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Pengantar

Fenomena migrasi yang berwajah perempuan diawali dengan keterbatasan akses dan kontrol perempuan 
terhadap sumber-sumber kehidupan akibat kebijakan pembangunan yang cenderung berorientasi pada 
pertumbuhan ekonomi global serta menempatkan perempuan dalam situasi pemiskinan. Sedikitnya 
lapangan pekerjaan yang dapat diakses perempuan dengan tingkat pendidikan rendah menyebabkan 
posisi perempuan semakin terjepit dalam kondisi ekonomi yang serba sulit. 

Selama ini, perempuan kerap dijadikan solusi dari setiap persoalan ekonomi yang dihadapi oleh keluarga, 
seperti dijadikan objek tanggungan utang, asset ekonomi untuk membantu keluarga mencari nafkah, 
termasuk didalamnya menjadi Buruh Migran untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Perempuan Buruh 
Migran kerap mengalami ketidakadilan dan penindasan berlapis yang terjadi di Desa akibat pemiskinan 
maupun di seluruh tahapan migrasi, yaitu, pra pemberangkatan, masa kerja hingga kepulangan. 

Berdasarkan catatan pengalaman penanganan kasus Solidaritas Perempuan, menunjukkan bahwa 
selama proses migrasi PBM memiliki kerentanan menjadi korban kekerasan, pelanggaran hak, dan 
bahkan perdagangan orang. Kasus-kasus yang dihadapi pun sangat kompleks dan berlapis, mulai dari 
penipuan, penyekapan, pemerasan dengan modus jeratan utang, pemerkosaan, gaji tidak dibayar, 
hilang kontak, beban dan jam kerja berlebih, kecelakaan kerja, persoalan hukum/kriminalisasi, hingga 
penghilangan nyawa. 

Dalam situasi tersebut, Solidaritas Perempuan terus memperjuangkan perlindungan perempuan buruh 
migran dan keluarganya, diantaranya melalui Penanganan Kasus. Penanganan Kasus yang dilakukan 
penting untuk didokumentasikan sehingga menjadi sebuah pembelajaran bagi perjuangan mendorong 
perlindungan Perempuan Buruh Migran dan Keluarganya. 
 
Untuk itu, Kaleidoskop Kekerasan dan Pelanggaran Hak Perempuan Buruh Migran 2016 ini disusun 
sebagai gambaran bagi berbagai pihak mengenai situasi kekerasan dan pelanggaran hak terhadap 
PBM dan keluarganya yang masih terus berulang dari tahun ke tahun.  Catatan ini diharapkan juga 
dapat menjadi informasi serta rujukan dalam proses penyusunan kebijakan maupun program yang 
disusun oleh pemerintah, termasuk didalamnya RUU Perlindungan Pekerja Indonesia di Luar Negeri 
dan Roadmap Zero Domestic Workers 2017.  
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BAB 1 
Ketidakhadiran Negara dalam Perlindungan Buruh Migran

1.1 
Fenomena Migrasi Perempuan buruh Migran 

Fenomena migrasi di Indonesia lahir dari 
pemiskinan struktural, di mana masyarakat, 
terlebih perempuan kehilangan sumber-sumber 
kehidupan dan sumber mata pencaharian 
mereka sehingga harus mencari sumber 
penghidupan ke luar negeri sebagai sebuah 
strategi bertahan hidup. Dalam situasi 
pemiskinan, perempuan dan laki-laki mengalami 
dampak, namun dampak yang dirasakan 
perempuan sangatlah berbeda dan berlipat 
ganda. Hal ini diakibatkan oleh konstruksi gender 
maupun kontrol dan penindasan seksualitas 
yang dialami perempuan. Berbagai situasi, 
perempuan kerap tidak diminta pandangan 
dan keputusannya atas hidup dan sumber 
kehidupannya. Penindasan seksualitas yang 
dialami perempuan tidak hanya dilakukan oleh 
individu, tetapi juga oleh stigma masyarakat yang 
dilakukan melalui praktik-praktik diskriminatif, 
hingga penindasan ekonomi struktural oleh 
negara melalui minimnya kebijakan perlindungan 
dan distribusi ekonomi yang tidak adil, termasuk 
hilangnya sumber produksi ekonomi perempuan. 

Sistem pembangunan partiarkhi (Malpartiachal 
development) mengakibatkan pemiskinan 
yang terjadi telah merampas sumber-sumber 
kehidupan masyarakat, sehingga menyebabkan 
sulitnya mengakses sumber-sumber penghasilan 
dan pendapatan seiring berkurangnya 
kesempatan kerja yang tersedia. Massifnya 
eksploitasi dan penghancuran sumber daya 
alam, perampasan lahan, penggusuran tempat 
tinggal, telah mengakibatkan perempuan 
semakin tersubordinat dan termarginal dari 
sumber-sumber kehidupannya. Sumber daya 
alam telah menjadi komoditas dan menjadi 
subjek investasi, terutama investasi skala 

besar, yang dikendalikan oleh Perusahaan 
Multinasional/Transnasional dan lembaga 
keuangan Internasional.  Sumber daya alam 
tidak lagi dilihat sebagai ruang yang memiliki 
nilai sosial, budaya, spiritual, sumber pangan, 
dan hanya memiliki nilai ekonomi. Paradigma 
komoditas terhadap sumber daya alam juga telah 
berdampak pada konflik-konflik yang melibatkan 
negara dan aparat keamanan (TNI/Brimob/ 
polisi). 

Dalam situasi tersebut, akhirnya perempuan 
mencari nafkah keluarga dengan bekerja 
keluar negeri, mayoritas sebagai Pekerja 
Rumah Tangga. Tingginya angka Perempuan 
Buruh Migran (PBM) yang menempati sektor 
pekerjaan domestik (PRT) karena diciptakannya 
factor “push” dan “pull” oleh pasar global, 
seperti hilangnya sumber produksi perempuan 
dan sempitnya lapangan pekerjaan yang 
dapat diakses perempuan di desa dengan 
tingkat pendidikan rendah dan meningkatnya 
jumlah permintaan Negara-negara ekonomi 
maju terhadap tenaga kerja Indonesia untuk 
menangani urusan domestik mereka. Di samping 
itu, mengakarnya konstruksi budaya dan gender 
yang memberlakukan peran dan tanggung jawab 
perempuan pada pekerjaan domestik, termasuk 
tanggung jawab atas kebutuhan keluarga, juga 
turut menjadi faktor pendorong.
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FluKtuaSi JumlaH BuruH migran

Data penempatan Buruh Migran sepanjang 
2011 hingga 2015 menunjukkan kecenderungan 
yang berubah-ubah. Pada 2015, jumlah Buruh 
Migran yang ditempatkan di luar negeri sebanyak 
275.736 TKI, menurun drastis dibandingkan 
2014 yang mencapai 429.872 TKI. Sementara 
2013, penempatan Buruh Migran ke luar negeri 
sebanyak 512.168, pada 2012 berjumlah 
494.609 Buruh Migran, dan 2011 sebanyak 
586.802 Buruh Migran1. Pemerintah sendiri, 
masih menggunakan dikotomi antara pekerja 
formal dan informal, di mana mayoritas pekerja 
informal mengacu pada PRT. Dikotomi tersebut 
berdampak pada diskriminasi terhadap pekerja 
yang dianggap ‘informal,’ hingga berpengaruh 
pada kebijakan. Pemerintah kemudian 
menghasilkan kebijakan negara yang membatasi 
buruh migran bekerja pada sektor informal 
(pekerja rumah tangga), di mana pekerjaan 
informal mayoritas dilakukan oleh perempuan. 
Hal itu terlihat dari data yang dilansir pemerintah 
bahwa pada pada tahun 2015, 55% dari Buruh 
Migran yang ditempatkan adalah pekerja formal, 
Sementara 45% merupakan pekerja informal. 
Angka tersebut berbanding terbalik dengan 
data tahun 2011, di mana 45% Buruh Migran 
yang ditempatkan merupakan pekerja formal, 

sementara mayoritasnya yaitu 55% merupakan 
pekerja informal.

Jika dicermati, pada awalnya kebijakan 
pemerintah melalui Roadmap Zero Domestic 
Workers 2017 tidak mempengaruhi jumlah 
penempatan Buruh Migran secara signifikan. 
Sejak muncul tahun 2011 melalui pernyataan 
Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi 
pada saat itu, nyatanya penempatan Buruh 
Migran masih sangat tinggi. Baru pada tahun 
2015 pasca keluarnya Keputusan Menteri 
Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 
260 Tahun 2015 tentang Penghentian dan 
Pelarangan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia 
Pada Pengguna Perseorangan Di Negara-
Negara Kawasan Timur Tengah, penurunan 
penempatan jumlah Buruh Migran terjadi 
secara signifikan. Hal ini menandakan bahwa 
kebijakan yang diberlakukan pemerintah bukan 
berfokus pada mewujudkan perlindungan yang 
komprehensif bagi Buruh Migran terutama 
kelompok paling rentan yaitu pekerja rumah 
tangga, tetapi hanya mengandalkan pembatasan/
pengurangan jumlah penempatan PRT Migran.

