensi Migran PBB. SP menyepakati 

untuk fokus pada penulisan laporan implementasi dengan 4 sub tema yaitu: 1) 

Kekerasan terhadap Buruh Migran Perempuan, 2) Trafficking Buruh Migran, 3) 

Roadmap zero domestic workers dan 4) implementasi Permenakertrans no 16 

tahun 2012. Penulisan laporan tersebut, saat ini sedang difinalisasi, untuk 

kemudian dipublikasi dan menjadi bahan advokasi dan kampanye dalam 

mendesak implementasi Konvensi Migran PBB 1990.  

 

Pemantauan Implementasi Konvensi Migran 1990 juga dilakukan dengan 

mengawal RUU revisi UU No. 39 Tahun 2004 sebagai langkah harmonisasi 

kebijakan di tingkat nasional. Dalam setiap kesempatan SP, selalu mendesak agar 

Konvensi Migran 1990 menjadi dasar bagi peraturan yang akan datang tersebut.  

  

Sementara pemantauan Konvensi ILO 189, ditujukan untuk mendesak pemerintah 

segera meratifikasi Konvensi ILO 189. Dalam setiap proses dialog antara SP dengan 

Kementerian terkait, SP mengungkapkan fakta-fakta kekerasan yang dialami oleh 

BMP-PRT dan mengkaitkan dengan pentingnya ratifikasi Konvensi ILO 189. Upaya 

tersebut dilakukan melalui dialog dengan Kemenlu, pertemuan ASEAN, serta 

melalui aksi-aksi yang dilakukan untuk mendesak pemerintah Indonesia segera 

meratifikasi Konvensi ILO 189. Namun, lemahnya komitmen pemerintah 

berdampak pada lambatnya perkembangan pembahasan Konvensi ILO 189.   

 

Selain itu, banyaknya kasus trafficking pada buruh migran dan sebahagian besar 

adalah perempuan, membuktikan bahwa implementasi UU PPTPO tidak berjalan 

dengan maksimal. Hal ini telah disampaikan oleh SP bersama keluarga buruh 

migran korban trafficking kepada Bareskrim, Kemenlu, dan Kemenakertrans untuk 

mengimplementasikan UU PPTPO. Melalui dialog tersebut, terbangunnya 

komitmen pemerintah dalam mengimplementasikan UU PPTPO, pemerintah juga 

sangat mengharapkan kerjasama dari SP mengenai informasi kasus-kasus 

trafficking. Hal yang sama juga dilakukan dalam pemantauan Implementasi 

CEDAW, dimana kekerasan dan pelanggaran hak buruh migran perempuan dan 

keluarga telah melanggar Konvensi CEDAW. Untuk mendesak implementasi 



 17 

CEDAW, SP terus berdialog dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan, 

Kemenlu. Atas dialog yang dilakukan, Kementerian terkait berkomitmen untuk 

adanya Konvensi CEDAW dalam setiap kebijakan, termasuk RUU PPILN, tetapi 

sampai saat ini, hal tersebut belum terjadi, karena Konvensi CEDAW belum 

dimasukkan dalam RUU PPILN.   

 

Sebagai bagian dari pemantauan UU PTPPO dan kebijakan lainnya terkait Buruh 

Migran, SP juga terlibat di dalam penyusunan laporan bayangan untuk ICCPR dan 

ICESCR, khususnya untuk isu Buruh Migran. 

  