1 Puslitfo BNP2TKI
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Meski demikian, data-data di atas diyakini 
banyak pihak belum komprehensif mencakup 
keseluruhan angka Buruh Migran, terutama 
jumlah Buruh Migran yang ditempatkan melalui 
jalur tidak resmi/unprosedural, termasuk yang 
menjadi korban trafficking dengan modus 
unprosedural tersebut. Padahal, pasca 
diberlakukannya Kepmen 260/2015, terdapat 
indikasi naiknya penempatan unprosedural 
yang biasanya sangat terkait dengan modus 
trafficking. Diperkirakan jumlah keseluruhan 
Buruh Migran yang bekerja di luar negeri hingga 
tahun ini mencapai angka 7 Juta jiwa lebih, 
70-80% diantaranya adalah perempuan dan 
mayoritas bekerja di sektor domestik sebagai 
Pekerja Rumah Tangga (PRT).

Dengan jumlah di atas, hingga Agustus 2016, 
jumlah remintansi Pekerja Migran mencapai Rp 
62 triliun. Sedangkan di tahun 2015 jumlahnya 
sudah mencapai USD 8,6 juta atau setara 
dengan 119 triliun rupiah. Naik 0,3 juta dari tahun 
2014 (USD 8,3juta). Angka remitansi Buruh 
Migran dari tahun ke tahun terus meningkat. 
Namun sayangnya tingginya angka remitansi 
berbanding terbalik dengan perlindungan yang 
didapatkan Buruh Migran, terutama sektor 
yang dianggap informal atau PRT Migran. 
Berdasarkan data kasus, PBM yang bekerja di 
sektor domestik justru lebih rentan mengalami 
kekerasan dan pelanggaran hak. Dalam konteks 
upah misalnya, menurut data ILO 2010, upah 
buruh migran dari Indonesia terutama di sector 
domestik adalah yang terendah dibanding buruh 
migran dari Negara lain seperti Filipina. Hal ini 
juga ditandai dengan banyaknya PBM yang 
menempuh jalur unprosedural, yang selama ini 
tidak mendapatkan pengakuan dan perlindungan 
atas hak-hak mereka. Pasca pemberlakuan 
KEPMEN No. 260/2015, hingga tahun ini 
terdapat 816 kasus penempatan PRT Migran 
keluar negeri dengan modus perpanjangan 
kontrak (rehiring) dan sebanyak 2.112 kasus 
penempatan unprosedural  yang hingga saat ini 
belum selesai.2 

1.2 
Fakta-Fakta kekerasan dan Pelanggaran hak 
Perempuan buruh Migran
Pengalaman Solidaritas Perempuan (SP) dalam 
penanganan kasus kekerasan dan pelanggaran 
hak Perempuan Buruh Migran mengungkapkan 
bahwa kekerasan yang dialami PBM diakibatkan 
oleh berbagai faktor dan aktor, sehingga dampak 
penindasan yang dihadapi tidaklah tunggal. 
Diskriminasi berbasis gender, kelas sosial, 
kelas ekonomi, ras, maupun agama, serta 
berbagai kebijakan Negara telah menghasilkan 
penindasan berlapis terhadap PBM. PBM lahir 
dari situasi pemiskinan yang telah meminggirkan 
masyarakat dari sumber-sumber kehidupannya. 
Situasi tersebut mendorong perempuan untuk 
mencari alternatif sumber penghidupan sebagai 
Buruh Migran, mayoritas menjadi PRT. Dalam 
situasi tersebut, perempuan kembali mengalami 
ketidakadilan dan kekerasan akibat minimnya 
lemahnya perlindungan di dalam sistem migrasi, 
sehingga perempuan rentan terhadap kekerasan 
dan pelanggaran hak di berbagai tahapan 
migrasi. Pada situasi tersebut, mekanisme 
penanganan kasus yang disediakan oleh 
pemerintah masih jauh dari keadilan dan sulit 
untuk diakses oleh Buruh Migran.

Sepanjang Januari-Desember 2016 Solidaritas 
Perempuan telah menangani 66 kasus kekerasan 
dan pelanggaran hak yang terjadi pada PBM, 
yang mayoritas bekerja sebagai pekerja rumah 
tangga. Berbagai kasus dialami PBM tidak hanya 
akibat kebijakan dan penegakan hukum yang 
lemah dan tidak memihak pada buruh migran, 
terutama perempuan, tetapi juga akibat budaya 
patriarki yang masih melekat di masyarakat, 
dimana kontrol atas kehidupan dan ruang gerak 
perempuan masih terjadi. 

c

2 Berdasarkan data kasus yang dihimpun BNP2TKI disampaikan pada FGD Perlindungan Pekerja Migran, Kemenko PMK, 
3 November 2016.
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Jumlah Kasus yang ditangani Solidaritas 
Perempuan
Dari 66 kasus yang ditangani, 10 kasus 
merupakan pengaduan kasus baru dan 56 
kasus masuk sebelum tahun 2016 yang belum 
terselesaikan. Angka ini menunjukkan bahwa 
PBM yang mengalami kasus sangat sulit untuk 
mencapai keadilan. Mayoritas kasus justru tidak 
bisa selesai dalam waktu singkat sehingga 
PBM dan keluarganya harus menunggu lama.  
Beberapa faktor yang mengakibatkan lambannya 
penyelesaian kasus kekerasan dan pelanggaran 
hak PBM dan keluarganya antara lain, koordinasi 
antar institusi yang tidak berjalan dengan baik, 
lambannya respon pemerintah, tidak adanya atau 
tidak lengkapnya data PBM, hingga keluarga 
ataupun tokoh masyarakat setempat yang terlibat 
sebagai pelaku trafficking.

 
 
Pada proses penanganan kasus, Solidaritas 
Perempuan juga mengalami tantangan dan 
hambatan dalam memperjuangkan akses 
keadilan bagi perempuan buruh migran dan 
keluarganya.  Beberapa kasus PBM dan 
keluarganya mengalami hambatan, karena 
PBM dan keluarganya tidak bisa dihubungi dan 
pendamping tidak mengetahui keberadaan PBM 
dan keluarganya (alamat dan nomor kontak). 
Berbagai langkah telah dilakukan SP untuk 
mengatasi situasi tersebut. Namun, beberapa 
kasus yang tidak dapat dihubungi PBM dan 
keluarganya dalam jangka waktu 1 hingga 2 
tahun, maka kasus tersebut dapat ditutup oleh 
SP.

gambar 1: 
Pada tahun 2016, ada 40 kasus (61%) yang case closed di antaranya dengan hak-hak yang sudah 
terpenuhi.
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gambar 2: 
Alasan Kasus Case Closed

Kasus juga dianggap selesai, jika terjadi permintaan pencabutan laporan kasus dari PBM dan atau 
keluarganya. Dalam kasus PBM ED asal Karawang yang bekerja di Arab Saudi pasca Penghentian 
dan Pelarangan bekerja di Timur Tengah. Oleh pihak keluarga meminta untuk menghentikan 
penanganan kasus dengan alasan tidak ingin ada permasalahan nantinya ketika PBM pulang 
dikarenakan keberangkatan yang sarat akan traficking dan eksploitasi, dan pihak keluarga berperan 
dalam hal tersebut. Berdasarkan prinsip penanganan kasus yang ditangani oleh SP yang kemudian 
mengembalikan keputusan kepada pihak PBM dan keluarganya, sesuai permintaan serta tuntutan 
PBM dan keluarganya, dengan tetap memberikan penguatan pemahaman terhadap hak-hak mereka 
sebagai PBM dan keluarganya. Selain itu, satu kasus juga ditutup karena proses yang dikehendaki 
oleh pemberi kuasa tidak sesuai dengan prinsip dan mekanisme penanganan kasus SP. Kasus-
kasus tersebut, sewaktu-waktu dapat ditangani kembali, jika terdapat laporan dari pihak PBM dan 
keluarganya untuk melanjutkan kasusnya.
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negara Tujuan Perempuan buruh Migran
Meskipun terdapat kebijakan penghentian dan pelarangan bekerja di Timur Tengah, namun masih 
ditemukan PBM yang bekerja di Timur Tengah. Kasus yang ditangani oleh Solidaritas Perempuan 
menunjukkan bahwa Arab Saudi masih menjadi negara tujuan terbanyak. Selain itu,  terdapat juga 
PBM yang bekerja di Suriah, Kuwait, Taiwan, Yordania, Malaysia, Abu Dhabi, Dubai, Dammam, 
Brunnei Darussalam, Oman dan Singapura.

gambar 3: 
Negara Tujuan

usia Perempuan buruh Migran
Sementara data kasus Solidaritas Perempuan juga memperlihatkan, bahwa perempuan usia 18-35 
tahun yang paling banyak memutuskan bekerja ke luar negeri sebagai PRT. Hal ini juga menunjukkan 
terjadinya pelanggaran hukum terkait usia, di mana berdasarkan UU No. 39 Tahun 2004, minimal usia 
PRT adalah 21 tahun.3

gambar 4: 
Data Kasus Berdasarkan Usia

3 Pasal 35 Huruf A “berusia sekurang-kurangnya 18  (delapan belas) tahun kecuali bagi calon TKI yang akan dipekerjakan pada peng-
guna perseorangan sekurang-kurangnya  berusia 21 (dua puluh satu) tahun”
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latar belakang Pendidikan Perempuan buruh Migran
Rentannya PBM terhadap kekerasan dan pelanggaran hak, salah satunya dipengaruhi faktor 
pendidikan. 
Kasus kekerasan dan pelanggaran hak yang ditangani Solidaritas Perempuan, mayoritas merupakan 
PBM dengan latar belakang pendidikan SD/sederajat yaitu sebesar 53%.  Pendidikan yang rendah 
menyebabkan mereka tidak mendapatkan informasi yang jelas, tidak memahami aturan dan 
persyaratan untuk bekerja di luar negeri, tidak memiliki kemampuan bahasa yang memadai dan juga 
sangat rentan menjadi korban trafficking, baik oleh Calo/Sponsor/PT dan pihak lainnya.  
Hal ini mengakibatkan PBM sangat rentan mengalami kekerasan dan pelanggaran hak di setiap 
tahapan migrasi.

gambar 5: 
Pendidikan Terakhir

daerah asal Perempuan buruh Migran
PBM berasal dari berbagai daerah seperti Karawang, Sumbawa, Indramayu, Banten, Jawa Tengah, 
Madiun, Demak, Cirebon, Sukabumi, Mataram, Bandung, Palu, dan Lampung. Fenomena yang terjadi 
saat ini, perempuan buruh migran banyak berasal dari wilayah, di mana sebelumnya terdapat lahan 
yang bisa digarap atau lapangan pekerjaan yang bisa diakses oleh masyarakat. Karawang misalnya, 
yang sering disebut sebagai lumbung padi nasional, namun seiring dengan ditetapkannya sebagai 
daerah kawasan industri, terjadi alih fungsi lahan produktif secara massif, yang mengakibatkan petani 
tersingkir dari tanahnya sendiri. Situasi tersebut kemudian mendorong masyarakatnya menjadi Buruh 
Migran, termasuk perempuan yang berangkat ke luar negeri untuk menjadi PRT.
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gambar 6: 
Daerah Asal

Jenis kekerasan dan Pelanggaran hak Perempuan buruh Migran
Pada periode ini, jenis kasus yang paling banyak dilaporkan adalah pelanggaran hak ketenagaker-
jaan yaitu gaji yang belum dibayar sebesar 19%, dan kasus trafficking sebesar 17%. Pengalaman 
Solidaritas Perempuan dalam melakukan proses penanganan kasus mengenai gaji yang belum 
dibayar memperlihatkan bahwa kasus-kasus pelanggaran hak ketenegakerjaan yang terjadi pada 
PBM khususnya PRT masih belum menjadi perhatian serius pemerintah Indonesia. Sulitnya akses 
bantuan hukum di dalam Negeri maupun Negara tujuan juga masih menjadi kendala besar bagi PBM 
untuk menuntut hak-haknya. Hal ini juga diakibatkan paradigma dalam melihat PRT. Tidak adanya 
pengakuan negara terhadap PRT sebagai Pekerja, turut menjadi andil penyebab pelanggaran hak-
hak ketenagakerjaan yang dialami PRT Migran.
 

gambar 7: 
Jenis Kasus
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BAB 2 
Trend Perempuan Buruh Migran Mengalami Penindasan Berlapis
2.1
Mengungkap realita Perempuan buruh 
Migran Mengalami Penindasan berlapis

Dalam situasi pemiskinan, perempuan dan 
laki-laki sama-sama mengalami dampak, 
namun dampak yang dirasakan perempuan 
sangatlah berbeda dan berlipat ganda. Hal ini 
diakibatkan oleh konstruksi gender maupun 
kontrol dan penindasan seksualitas yang dialami 
perempuan. Berbagai situasi, perempuan kerap 
tidak diminta pandangan dan keputusannya atas 
hidup dan sumber kehidupannya. Penindasan 
seksualitas yang dialami perempuan tidak 
hanya dilakukan oleh individu, tetapi juga oleh 
stigma masyarakat yang dilakukan melalui 
praktik-praktik diskriminatif, hingga penindasan 
ekonomi struktural oleh negara melalui minimnya 
kebijakan perlindungan dan distribusi ekonomi 
yang tidak adil, termasuk hilangnya sumber 
produksi ekonomi perempuan.

Faktor budaya patriarki yang membatasi akses 
perempuan untuk memiliki tingkat pendidikan 
tinggi membuat perempuan tidak dapat 

memasuki lapangan pekerjaan yang tersedia. 
Sehingga dalam situasi tersebut, akhirnya 
perempuan tidak punya banyak pilihan selain 
mencari nafkah keluarga dengan bekerja ke 
luar negeri. Mengakarnya konstruksi budaya 
dan gender yang memberlakukan peran dan 
tanggung jawab perempuan pada pekerjaan 
domestik, termasuk tanggung jawab atas 
kebutuhan keluarga menciptakan ruang 
pekerjaan domestik bagi perempuan, yaitu 
sebagai PRT.

Pekerja Rumah Tangga, hingga saat ini masih 
dipandang sebagai sebuah pekerjaan informal, 
yang tidak diakui dalam regulasi perburuhan baik 
di negara asal maupun negara tujuan, karena 
bekerja dalam ruang lingkup privat/domestik 
dan memiliki hubungan kerja yang bersifat 
personal dan sub-ordinasi dengan pengguna 
jasanya. Cara pandang yang diskriminatif inilah 
yang menjadi akar kerentanan posisi PBM-
PRT terhadap berbagai praktek kekerasan dan 
pelanggaran hak. 

gambar 7: 
Kasus Penindasan Berlapis Perempuan Buruh Migran yang bekerja sebagai Pekerja Rumah Tangga
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Pengalaman SP dalam menangani kasus 
menunjukkan bahwa satu perempuan buruh 
migran bisa mengalami lebih dari satu kekerasan 
dan pelanggaran hak. Diskriminasi berbasis 
gender, kelas sosial, kelas ekonomi, ras, maupun 
agama, serta berbagai kebijakan Negara telah 
menghasilkan penindasan berlapis terhadap 
PBM. PBM lahir dari situasi pemiskinan yang 
telah meminggirkan masyarakat dari sumber-
sumber kehidupannya. Mereka berasal dari 
pedesaan, dengan latar belakang pendidikan 
yang rendah, bahkan mayoritas tidak lulus, 
ataupun hanya lulus dari Sekolah Dasar. 
Paradigma komoditisasi dalam sistem migrasi 
serta lemahnya sistem perlindungan perempuan 
buruh migran, mengakibatkan PBM rentan 
terhadap kekerasan dan pelanggaran hak 
di berbagai tahapan migrasi. Sebagai warga 
negara asing di negara tujuan, PBM juga 
mengalami lapisan ketidakadilan karena 
pembedaan perlakuan dengan warga negara di 
negara tujuan tersebut. Pada situasi tersebut, 
mekanisme penanganan kasus yang disediakan 
oleh pemerintah masih jauh dari keadilan dan 
sulit untuk diakses oleh Buruh Migran. Berbagai 
identitas yang melekat pada PBM membuat 
penindasan yang dialami PBM juga tidak tunggal, 
sehingga mereka mengalami penindasan yang 
berlapis.

Misalnya saja seorang PBM RY, mendapat 
kekerasan fisik dari majikan, sekaligus juga gaji 
tidak dibayar, bahkan dituduh mencuri. Salah 
satu penyebab perempuan menjadi buruh migran 
adalah karena pemiskinan dan situasi tertentu 
perempuan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi 
untuk dirinya beserta keluarganya. Kebutuhan 
ekonomi dan situasi anaknya yang sakit tumor, 
mendorong RY untuk mencari sumber ekonomi. 
Pendidikan yang hanya tamat SD tidak memberi 
ia banyak pilihan, sehingga RY berangkat ke luar 
negeri untuk menjadi PRT. RY berangkat ke Arab 
Saudi pada tahun 2008 melalui PT Bumi Mayak 
Asri, dengan harapan akan dapat memenuhi 
kebutuhan keluarganya. Kasus lainnya yang 
dialami PBM AR yang dipindah-pindah majikan, 
gaji tidak dibayarkan, dan dituduh mencuri 

serta RR yang mendapatkan kekerasan fisik 
dari majikan, gaji tidak dibayar yang kemudian 
berakhir pada kriminalisasi terhadap dirinya 
akibat penahanan dokumen oleh agen. Ada 
pula kasus ED yang diberangkatkan pasca 
Penghentian dan Pengiriman ke Timur 
Tengah dengan cara penipuan dan trafficking. 
ED selama bekerja mengakui tidak pernah 
mendapatkan upah sepeserpun. Hal-hal tersebut 
mengindikasikan pada praktek eksploitasi yang 
terus terjadi pada PBM serta menempatkan PBM 
dalam situasi yang paling rentan. 
 