Advokasi kebijakan perlindungan buruh migran perempuan dan keluarganya juga 

dilakukan oleh komunitas SP, seperti SP Sumbawa, SP Kendari, dan SP Palu, 

dimana kebijakan yang didorong  ditujukan untuk mengharmonisasi Konvensi 

Migran PBB 1990 dan CEDAW, termasuk UU PPTPO, ke kebijakan ditingkat 

provinsi maupun kabupaten. SP Sumbawa dan SP Kendari mendesak pemerintah 

daerah untuk membuat kebijakan yang melindungi hak buruh migran perempuan 

dan keluarganya dengan mengacu pada Konvensi Migran PBB 1990 dan CEDAW, 

sementara Palu mendesak pemerintah daerah untuk membuat kebijakan yang 

mencegah terjadinya trafficking terhadap buruh migran perempuan dengan 

mengacu pada UU PPTPO. Advokasi kebijakan tersebut dilakukan komunitas SP 

melalui dialog dengan pemerintah terkait, seperti dinas ketenagakerjaan dan 

transmigrasi, dan legislative. Walaupun proses advokasinya masih terus berjalan, 

tetapi pemerintah setempat berkomitmen untuk memastikan perlindungan hak-

hak BMP dan keluarganya terlindungi dalam kebijakan tersebut.  

 

Perlindungan hak BMP dan keluarganya di ASEAN, masih terus diadvokasi oleh SP. 

Bersama jaringan Women Caucus, SP terlibat dalam penyusunan studi Pekerja 

Rumah Tangga di Brunei Darussalam. Studi ini dilakukan di tiga Negara, yaitu 

Indonesia, Filipina, dan Brunei Darussalam. Di Indonesia, SP bekerja sama dengan 

Kalyanamitra dalam pengumpulan data dan penyusunan studi. Pengumpulan data 

mengenai situasi Buruh Migran Perempuan PRT di Brunei Darussalam dilakukan 

melalui 2 kali FGD,  yang dilakukan pada: 1) 19 Februari 2013 dengan mantan 

BMP-PRT, di Karawang (Jawa Barat) dan 2) 20 Februari 2013 dengan pihak 

pemerintah terkait dan CSO, di Hotel Cemara, Jakarta. Saat ini hasil studi sudah 

dalam tahap finalisasi, dan ditargetkan akan selesai pada pertengahan Juli 2013. 

Hasil FGD ini akan menjadi bahan advokasi dan usulan SP bersama Women Caucus 

terkait BMP PRT ke ASEAN, mengingat saat ini Brunei adalah ketua ASEAN. Hasil 

studi menunjukkan bahwa terjadi pelanggaran hak buruh migran perempuan-
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pekerja rumah tangga dan keluarganya, diantaranya tidak ada informasi mengenai 

hak-haknya sebagai buruh migran, kontrak dipegang majikan, tidak ada hari libur, 

beban kerja ganda. Selain itu, banyak BMP-PRT di Brunei, yang berangkat melalui 

jalur darat tanpa dokumen resmi, dan tidak ada proses persiapan seperti pelatihan 

dan informasi mengenai hak-haknya.  

 

Hasil studi ini telah disampaikan pada Workshop ASEAN People Forum/ASEAN 

People Society Conference, di Brunei Darussalam. Workshop ini diadakan pada 7 

April 2013, dan dihadiri oleh sekitar 30 orang peserta, termasuk Pekerja Rumah 

Tangga Migran asal Indonesia, Kedutaan Indonesia, Kedutaan Filipina, dan Atase 

Ketenagakerjaan Brunei Darussalam. Dalam workshop tersebut, SP menjadi 

narasumber mengenai gambaran situasi PRT Migran di Brunnei Darussalam.  

 

 

Isu Buruh Migran merupakan isu yang terkait erat dengan isu lainnya seperti 

pembangunan, hak politik perempuan, maupun persoalan seksualitas perempuan 

yang dikontrol oleh masyarakat. Karena itu, penting untuk melakukan advokasi 

melalui isu-isu lainnya untuk mendukung upaya perlindungan Buruh Migran. 
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Menjelang momentum Pemilu tahun 2014, upaya SP dalam rangka penguatan 

Perempuan Akar Rumput melalui Pendidikan Politik terus dilakukan. Upaya ini 

juga melibatkan Buruh Migran Perempuan, di mana para perempuan akar rumput 

juga merumuskan kepentingan perempuan dalam Pemilu 2014. Dalam 

merumuskan kepentingan perempuan tersebut, Perlindungan Buruh Migran 

menjadi agenda penting yang dirumuskan dan direkomendasikan kepada calon 

pemimpin ke depan.  