 
 

Kepmenaker Nomor 260 Tahun 2015 Tentang 
Penghentian dan Pelarangan Penempatan TKI 
Pada Pengguna Perseorangan di Negara-Negara 
Kawasan Timur Tengah membuat percaloan 
PBM semakin meningkat. Di Karawang misalnya, 
SP menemukan praktik sponsor/agen yang 
merekrut calon PBM sebagai PRT ke Timur 
Tengah dengan memanipulasi job order/visa 
kerja atau penyesatan informasi dari calo yang 
mengatakan bahwa pemerintah sudah membuka 
kembali Negara Timur Tengah sebagai tujuan 
bekerja.
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Migrasi ketenagakerjaan sebagai proses 
formal yang dilakukan atas persetujuan dan 
keinginan individu berbeda dengan tindak pidana 
perdagangan orang menurut Undang-undang 
Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Penghapusan 
Tindak Pidana Perdagangan Orang. Trafficking 
sendiri diartikan sebagai tindakan perekrutan, 
pengangkutan, penampungan, pengiriman, 
pemindahan atau penerimaan seseorang, 
dengan ancaman kekerasan atau penggunaan 
kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, 
penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau 
posisi rentan, penjeratan utang atau memberi 
pembayaran atau manfaat sehingga memperoleh 
persetujuan dari orang yang memegang kendali 
atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan 
di dalam negara maupun antara negara untuk 
tujuan eksplotasi atau mengakibatkan orang 
lain tereksploitasi. Nyatanya, mayoritas modus 
perekrutan hingga penempatan PRT juga sarat 
dengan unsur-unsur di atas. Tidak sedikit PBM 
bekerja untuk membayar utang keluarganya. 
Jeratan utang sering dipergunakan untuk 
memaksa perempuan menjadi buruh migran.

Berdasarkan pengaduan kasus-kasus  yang 
ditangani  SP  serta  temuan  hasil  pemantauan, 
informasi tentang biaya dan kelengkapan 
dokumen hanya didapat dari calo TKI dan 
perusahaan Pelaksana Penempatan Tenaga 
Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS).   

Hal ini membuat praktik perekrutan dan 
penempatan PBM sarat dengan indikasi 
perdagangan manusia, diantaranya: 

• Praktik percaloan   yang   mengaburkan   
informasi   pokok   atau penipuan, praktik 
penjeratan  utang,  serta  maraknya  
pemalsuan dokumen  yang dilakukan oleh 
sponsor/PPTKIS termasuk  yang  melibatkan  
oknum  aparat  pemerintah daerah. Melalui 
proses tersebut, PBM menjadi kelompok yang 
tereksploitasi dan tidak berdaya. 
• Proses   penandatangan   perjanjian   kerja   
yang   dilakukan melalui cara pemaksaan,  
seperti  pemberian  waktu  singkat  untuk  
membaca perjanjian  atau  tidak  adanya  
penjelasan  akurat  dan  rinci  atas  isi dari    
perjanjian    kerja    tersebut.    
• Praktik pembatasan   komunikasi   selama  
dalam penampungan maupun di tempat kerja 
yang  menyebabkan  PBM  berada  dalam  
situasi tidak  berdaya  untuk  mengambil  
keputusan  atau  berkonsultasi dengan   
orang   lain   dalam   pengambilan   keputusan   
termasuk dalam kategori penyekapan.
• Praktik  pembatasan  informasi mengenai 
proses migrasi melemahkan posisi pekerja 
migran yang     membutuhkan pekerjaan. 
Situasi ini membuka ruang pelaku 
perdagangan orang untuk    memanfaatkan    
situasi    rentan    yang    dihadapi    calon 
pekerja/pekerja  migran.  Pada akhirnya  
melahirkan  kerentanan lain   seperti   
pemerasan,   pelecehan   dan   kekerasan 
seksual.
• Jeratan utang, yang merupakan satu modus 
trafficking juga  kerap  dialami  oleh  PBM.  
Salah  satu  penyebab jeratan  utang  adalah 
penerapan  biaya  tinggi  yang  dilembagakan 
oleh peraturan   Menaker, menyebabkan  
calon PBM semakin  terbebani, tersudut  dan  
terperangkap dalam jebakan utang. Pada 
akhirnya dapat menyebabkan eksploitasi PBM 
dan berada dalam mata rantai pemiskinan.
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Dalam Undang-Undang No. 39 Tahun 2004 
tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga 
Kerja Indonesia, BAB I Ketentuan Umum Pasal 1 
Tenaga Kerja Indonesia yang selanjutnya disebut 
dengan TKI adalah setiap warga negara Indone-
sia yang memenuhi syarat untuk bekerja di luar 
negeri dalam hubungan kerja untuk jangka waktu 
tertentu dengan menerima upah.

TKI formal adalah mereka yang bekerja di luar 
negeri pada berbagai perusahaan atau organisa-
si yang berbadan hukum, memiliki kontrak kerja 
yang kuat, dilindungi secara hukum di negara 
penempatan sehingga relatif tidak mendapatkan 
permasalahan selama bekerja di luar negeri.

Sedangkan TKI informal atau biasa disebut 
“domestic worker” atau penata laksana rumah 
tangga adalah mereka yang bekerja di luar 
negeri pada pengguna perseorangan yang tak 
berbadan hukum sehingga hubungan kerjanya 
subjektif dan relatif rentan menghadapi per-
masalahan. Apalagi,   migrasi   yang   terjadi   
adalah   migrasi   paksa   yang   diakibatkan 
ketidakmampuan   negara  dalam menyediakan   
lapangan   pekerjaan,   hilangnya sumber - 
sumber  kehidupan, termasuk sumber produksi 
dan sumber  mata  pencaharian. Ketidakmam-
puan Negara  dalam  menjamin  kesejahteraan 
mengakibatkan  masyarakat, terutama perem-
puan bekerja ke luar negeri untuk mendapatkan 
pekerjaan layak, walaupun tidak sedikit yang 
harus mengalami kerentanan terhadap berbagai 
bentuk kekerasan dan pelanggaran haknya, baik 
sebagai perempuan, warga negara, dan pekerja 
buruh migran.
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2.2  
Proses dan Tantangan Penanganan kasus 
Perempuan buruh Migran

Penanganan  kasus  yang  dilakukan  SP  meng-
gunakan metode penanganan kasus litigasi dan 
non-litigasi. Litigasi adalah proses penanganan 
yang ditempuh melalui jalur hukum dengan   
menggunakan ketentuan-ketentuan hukum 
nasional  yang  berlaku.  Penanganan  litigasi  
dimulai  dari  membuat pengaduan  kasus  ke  pi-
hak  kepolisian  (Polsek,  Polres,  Polda,  Mabes  
Polri  hingga Interpol)  kemudian  berlanjut  
sampai  ke  proses  persidangan.  Sedangkan,  
penanganan non-litigasi   merupakan   strategi   
bantuan   hukum   alternatif,   biasa   disebut   
juga penyelesaian kasus diluar jalur pengadilan. 
Prosesnya dimulai dengan melaporkan kasus 
ke   pihak-pihak   yang   terlibat   atau   institusi   
yang   terkait,   seperti   PPTKIS, BNP2TKI,  Ke-
mlu,  KBRI/KJRI,  Kemnakertrans,  Kementerian  

Pemberdayaan  Perempuan dan Perlindungan 
Anak. Proses pelaporan tidak harus selalu meli-
puti semua pihak atau institusi  di atas,  sangat  
tergantung  dari  tingkat  penanganan  yang  
paling  mendesak. Sedangkan penanganan non-
litigasi dilakukan melalui  negosiasi atau mediasi. 
Cara ini dinilai cukup efektif dari segi waktu 
dan tenaga dalam memperjuangkan hak-hak 
peremuan buruh migran yang  terlanggar  karena  
pendamping  tidak  hanya  dapat  mengacu  
pada  ketentuan-ketentuan  hukum  nasional  
saja  namun  juga  sekaligus dapat  memberikan  
pemahaman kepada  pihak  atau  institusi  terkait  
tentang  perspektif  dan  analisa  feminis  yang  
kita miliki dengan tetap berbasis pada prinsip-
prinsip pendekatan hak asasi manusia. Selain 
itu, proses penanganan kasus SP juga dilakukan 
dengan penguatan kepada PBM dan anggota ke-
luarganya terkait hak-hak mereka, serta bersama 
menentukan langkah-langkah pembelaannya.
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Dalam menangani kasus-kasus kekerasan dan 
pelanggaran hak Perempuan Buruh Migran, 
fokus yang dilakukan bukan hanya untuk 
penyelesaian kasus, tetapi juga untuk: 

1. Pemenuhan hak-hak PBM/ keluarganya; 

2. Memberikan penguatan dan pemberdayaan 
bagi buruh migran/keluarga buruh migran serta 
dapat menemukan solusi yang terbaik bagi buruh 
migran/keluarga buruh migran;

3. Mendorong adanya perubahan kebijakan 
yang melindungi buruh migran, dan mempunyai 

perspektif Hak Asasi Manusia. Apabila dalam 
proses penanganan kasus ditemukan pasal 
peraturan yang tidak adil bagi buruh migran, 
kemudian pasal-pasal tersebut akan dianalisa 
untuk dijadikan bahan advokasi kebijakan. 
Selain itu, kebutuhan kampanye kasus menjadi 
bagian yang sangat penting untuk memperoleh 
dukungan publik. Bentuk-bentuk kampanye 
kasus yang biasa dilakukan, antara lain melalui 
konferensi pers, pembuatan dan penyebaran 
leaflet, dan diskusi publik di daerah asal buruh 
migran.

Pada tahun 2016, jenis kasus yang paling 
banyak dilaporkan adalah pelanggaran hak 
ketenagakerjaan yaitu gaji yang belum dibayar 
sebesar 19%, dan kasus trafficking sebesar 
17%. Pengalaman SP dalam melakukan proses 
penanganan kasus mengenai gaji yang belum 
dibayar memperlihatkan bahwa kasus-kasus 
pelanggaran hak ketenegakerjaan yang terjadi 
pada PBM khususnya PRT masih belum menjadi 
perhatian serius pemerintah Indonesia. Sulitnya 
akses bantuan hukum di dalam Negeri maupun 

Negara tujuan juga masih menjadi kendala 
besar bagi PBM untuk menuntut hak-haknya. 
Hal ini juga diakibatkan paradigma dalam 
melihat Pekerja Rumah Tangga. Tidak adanya 
pengakuan negara terhadap Pekerja Rumah 
Tangga sebagai Pekerja, turut menjadi andil 
penyebab pelanggaran hak-hak ketenagakerjaan 
yang dialami Pekerja Rumah Tangga Migran.
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Berdasarkan kasus yang ditangani SP sepanjang 
tahun 2016, kekerasan terhadap PBM terjadi, 
baik di negara asal maupun di negara tujuan 
bekerja dan terjadi baik di ruang privat (rumah 
majikan) maupun publik (penampungan 
agen di Indonesia maupun agen di negara 
tujuan). Kasus-kasus yang dilaporkan adalah 
kasus-kasus kekerasan dan pelanggaran hak 
terhadap PBM, seperti over kontrak, penahanan 
dokumen, gaji belum dibayarkan, penipuan 
oleh sponsor, sakit akibat kerja, dipindah-
pindah majikan, kekerasan fisik, hilang kontak, 
Trafficking, kriminalisasi, meninggal, terlalu lama 
di penampungan, ditahan majikan, pemalsuan 
dokumen dan over working. 

Saat ini, SP masih mendampingi kasus WR dan 
SR, PBM di Saudi Arabia yang sempat terancam 
hukuman pancung karena tuduhan melakukan 
sihir terhadap anak majikan Saat ini, menjadi WR 
dan SR masih harus menjalani hukuman penjara 
dan cambuk di Arab Saudi. Hak khusus4  majikan 
untuk melakukan tuntutan telah ditolak, sekarang 
menunggu hak umum, yaitu melalui pemaafan 
dari raja agar bisa terlepas dari segala tuntutan 
dan bebas dari penjara. Kasus lainnya yang 
juga terjadi di Arab Saudi adalah kasus ED yang 
sarat dengan pelanggaran hak dan trafficking. 
PBM asal Karawang ini, diberangkatkan ke Arab 
Saudi sebagai PRT pada bulan Juni 2016 pasca 
penghentian dan pelarangan penempatan ke 
Timur Tengah dengan Visa Kerja selama 90 hari. 
ED dipindah-pindah majikan dan sampai saat ini 
tidak menerima upah. 

Sementara kasus trafficking yang dialami DR 
asal Palu menunjukkan lemahnya penerapan 
hukum dan penyempitan makna trafficking oleh 
pihak berwajib. Dalam kasus tersebut, pelaku 
tidak didakwa dengan Undang-Undang No. 21 
Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak 

Pidana Perdagangan Orang melainkan Pasal 
103 ayat (1) huruf c Jo Pasal 35 huruf a Undang-
Undang No. 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan 
dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar 
Negeri. Hal ini tentunya berdampak pada jumlah 
hukuman yang lebih rendah, dan terabaikannya 
hak korban sebagaimana diatur didalam UU 
No. 21 Tahun 2007 dan tidak tercakup didalam 
UU No. 39 Tahun 2004. Padahal, kasus DR 
memenuhi unsur penipuan, pemalsuan dokumen, 
perpindahan serta penyalahgunaan kekuasaan 
sehingga memenuhi unsur trafficking. 

Dari 66 kasus yang ditangani 40 kasus (61%) 
yang telah selesai di antaranya dengan hak-
hak yang sudah terpenuhi. Salah satu kasus 
adalah kasus RY, yang telah selesai dilakukan 
SP bersama PBM dan keluarganya karena telah 
terpenuhi tuntutan PBM dan keluarganya. RY, 
PBM asal Karawang, yang akhirnya berhasil 
mendapatkan haknya setelah 5 tahun berjuang 
mendapatkan keadilan. Proses perjuangan RY 
mengalami berbagai tantangan, diantaranya 
berhadapan dengan perusahaan PT. Bukit 
Mayak Asri, yang merupakan perusahaan/
agency penyalur tenaga kerja. 

Selain itu, ada 2 orang PBM yang berhasil 
dipulangkan ke daerah asal. Yaitu PBM A asal 
Sumbawa yang bekerja di Brunei Darussalam 
dan PBM R asal Palu yang bekerja di Malaysia. 
Keduanya dijemput di RPTC Bambu Apus 
setelah melalui perjalanan panjang melalui kapal 
dari Johor-Tanjung Pinang-Jakarta. Saat ini, 
kedua PBM menunggu pencairan klaim asuransi 
untuk pemenuhan hak-haknya.

4 Dalam sistem Hukum Saudi Arabia,  ada dua macam hak dalam setiap tindak pidana yang mengakibatkan kerugian 
terhadap seseorang, yaitu, hak umum dan hak khusus. Hak umum adalah hak dan kewajiban Negara untuk menghukum 
orang-orang yang melakukan tindakan pidana di wilayah hukum Arab Saudi berdasarkan ketentuan hukum setempat. 
Sedangkan hak khusus adalah hak yang dimiliki oleh pribadi atau ahli warisnya yang mengalami kerugian akibat tindak 
pidana untuk menuntut kompensasi materi atau untuk menuntut diterapkannya hukuman sebanding atau qisash kepada 
pelaku. Penuntut hak khusus ini dapat memaafkan pelaku baik dengan imbalan atau tidak sama sekali yaitu hanya 
mengharapkan ridho Allah SWT. Pemberian maaf hak khusus ini akan menjadi pertimbangan seorang hakim dalam 
dakwaan hak umum. Dalam kasus pembunuhan, pemberian maaf oleh salah seorang ahli waris akan menggugurkan 
hukuman mati.
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Meski demikian, Pada proses penanganan 
kasus, Solidaritas Perempuan juga mengalami 
tantangan dan hambatan dalam memperjuangkan 
akses keadilan bagi perempuan buruh migran 
dan keluarganya. Beberapa kasus PBM dan 
keluarganya mengalami hambatan, karena 
PBM dan keluarganya tidak bisa dihubungi dan 
pendamping tidak mengetahui keberadaan PBM 
dan keluarganya (alamat dan nomor kontak). 
Berbagai langkah telah dilakukan SP untuk 
mengatasi situasi tersebut. Namun, beberapa 
kasus yang tidak dapat dihubungi PBM dan 
keluarganya dalam jangka 1 bahkan hingga 2 
tahun, maka kasus tersebut dapat ditutup oleh SP. 

Kasus juga dianggap selesai, jika terjadi 
permintaan pencabutan laporan kasus dari 
PBM dan atau keluarganya. Dalam kasus PBM 
ED asal Karawang yang bekerja di Arab Saudi 
pasca Kepmenaker No. 260 Tahun 2015 tentang 
Penghentian dan Pelarangan Penempatan TKI 
pada Pengguna Perseorangan di Negara-Negara 
Kawasan Timur Tengah. Pihak keluarga meminta 
untuk menghentikan penanganan kasus dengan 
alasan tidak ingin ada permasalahan nantinya 
ketika PBM pulang karena proses keberangkatan 
yang sarat trafficking dan eksploitasi, dimana 
pihak keluarga berperan dalam hal tersebut. 
Berdasarkan prinsip penanganan kasus yang 
ditangani oleh SP, bahwa hubungan antara SP 
dengan PBM/ keluarganya adalah setara. Proses 
analisa kasus dan pilihan strategi penanganan 
kasus untuk pemenuhan hak-hak PBM/ 
keluarganya dilakukan secara bersama-sama. 
Keputusan mengenai proses penanganan kasus 
ada di tangan PBM/ keluarganya, dengan tetap 
memberikan beberapa informasi tentang peluang, 
kesempatan, hambatan, tantangan maupun target 
jangka panjang dari kasus yang ditangani.