 

Selain melalui momentum Pemilu, advokasi perlindungan Buruh Migran juga 

dilakukan melalui pengawalan KTM WTO Desember 2013 di Bali. WTO 

menempatkan buruh dan buruh migran sebagai komoditas, sehingga buruh migran 

semakin termarginalisasi dan tidak terlindungi. Selain itu, keberadaan WTO dan 

skema perdagangan bebas lainnya juga mengakibatkan terjadinya pemiskinan 

structural, perampasan lahan, dan hilangnya sumber-sumber kehidupan 

perempuan, yang akhirnya mendorong perempuan bekerja di luar negeri dan 

mengalami berbagai kerentanan terhadap kekerasan dan pelanggaran hak.  

 

VII.   Kesimpulan dan Rekomendasi 
Hingga 2013 situasi Buruh Migran, terutama Buruh Migran Perempuan masih 

berada di dalam situasi rentan terhadap kekerasan dan pelanggaran hak. Berbagai 

kebijakan yang ada dan berlaku masih belum mampu memberikan perlindungan 

bagi Buruh Migran, dan mencerminkan belum terimplementasinya Konvensi 

Migran 90.  

 

Tidak adanya political will pemerintah dalam merealisasikan pemenuhan dan 

perlindungan hak-hak BM dan keluarganya sebagaimana tercantum dalam 

instrumen HAM internasional, baik yang telah diratifikasi maupun yang belum, 

diantaranya Konvensi Migran PBB 1990, Konvensi CEDAW, Konvensi ILO 189. 

Terlihat dengan lambannya proses pembahasan Revisi UU No.39 Tahun 2004, RUU 

– PRT dan Ratifikasi Konvensi ILO 189.  Menjelang Momentum Pemilu 2014, DPR 

justru disibukan dengan momentum tersebut. Apalagi mayoritas anggota DPR di 

periode lalu kembali mendaftarkan diri sebagai calon anggota DPR di periode 

mendatang. 

 

Situasi ini mencerminkan betapa isu Buruh Migran tidak menjadi prioritas bagi 

pemerintah Indonesia. Mereka mengesampingkan kewajiban mereka dalam 

mewujudkan perlindungan terhadap Buruh Migran, sementara kasus-kasus 
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kekerasan dan pelanggaran hak Buruh Migran terus terjadi. Catatan Penanganan 

Kasus ini seharusnya menjadi refleksi dan catatan pemerintah sebagai pengingat 

mereka untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban yang kerap tertunda.  

 
Rekomendasi Solidaritas Perempuan 

I. Arah Program dan Kebijakan Pemerintah 

 Pemerintah memformulasikan kebijakan-kebijakan dan program yang 

komprehensif dengan berperspektif Hak Asasi Manusia dan Keadilan 

Gender yang efektif melindungi hak-hak Buruh migran dan keluarga 

mereka di semua tahapan migrasi. Hal itu harus tercermin dalam revisi 

UU No. 39 Tahun 2004 yang dibahas oleh DPR dan pemerintah, serta 

seluruh MoU dengan negara tujuan. 

 Selain untuk melindungi buruh migran dari kerentanan terhadap 

kekerasan dan eksploitasi, program yang ada juga harus meningkatkan 

kualitas hidup buruh migran dan keluarga mereka, juga komunitas 

mereka. Termasuk di dalamnya adalah program pemberdayaan 

ekonomi dan sosial bagi Buruh migran dan keluarga mereka. 

 Pemerintah membangun lapangan pekerjaan di tanah air yang dapat 

diakses oleh masyarakat dengan memanfaatkan sumber daya lokal 

untuk pemenuhan hak-hak rakyat. Termasuk meninjau kembali 

kebijkan-kebijakan yang berdampak pada tercerabutnya akses dan 

kontrol masyarakat terhadap sumber-sumber penghidupan. 

 Pemerintah melibatkan buruh migran dan keluarga mereka pada 

perencanaan program, pelaksanaan dan pemantauan yang berkaitan 

dengan perlindungan hak-hak Buruh Migran dan keluarganya 

 Meninjau kembali dan mencabut semua program yang berpotensi 

membatasi atau melanggar hak rakyat untuk bekerja, bermigrasi, hak 

untuk hidup dan hak-hak dasar lainnya. 