Selain itu, satu kasus juga ditutup karena proses 
yang dikehendaki oleh pemberi kuasa tidak sesuai 
dengan prinsip dan mekanisme penanganan 
kasus SP, yaitu keterlibatan PBM/keluarganya 
dalalam seluruh proses penanganan kasus 
untuk membangun kesadaran mereka terhadap 
peraturan pemerintah yang tidak adil, dan akan 

melahirkan reaksi untuk melakukan perjuangan.
Kasus-kasus yang ditutup tersebut, sewaktu-waktu 
dapat ditangani kembali, jika terdapat laporan dari 
pihak PBM dan keluarganya untuk melanjutkan 
kasusnya sesuai  prinsip dan mekanisme 
penanganan kasus SP.

Secara keseluruhan, terdapat beberapa kendala 
yang menghambat proses penanganan kasus dan 
mengakibatkan sulitnya Perempuan Buruh Migran 
mendapatkan Hak-haknya, yaitu: 

 1.     Sistem Informasi dan pendataan yang 
tidak terstruktur dan terintegrasi, antara instansi 
terkait. Hal ini tercermin dari berbedanya data 
yang dimiliki oleh BNP2TKI, Kementerian Tenaga 
Kerja, dan Kementerian Luar Negeri. Tak hanya 
itu, tidak ada mekanisme pendataan di tingkat 
desa yang baik, sehingga sulit untuk mendapatkan 
informasi terkait Perempuan Buruh Migran yang 
berangkat. Dalam konteks penanganan kasus, 
situasi ini membuat laporan pengaduan kasus 
menjadi berulang, tidak ada standar jangka waktu 
yang ditetapkan untuk melakukan koordinasi, 
informasi tidak update, tidak ada mekanisme yang 
jelas untuk informasi yang diterima oleh pelapor, 
baik melalui telepon maupun surat sehingga 
menyulitkan untuk monitoring sejauhmana kasus 
ditindaklanjuti.

2.     Masih lemahnya koordinasi antar instansi.
Berbagai kebijakan yang dikeluarkan baik oleh 
Kemenaker dan BNP2TKI saling tumpang 
tindih yang membuat tidak efektifnya proses-
proses penanganan kasus. SP seringkali harus 
memasukkan pengaduan ke tiga institusi, 
untuk satu kasus. Selain itu, tumpang tindih 
kewenangan, misalnya antara BNP2TKI 
dan Kemenaker juga mempengaruhi proses 
penanganan kasus. BNP2TKI seharusnya 
berkoordinasi dengan Kemenaker dalam 
menjalankan tugasnya, karena posisi Kemenaker 
sebagai regulator, dan BNP2TKI sebagai operator, 
namun ketika sanksi tunda layan dijatuhkan oleh 
BNP2TKI kepada PPTKIS yang bermasalah, tidak 
serta merta izin PPTKIS dicabut oleh Kemenaker. 
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3.     Keterlibatan keluarga/tokoh masyarakat 
setempat dalam Proses Trafficking
Beberapa kasus dengan indikasi trafficking 
yang dilaporkan oleh PBM/keluarganya juga 
melibatkan keluarga atau tokoh masyarakat 
setempat sebagai calo. Hal ini menjadi 
tantangan tersendiri bagi SP untuk melakukan 
proses penanganan kasus, baik baik melalui 
jalur litigasi maupun non litigasi. Karena, PBM 
seringkali mendapat tekanan pada saat ingin 
menindaklanjuti kasusnya. 

4.     Minimnya dokumen yang dimiliki PBM/ 
keluarganya. 
Dalam berbagai kasus, PBM seringkali tidak 
memegang/memiliki dokumen terkait. Dokumen-
dokumen pribadi seperti Paspor, Kontrak 
Kerja ditahan oleh majikan atau agency. 
Sementara, proses penanganan kasus, terutama 
di Kementerian Luar Negeri mensyaratkan 
kelengkapan dokumen dalam mengajukan 
pengaduan. Hal ini mengakibatkan terkendalanya 
laporan pengaduan yang dibuat ke instansi 
terkait karena kelengkapan dokumen menjadi 
syarat sebuah kasus dapat ditindaklanjuti. 

5.     Ketidakpastian hukum dan Lemahnya 
Penegakan Hukum.
Permasalahan mendasar dalam UU 39/2004 
mengandung ketidakpastian hukum. Adanya 
ketidakjelasan subjek hukum, inkonsistensi 
pengaturan, ketidaksinkronan isi kaedah hukum 
dengan sanksinya. Dalam hal kewenangan dan 
mekanisme antar instansi misalnya, pembagian 
tugas dan wewenang antar instansi yang tidak 
proporsional, menjadikan penegakan hukum 
menjadi tidak efektif. Dari 109 pasal yang 
diatur, hanya 8 pasal yang mengatur mengenai 
perlindungan itu pun perlindungan pada saat 
penempatan. Sedangkan perlindungan pra 
penempatan dan purna penempatan tidak 
diatur secara tegas. Padahal dalam 7 huruf e 
menyebutkan bahwa kewajiban pemerintah 
untuk memberikan perlindungan kepada TKI 
selama masa sebelum pemberangkatan, masa 
penempatan, dan purnapenempatan. Namun 

bila dikaji pada tahap prapenempatan mulai 
dari pemberian informasi pekerjaan kepada 
calon PBM, pelatihan, pengurusan dokumen 
diserahkan kepada PPTKIS tanpa pemerintah 
terlibat didalamnya, akibatnya banyak terjadi 
kasus pemalsuan dokumen, calon PBM yang 
diberangkatkan belum diberikan pelatihan kerja/
kemampuan berbahasa yang mengakibatkan 
PBM semakin rentan mengalami eksploitasi dan 
trafficking. 

Selain itu, pemahaman dan perspektif penyidik 
mengenai kasus trafficking masih sangat lemah. 
Definisi trafficking sangat terbatas dan sulit 
untuk diterapkan pada kasus-kasus trafficking 
untuk Pekerja Rumah Tangga Migran. Dalam 
kasus trafficking yang dialami DR asal Palu 
misalnya, kemudian disimplifikasi menjadi kasus 
pemalsuan dokumen yang diatur dalam UU No. 
39 Tahun 2004.



SolidaritaS PeremPuaN

18

BAB 3 
Pelanggaran Hak Perempuan Buruh Migran oleh Negara

3.1 
Perempuan buruh Migran dalam lingkaran 
Pelanggaran hak asasi Manusia

Diskriminasi perempuan dalam bidang 
ketenagakerjaan semakin menguat, terutama 
bagi buruh atau pekerja perempuan di 
sektor domestik, (Pekerja Rumah Tangga). 
Trafficking juga merupakan praktik eksploitatif 
yang kerap menjadikan perempuan sebagai 
korban. Sementara, langkah pemerintah dalam 
memenuhi perlindungan bagi Buruh Migran tak 
kunjung terlihat. Hingga saat ini, di Indonesia 
sendiri tidak ada pengakuan dan perlindungan 
terhadap PRT. Hal itu tentunya berpengaruh 
juga terhadap pengakuan dan perlindungan PRT 
Indonesia di Luar Negeri. 
 
Tak hanya itu, PBM masih harus menghadapi 
berbagai kerentanan dan pelanggaran hak 
dalam sistem migrasi di bawah UU No. 39 Tahun 
2004. Pasalnya, UU No.39 Tahun 2004 lebih 
mengedepankan penempatan dengan melihat 
Buruh Migran sebagai komoditas ekonomi tanpa 
perlindungan yang memadai. Hal itu tercermin 
jelas dengan dominasi peran-peran signifikan 
yang diberikan kepada pihak swasta, sehingga 
pergerakan Buruh Migran sendiri disamakan 
dengan pergerakan barang.  
 
Skema liberalisasi sektor jasa di atas kemudian 
mempengaruhi pilihan kebijakan pemerintah 
melalui Roadmap Zero Domestic Workers 
2017-2018 yang diwujudkan melalui KEPMEN 
No. 260/2015 tentang Penghentian dan 
Pelarangan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia 
Pada Pengguna Perseorangan Di Negara-
negara Kawasan Timur Tengah. Dalam situasi 
pemiskinan dan perampasan sumber-sumber 
kehidupan masyarakat, kebijakan yang melarang 
dan membatasi perempuan untuk bekerja 

justru akan semakin memperkuat pemiskinan 
perempuan. Tak hanya itu, kebijakan ini justru 
semakin memperbesar peluang terjadinya 
trafficking. 
 