 

II. Perubahan Mendasar Sistem Migrasi untuk Buruh MIgran: 

 Menyampaikan atau memfasilitasi informasi dan program pelatihan 

pra-keberangkatan, secara terdesentralisasi, berlandaskan gender dan 

HAM secara cuma-cuma atau biaya terjangkau untuk meningkatkan 

kesadaran calon buruh migran dan  mengatasi kemungkinan terjadinya 

eksploitasi. 

 Secara efektif mengatur dan mengawasi agen-agen perekrutan swasta 

(PPTKIS) dan menjadikan kewajiban melindungi hak-hak pekerja 

migran sebagai persyaratan perizinan mereka 
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 Melindungi hak para pekerja migran untuk tetap memegang 

kepemilikan identitas dan dokumen perjalanan mereka pada sepanjang 

waktu dan untuk menghukum agen perekrutan (PPTKIS) yang 

melakukan penyitaan terhadap dokumen-dokumen tersebut.  

 Menjamin  terpenuhinya akses buruh migran terhadap kesehatan 

(pencegahan dan perawatan) yang memadai bagi calon buruh migran 

untuk melindungi kesehatan buruh migran (baik calon maupun 

mantan). 

 Menyediakan dan meningkatkan layanan perawatan dan dukungan 

terhadap buruh migran yang mengalami resiko kesehatan, termasuk  

positif HIV.  

 

III. Membangun Sistem Terintegrasi Pelayanan untuk Buruh Migran 

a. Membangun mekanisme pelayanan satu atap bagi Buruh Migran 

dari masa sebelum berangkat, pada saat bekerja, hingga 

kepulangan, termasuk pelayanan pendampingan dan penanganan 

kasus-kasus kekerasan dan pelanggaran hak Buruh Migran 

b. Membangun sistem database Buruh Migran yang terintegrasi di 

antara seluruh kementerian dan lembaga yang bertanggung jawab 

dalam perlindungan Buruh Migran 
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41%
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VIII. Lampiran 
Tabel 1 Jumlah Kasus Buruh Migran Berdasarkan Negara Penempatan 

 

 

  

 

 

 

 

 

Tabel 2 Jumlah Kasus Buruh Migran Berdasarkan daerah Asal 

 

 

 

 

 

No Negara Penempatan Jumlah (Orang) 

1 Arab Saudi 10 

2 Malaysia 5 

3 Hongkong 4 

4 Taiwan 3 

5 Yordania 1 

6 Suriah 1 

Total Jumlah 24 

No Daerah Asal Jumlah 

1 Banten 5 

2 Jawa Barat (Karawang, Indramayu, Subang) 5 

3 NTB (Sumbawa, Mataram, Lombok Barat) 5 

4 Jawa Tengah 5 

5 Lampung 2 

6 Jawa Timur 1 

7 Sulawesi Tenggara 1 

Total Jumlah 24 



 23 

Tabel 3 Data Jumlah Kasus Berdasarkan Jenis Pelanggaran 
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Meninggal Dunia

Trafficking

Kekerasan Seksual

Penganiayaan

Gaji Tidak Dibayar

Kecelakaan Kerja

Dipenjara

Gaji Ditahan Majikan

Hilang Kontak

Over Contract

Gaji Dipotong Secara Sepihak (Potongan Illegal)

Dipindah-pindah Majikan

Depresi

Gagal Berangkat

Sakit

Melahirkan

Beban Kerja Berlebihan

Penelantaran

Dilarang Berkomunikasi dengan Keluarga

 

No Jenis Pelanggaran Jumlah 

1. Meninggal Dunia 1 

2. Trafficking 16 

3. Kekerasan Seksual 1 

4. Penganiayaan 2 

5. Gaji Tidak Dibayar 6 

6. Kecelakaan Kerja 1 

7. Dipenjara 1 

8. Gaji Ditahan Majikan 2 

9. Hilang Kontak 5 

10. Over Contract 8 

11. Gaji Dipotong Secara Sepihak 

(Potongan Illegal) 

1 

12. Dipindah-Pindah Majikan 4 

13. Depresi 3 

14. Gagal Berangkat 4 

15. Sakit 1 

16. Melahirkan  1 

17. Beban Kerja Berlebihan 1 

18. Penelantaran  1 

19. Dilarang Berkomunikasi Dengan 

Keluarga 

3 
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Tabel 4 Jumlah Kasus Berdasarkan Jenis Kelamin 

 

 

 

 

 

 

 

 

Table 5 Jumlah Kasus Buruh Migran Berdasarkan Usia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 6 Jumlah Kasus Buruh Migran Berdasarkan Pendidikan Terakhir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No. 
Jenis 

Kelamin 
Jumlah 

1. Perempuan  23 

2. Laki-laki 1 

Total Jumlah 24 

No Rentang Usia Jumlah 

1. 18 – 25 tahun 10 

2. 26 – 30 tahun 4 

3. 31 – 35 tahun 3 

4. 36 – 40 tahun  2 

5. 41 – 45 tahun 1 

6. Belum 

Diketahui 

4 

Total Jumlah  24 

No 
Pendidikan 

Terakhir 
Jumlah 

1. SD  7 

2. SMP  8 

3. SMA  5 

4. Belum 

diketahui  
4 

Total Jumlah  24 
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Kasus DY 
 
Sekitar pertengahan 2012, saya pergi ke PT. Bumi Mas Kantong Bestari dengan dua 
orang sponsor yang masih kerabat dan tetangga dekat. Awalnya sponsor saya 
menawarkan pekerjaan di Taiwan dengan gaji besar dan pekerjaan bagus yang 
tidak berat; yaitu sebagai Pekerja Rumah Tangga, yang mana sehari hari bekerja 
membersihkan rumah majikan. Di PT, saya segera melakukan medical check up 
dan dinyatakan fit/ dalam kondisi yang baik, kemudian saya harus tinggal di PT 
untuk beberapa waktu demi  melengkapi data diri dan diambil fotonya untuk 
dikirimkan ke Taiwan agar mendapatkan majikan. Hampir satu bulan tinggal di PT, 
saya tidak juga mendapatkan pekerjaan, saya bahkan disuruh untuk memasak, 
mencuci, bersih-bersih, menyiapkan keperluan lainnya di rumah Direktur PT 
tersebut, termasuk menjaga anak-anak mereka serta melakukan pekerjaan rumah 
tangga lainnya. Tapi saya tidak pernah dibayar dan kurang mendapatkan istirahat, 
selama hampir 8 bulan di PT, mereka mengaatakan bahwa pekerjaan tersebut 
adalah bentuk dari pelatihan kerja terlebih dahulu sebelum mendapatkan 
pekerjaan yang sebenarnya di rumah majikan nanti. Konsekuensi dari melakukan 
pekerjaan itu, saya tidak pernah bisa mengikuti pelajaran bahasa Taiwan karena  
kelelahan sehabis bekerja di PT. 
 
Saya tidak lagi kuat secara fisik dan saya juga mulai stres sampai jatuh sakit dan 
meminta izin untuk pulang ke rumah untuk istirahat beberapa hari. 
 
Selama istirahat, keadaan saya membaik dan saya kemudian memutuskan untuk 
menikah. Setelah pernikahan, beberapa hari kemudian sponsor datang menemui 
saya dan meminta saya untuk kembali ke PT untuk melakukan proses pasporan 
karena sudah ada majikan untuk saya bekerja sebagai pengasuh orang sakit 
dengan perjanjian kerja yang sudah ditandatangani oleh saya. Namun sebenarnya 
pada kenyataannya kelak, saya akan bekerja sebagai pekerja rumah tangga yang 
bekerja membersihkan rumah 5 lantai, memasak dan menjaga anak. Saya sudah 
menolaknya dan suami saya juga melarang untuk pergi bekerja di Taiwan. 
 