Fakta yang ditemukan SP bahwa terlanggarnya 
hak atas informasi, menyebabkan perempuan 
buruh migran terjebak dalam trafficking. Di 
Karawang misalnya, informasi dari Calo 
mengatakan bahwa saat ini pengiriman ke 
Arab Saudi dan negara Timur Tengah lainnya 
telah dibuka. Hal ini mengakibatkan perempuan 
buruh migran yang selama ini oleh sistem 
memang dibuat bergantung pada calo dan 
PPTKIS tetap berangkat ke Timur Tengah untuk 
bekerja sebagai Pekerja Rumah Tangga tanpa 
mengetahui bahwa mereka menjadi korban 
penipuan dan trafficking. Hasil pendataan 
dan identifikasi kasus yang dilakukan SP 
memperlihatkan indikasi praktik-praktik trafficking 
melalui perekrutan unprosedural, yang mencakup 
iming-iming, penipuan, pemalsuan identitas, 
penyekapan di penampungan atau tempat kerja, 
pemotongan gaji, hingga eksploitasi perempuan 
buruh migran terus terjadi. 
 
Kasus ED asal Karawang yang diberangkatkan 
ke Arab Saudi pasca KEPMEN No. 260 Tahun 
2015 adalah merupakan contoh nyata dari 
kebijakan yang tidak memerhatikan dampak 
buruk yang terjadi pada situasi migrasi 
perempuan buruh migran. Calo memberikan 
informasi yang keliru tentang penempatan di 
Timur Tengah sehingga ED bekerja ke Arab 
Saudi. PBM diberangkatkan ke Arab Saudi 
menggunakan Visa kerja selama 90 hari. Dalam 
kasus tersebut, PBM kerap dipindah-pindah 
majikan dan selama bekerja tidak menerima 
upah. 
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KEPMEN No. 260/2015 juga bertentangan 
dengan asas kebebasan bergerak dan hak atas 
pekerjaan sebagaimana yang dicantumkan 
dalam UUD 1945 Pasal 28D Ayat (1) dan (2) 
yang berbunyi: 
 
“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, 
perlindungan dan kepastian hukum yang adil 
serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.” 

“Setiap orang berhak untuk bekerja serta 
mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan 
layak dalam hubungan kerja.”  

Kebijakan Roadmap ini juga bertentangan 
dengan Konvensi Migran 90 serta Konvensi 
Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi 
terhadap Perempuan yang telah diratifikasi oleh 
Indonesia. 
 
Para pekerja migran dan anggota keluarganya 
harus bebas untuk meninggalkan negara mana 
pun, termasuk negara asal mereka (Konvensi 
Migran Pasal 8 (1)).  

Menghapus larangan atau pembatasan yang 
bersifat diskriminatif atas migrasi termasuk 
meniadakan pembatasan yang mengharuskan 
perempuan meminta ijin dari suami atau wali 
laki-laki untuk mendapatkan paspor atau untuk 
bepergian (Rekomendasi CEDAW No 26 point 
24). 

KEPMEN No. 260/2015 tidak menawarkan 
perlindungan, pengakuan, jaminan dan kepastian 
hukum yang adil terhadap perempuan yang ingin 
bekerja serta membatasi ruang gerak perempuan 
untuk mendapatkan kesempatan dan perlakuan 
yang sama dalam bekerja. Hal ini dipengaruhi 
oleh kesempatan minim yang dimiliki oleh 
perempuan akibat dari situasi pemiskinan dan 
akses pendidikan rendah yang menempatkan 
sebagian besar perempuan buruh migran bekerja 
sebagai pekerja rumah tangga di luar negeri. 
Peraturan ini juga jelas mendiskriminasi PBM 
yang hendak bekerja sebagai PRT ke luar negeri 

dan mengabaikan status PRT sebagai pekerjaan 
melalui KEPMENAKER No.1 Tahun 2015 tentang 
Jabatan yang Dapat Diduduki oleh Tenaga 
Kerja Indonesia di Luar Negeri untuk Pekerjaan 
Domestik.  

KEPMENAKER No.1 Tahun 2015 tentang 
Jabatan yang Dapat Diduduki oleh Tenaga 
Kerja Indonesia di Luar Negeri untuk Pekerjaan 
Domestik menunjukkan ketidakpedulian 
Pemerintah dalam menanggulangi situasi 
kekerasan yang dialami oleh PBM. Pembagian 
jabatan ini dapat membatasi ruang gerak 
dan kesempatan kerja perempuan yang ingin 
bekerja ke luar negeri sebagai PRT dan dapat 
membebani pekerjaan berlebih bagi yang 
menduduki satu jabatan dalam suatu pekerjaan 
domestik.  
 
Data kasus Solidaritas Perempuan periode 
2016 menunjukkan bahwa pelanggaran hak 
ketenagakerjaan seperti gaji tidak dibayar 
merupakan kasus tertinggi yang mencapai 
19% dari keseluruhan kasus. Pelanggaran hak 
ketenagakerjaan seperti eksploitasi tenaga dan 
waktu kerja, serta gaji tidak dibayar merupakan 
pelanggaran yang bertentangan dengan 
Kovenan Internasional Hak-Hak Ekonomi, 
Sosial dan Budaya yang telah diratifikasi melalui 
Undang-Undang No. 11 Tahun 2005 Pasal 7 
yang berbunyi: 
 
“Negara Pihak pada Kovenan ini mengakui hak 
setiap  orang  untuk  menikmati  kondisi  kerja 
yang adil dan menguntungkan, dan khususnya 
menjamin:

(a) Bayaran yang memberikan semua pekerja, 
sekurang-kurangnya:

1. Upah yang adil dan imbalan yang sesuai 
dengan pekerjaan yang senilai tanpa 
pembedaan dalam bentuk apapun, khususnya 
bagi perempuan yang harus dijamin kondisi 
kerja yang tidak lebih rendah daripada yang 
dinikmati laki-laki dengan upah yang sama untuk 
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pekerjaan yang sama.  

2.  Kehidupan yang layak bagi mereka dan 
keluarga mereka sesuai dengan ketentuan 
ketentuan Kovenan ini;  

(b) Kondisi kerja yang aman dan sehat;  

(c)  Kesempatan yang sama bagi setiap orang 
untuk  dipromosikan  ke  jenjang  yang  lebih  
tinggi, tanpa didasari pertimbangan apapun 
selain senioritas dan kemampuan.  

(d)  Istirahat,  liburan dan pembatasan jam kerja 
yang  wajar,  dan  liburan  berkala  dengan  gaji 
maupun imbalan-imbalan lain pada hari libur 
umum”.  
 
Segala bentuk peraturan yang ada saat ini 
belum mampu dilaksanakan sepenuhnya 
oleh negara melalui instrumen hukum lainnya 
serta penegakan hukum yang berkeadilan dan 
memihak pada PBM seperti yang terjadi pada 
Ry, PBM asal Karawang yang bekerja ke Arab 
Saudi. Ry mendapatkan kekerasan berlapis yaitu 
gaji tidak dibayar serta kekerasan fisik yang 
menyebabkan satu matanya buta. 
 
Dalam Konvensi Migran Pasal 11 Ayat (1) 
berbunyi: 
“Tidak seorang pun pekerja migran atau 
anggota keluarganya boleh diperbudak atau 
diperhambakan”. 

Corak pelanggaran hak dan kekerasan yang 
terjadi pada PBM sarat akan pelanggaran pasal 
11 Ayat (1) Konvensi Migran dimana sebagian 
besar PBM dihadapkan pada situasi kehidupan 
dan kondisi kerja tidak layak seperti Kasus PBM 
RR asal Palu yang bekerja selama 18 jam dan 

tidak diberikan ruang istirahat yang layak di 
rumah majikan. Kekerasan ini adalah bentuk 
perbudakan modern yang kerap dialami oleh 
sebagian besar PRT buruh migran.   
 
Sementara kasus trafficking yang dialami DR 
asal Palu menunjukkan lemahnya penerapan 
hukum dan penyempitan makna trafficking oleh 
pihak berwajib. Dalam kasus tersebut, pelaku 
tidak didakawa dengan Undang-Undang No. 
21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak 
Pidana Perdagangan Orang melainkan Pasal 
103 ayat (1) huruf c Jo Pasal 35 huruf a Undang-
Undang No. 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan 
dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar 
Negeri. Hal ini tentunya berdampak pada jumlah 
hukuman yang lebih rendah, dan terabaikannya 
hak korban sebagaimana diatur didalam UU 
No. 21 Tahun 2007 dan tidak tercakup di dalam 
UU No. 39 Tahun 2004. Padahal, kasus DR 
memenuhi unsur penipuan, pemalsuan dokumen, 
perpindahan serta penyalahgunaan kekuasaan 
sehingga memenuhi unsur trafiking.