Namun, saya harus tetap pergi ke Taiwan karena saya sudah menandatangani 
kontrak dengan sponsor, sebelum sponsor  benar-benar memberitahu pekerjaan 
saya yang sebenarnya. Jika saya membatalkan perjanjian maka saya harus 
membayar uang kompensasi untuk proses selama saya tinggal di PT. Karena takut 
dan tidak punya uang untuk membayar denda, maka saya harus pergi ke Taiwan. 
 
Akhirnya, saya tetap pergi ke Taiwan dan di sana saya tidak langsung bekerja di 
rumah majikan, tapi saya harus tinggal di kantor selama 8 hari dan mengerjakan 
semua jenis pekerjaan seperti memasak, bersih-bersih, mencuci dan mengangkat 
balok dan bahan bangunan lainnya tanpa mendapatkan bayaran dari agen. 
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Pertengahan Januari  2013 saya dikirim oleh penerjemah ke rumah majikan baru 
saya, dan mulai bekerja membersihkan lantai 2 rumah majikan saya dan setelah itu 
majikan saya membawa ke lantai 5, ke tempat  untuk tidur, ruangan itu dipenuhi 
dengan banyak barang  yang sebenarnya digunakan sebagai gudang. Selama 
bekerja di rumah majikan, setiap hari saya harus bangun jam 6 pagi dan tidak 
boleh menggunakan lift dari lantai pertama ke lantai lima jadi saya harus 
menggunakan tangga, saya juga harus memasak dan mengurus 2 anak-anak kecil. 
Saya  hanya diizinkan untuk tidur, jika semua pekerjaan telah dilakukan dan rapi 
sampai malam dan jika saya ingin  pergi tidur, saya tidak boleh menutup / 
mengunci pintu kamar saya. 
 
Ketika majikan saya marah, dia akan memegang tangan saya dengan kencang, 
ketika saya tidak mengerti perintahnya atau jika majikan saya berpikir bahwa 
pekerjaan saya salah, maka majikan saya mengatakan bahwa ia akan memulangkan 
/ mengirim saya kembali ke Indonesia, meskipun faktanya saya tidak membuat 
kesalahan. 
Suatu hari majikan saya tidak lagi menginginkan saya untuk bekerja di rumahnya, 
dan dia menyatakan bahwa saya akan dijemput oleh agen. Saya menanyakan 
majikan saya, apa salah saya. Saya tidak ingin kembali karena saya tidak 
mempunyai uang untuk pulang dan keluarga saya akan memiliki banyak utang. 
Saya juga menanyakan apakah saya bisa pindah ke majikan lain? Tetapi majikan 
saya tidak ingin saua pindah ke majikan baru, dengan alasan jika saya berganti 
majikan, tidaqk aka nada agen yang akan menyediakan PRT untuk dia. Karena, 
majikan akan dianggap bermasalah dan dianggap buruk di Taiwan.  
Pada saat yang ditentukan oleh majikan, saya dijemput oleh agen dari rumah 
majikan saya dan agen mengontak suami saya untuk mengirimkan uang untuk 
tiker pulang saya ke Hakarta seharga Rp5 juta. Karena suami saya tidak memiliki 
uang, dia mencari bantuan melalui Solidaritas Perempuan untuk membantu saya 
yang saat itu ditahan di agen. Mereka meminta suami saya mengirimkan uang 
sekitar Rp15 juta sebagai denda karena saya pulang ke Jakarta sebelum selesai 
kontrak.  
 
Sementara tinggal di agen, saya hampir mengalami kekerasan seksual. Saya 
diminta untuk tidur di dalam kamar penerjemah bernama David dan dia hampir 
melakukan sesuatu kepada saya, dia meminta untuk mencium dan memeluk saya. 
Karena saya sangat ketakutan, saya terburu-buru meninggalkan kamar. Selama 
saya tinggal di agen, saya dipekerjakan tanpa bayaran dan mereka berkata saya 
harus menggantikan akomodasi gratis untuk tidur dan makan.  
 
Awal Februari, saya diantarkan oleh penerjemah ke Kementerian Tenaga Kerja 
Taiwan untuk mengurus visa saya. Agen mengancam saua, saua harus mengatakan 
bahwa saya yang ingin pulang karena saya tidak betah dan saya juga harus 
mengatakan tugas pekerjaan saya adalah untuk mengurus orang sakit, agar dapat 
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mempercepat proses kepulangan. Jika saya tidak mengatakan demikian, saya tidak 
bisakembali ke Indoneia dan akan menjadi masalah dan harus tinggal lebih lama di 
Taiwan.  
 
Pada hari berikutnya saya diantar ke bandara Taiwan untuk kembali ke Indonesia. 
Pesawat transit di Hong Kong dan sampai di Surabaya. Sebelum itu PT 
menghubungi saya dan mengatakan saya akan dijemput oleh PT di Bandara Juanda 
dan saya sudah dijadwalkan untuk kembali ke Taiwan dan bekerja dengan majikan 
yang baru. Karena ketakutan dan trauma saya akan bekerja lagi dengan kondisi 
yang sama, akhirnya saya memutuskan untuk menghubungi suami saya dan 
menjemput saua di Bandara Juanda. Saya mengatur untuk mengkontak suami saya 
dan dia mengirim uang untuk membeli tiket ke Jakarta. Saya didampingi SP melalui 
telepon dan terus berkomunikasi. Saya harus melewati malam di Bandara Juangda 
karena penerbangan ke Jakarta akan berangkat jam 6 pagi. Di Bandara Soekarno 
Hatta, saya dijemput oleh suami di terminal 2 dan pulang ke kampung saya, serta 
tetap berkomunikasi dengan SP.  
 
Pada pertengahan  Februari, suami saya dan saya datang ke SP untuk tindak lanjut 
kasus saya. Saya merasa takut dan trauma dengan apa yang saya alami pada saat 
saya di shelter PT atau shelter agensi dan di rumah majikan. Banyak teman 
sekampung saya pergi ke luar negeri melalui PT yang memberangkatjan saya. 
Mayoritas dari mereka mengalami apa yang saya alami. Karena itu, saya ingin PT 
tersebut diproses secara hukum, sehingga tidak ada lagi yang harus mengalami 
penderitaan yang saya alami.  

 

 



Solidaritas Perempuan (Women's Solidarity for Human Rights) merupakan or-
ganisasi 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 di mana 
keduanya dapat berbagi akses dan kontrol atas sumber daya alam, sosial, 
budaya, ekonomi dan politik secara adil.  Berbentuk perserikatan dengan keang-
gotaan individu yang berjumlah  774 orang (laki-laki dan perempuan) dan 10 
Komunitas SP terdiri dari Komunitas SP Bungoeng Jeumpa - Aceh, SP Anging 
Mammiri- Makasar, SP Jabotabek, SP Kendari,   SP Kinasih – Yogjakarta, SP 
Palembang, SP Palu, SP Mataram, SP Sumbawa. SP Sintuwu Raya – Poso.
Solidaritas Perempuan (SP) sebagai organisasi yang salah satu fokusnya adalah 
pada isu buruh migran perempuan, telah lebih dari 20 tahun, melakukan pen-
guatan dan advokasi hak-hak buruh migran, terutama perempuan. Dalam mem-
perjuangkan hak-hak buruh migran dan keluarganya, SP juga melakukan pen-
dampingan dalam kasus-kasus pelanggaran hak yang dialami oleh buruh migran 
perempuan pekerja rumah tangga. Dalam hal ini, SP juga bermitra dengan organ-
isasi buruh migran dan keluarganya di Karawang (Solidaritas Buruh Migran Kar
awang) dan Cianjur (Solidaritas Buruh Migran Cianjur) – Jawa Barat, khususnya 
dalam kasus-kasus yang berasal dari 2 wilayah tersebut. 

Sekretariat Nasional :
Jl. Siaga II  RT.002 RW.005 No.36 Pasar Minggu

Kel. Pejaten Barat. Jakarta Selatan 12540 - Indonesia
Telp. (62-21) 79183108, 79181260, 7987976 Fax : (62-21) 7981479

E-mail : soliper@centrin.net.id
Website : www.solidaritasperempuan.org 
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