Persoalan lain yang ditemukan dalam satu tahun 
belakangan adalah PBM tidak mendapatkan 
informasi menyeluruh tentang keseluruhan 
proses migrasi dan hak buruh migran. Pasal 
6 UU/39/2004 mengatur tentang perolehan 
informasi yang benar mengenai pasar kerja, 
lokasi tempat kerja, calon pengguna, prosedur 
penempatan, kondisi kerja serta budaya, dan 
sebagainya, namun tidak disertai oleh informasi 
kesehatan umum dan kesehatan reproduksi 
termasuk HIV/AIDS serta metode penyampaian 
informasi yang partisipatif mudah dipahami, 
responsive gender yang sesuai dengan konteks 
calon buruh migran.5

5 Pasal 8 UU/39/2004 mengatur tentang 9 hak dan kewajiban buruh migran yang mencakup: 
a. bekerja di luar negeri;
b. memperoleh informasi yang benar mengenai pasar kerja luar negeri dan prosedur penempatan TKI di luar negeri;
c. memperoleh pelayanan dan perlakuan yang sama dalam penempatan di luar negeri;
d. memperoleh kebebasan menganut agama dan keyakinannya serta kesempatan untuk menjalankan ibadah sesuai dengan 
agama dan keyakinan yang dianutnya;
e. memperoleh upah sesuai dengan standar upah yang berlaku di negara tujuan;
f. memperoleh hak, kesempatan, dan perlakuan yang sama yang diperoleh tenaga kerja asing lainnya sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan di negara tujuan;
g. memperoleh jaminan perlindungan hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan atas tindakan yang dapat 
merendahkan harkat dan martabatnya serta pelanggaran atas hak-hak yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-
undangan selama penempatan di luar negeri;
h. memperoleh jaminan perlindungan keselamatan dan keamanan kepulangan TKI ke tempat asal;
i. memperoleh naskah perjanjian kerja yang asli.  
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Perempuan buruh migran jarang sekali 
menerima informasi yang menyeluruh tentang 
lokasi tempat kerja dan calon pengguna. Kasus 
RR yang bekerja sebagai PRT di Malaysia 
dihadapkan dalam situasi dimana PBM harus 
menandatangani kontrak kerja pada jam 2 malam 
tanpa membaca isi perjanjian kerja serta hak-hak 
yang dimilikinya. Sementara PBM S yang bekerja 
sebagai PRT di Malaysia mengatakan bahwa ia 
tidak pernah diberitahu tentang kebijakan hukum 
di Malaysia dan tidak mengetahui mengenai 
pihak-pihak terkait yang dituju untuk melaporkan 
kasus atau persoalan yang dialaminya.6 

 
Selain itu permasalahan pengajuan klaim 
asuransi kerap menjadi kendala bagi PBM 
dan anggota keluarganya. Dalam hal ini SP 
mengalami beberapa kendala terkait pengajuan 
klaim asuransi akibat tidak kooperatifnya PPTKIS 
yang memberangkatkan PBM. Di dalam praktik, 
pengajuan klaim asuransi tidak semudah yang 
dijelaskan dalam aturan Permenakertrans No 1 
Tahun 2012 tentang Asuransi TKI. Kebanyakan 
PBM yang kasusnya ditangani SP, tidak memiliki 
Kartu Pengenal Asuransi (KPA) dan dokumen-
dokumen penting lainnya seperti perjanjian 
kerja atau daftar peserta asuransi. Kebanyakan 
dokumen tersebut dipegang oleh PPTKIS dimana 
selalu menjadi kendala ketika PPTKIS tidak 
dapat dihubungi atau tidak kooperatif. Misalnya 
kasus RY menghadapi kendala pengajuan 
klaim asuransi akibat PPTKIS yang tidak hadir 
dalam pemanggilan dari BNP2TKI, sehingga 
pemenuhan hak RY tertunda.

3.2 
Pembiaran migrasi tanpa Standar 
Perlindungan

Bermigrasi Tanpa Standar Perlindungan

Praktek perekrutan calon buruh migran di desa 
banyak dilakukan oleh sponsor/calo, sehingga 
mengakibatkan calon buruh migran tidak 
mendapatkan informasi yang jelas dan benar 
tentang proses migrasi yang sesuai dengan 
ketentuan perundang-undangan. Bahkan 
tidak sedikit sponsor/calo yang memalsukan 
identitas dalam dokumen calon buruh migran 
seperti, umur, alamat, dan visa. Minimnya 
pengetahuan dan peran aparat pemerintah 
desa mengenai warganya yang menjadi buruh 
migran dikarenakan tidak adanya regulasi yang 
mengatur mengenai peran dan tanggungjawab 
pemerintah daerah dalam sistem penempatan 
buruh migran. Pemerintah desa baru mengetahui 
warganya pergi bekerja ke luar negeri jika 
melaporkan permasalahan yang dihadapinya. 
Tidak adanya pengintegrasian sistem informasi 
dan pendataan bagi calon buruh migran dari 
tingkat daerah mulai dari desa, pusat hingga ke 
Negara tujuan, menjadikan kondisi ini sebagai 
ladang emas bagi para sponsor/calo untuk bebas 
melakukan praktek perekrutan hingga pengiriman 
unprosedural yang mengarah pada tindak 
perdagangan manusia.

Tidak dipungkiri, bahwa pemerintah sudah 
melakukan upaya-upaya ke arah perbaikan 
perlindungan Buruh Migran Indonesia dengan 
meratifikasi Konvensi PBB 1990 mengenai 
Perlindungan Hak-Hak Pekerja Migran Dan 
Seluruh Anggota Keluarganya. Pemerintah juga 
serta mulai memasukkan agenda Revisi UU No. 
39/2004 Tentang Penempatan dan Perlindungan 
Tenaga Kerja Indonesia Ke luar Negeri didalam 
Prolegnas 2010-2014 dan 2014-2019. Namun 
sayangnya, hingga tahun 2016, standar 
perlindungan yang terdapat dalam Konvensi ini 

6 Namun, pada sebagian besar kasus perempuan buruh migran yang ditangani SP menunjukkan adanya pelanggaran hak 
Buruh Migran yang tercakup dalam poin-poin di atas. Kasus AR PRT asal Sumbawa yang bekerja di Brunei Darussalam 
mendapatkan gaji dibawah upah minimum yang telah disetujui dalam perjanjian kerja serta pemotongan upah biaya 
penempatan yang dibebankan kepada perempuan buruh migran dengan jumlah besar. Kasus AR dan RR adalah contoh 
sebagian besar kasus PBM lainnya yang tidak pernah menerima dan memegang naskah perjanjian kerja yang asli serta 
mengalami penahanan dokumen penting lainnya oleh majikan atau agen di negara tujuan.
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belum secara penuh dijadikan landasan oleh 
pemerintah ketika membahas Revisi UU No. 
39/2004. Gambaran kasus-kasus kekerasan 
dan pelanggaran hak yang masih terus terjadi 
pada PBM dan Keluarganya membuktikan 
bahwa ratifikasi Konvensi ini tidak secara serius 
ditindaklanjuti pemerintah dengan melakukan 
harmonisasi ke dalam kebijakan atau peraturan 
nasional. Sistem penempatan buruh migran 
hingga hari ini masih mengacu pada UU No. 
39/2004 dimana peran dan tanggungjawab 
PPTKIS, dalam menjalankan fungsi penempatan 
sekaligus perlindungan, diakui secara penuh 
dalam UU ini sehingga orientasi penempatan 
buruh migran sangat kental bernuansa bisnis dan 
mencari keuntungan semata.

UU No. 39/2004 juga dinilai membuka ruang 
bagi praktik-praktik perdagangan orang dengan 
korban paling banyak adalah PBM dan anak 
perempuan. Penyalahgunaan wewenang oleh 
sponsor/PPTKIS seperti menyediakan informasi 
yang tidak benar, memanipulasi dokumen-
dokumen persyaratan, membebankan biaya 
penempatan melebihi jumlah yang ditetapkan, 
menampung calon buruh migran tidak sesuai 
aturan pemerintah, hingga eksploitasi tenaga 
dan hasil kerja membuat PBM akhirnya menjadi 
korban perdagangan orang.  Hingga Desember 
2014, IOM mencatat kasus perdagangan 
manusia mencapai 7.193 orang korban yang 
teridentifikasi. Indonesia menempati posisi 
pertama dengan jumlah 6.651 orang (92,46%), 
dengan rincian korban perempuan usia 
dewasa 4.888 orang dan perempuan usia anak 
sebanyak 950 orang. Ironisnya 82 persen adalah 
perempuan yang telah bekerja di dalam dan 
di luar negeri untuk eksploitasi tenaga kerja. 
Sementara Data Perlindungan WNI dan BHI, 
Kementerian Luar Negeri mencatat terjadinya 
peningkatan jumlah kasus perdagangan 
manusia. Dari 328 korban yang ditangani 
Kemenlu pada 2013, naik menjadi 425 korban 
pada 2014 dan 296 korban pada 2015 hingga 
November 2016 sudah mencapai 470 korban.7  
Masih data menurut Kemenlu bahwa korban 

perdagangan manusia didominasi oleh WNI yang 
ke luar negeri untuk bekerja di sektor rumah 
tangga tanpa melalui jalur resmi serta anak buah 
kapal penangkap ikan.

Pekerja Rumah Tangga Migran Bekerja tanpa 
Pengakuan

Masih tingginya angka kasus kekerasan 
dan pelanggaran hak terhadap PRT Migran 
merupakan manifestasi dari paradigma 
pengambil kebijakan, dalam hal ini pemerintah 
dan DPR yang belum mengakui pekerjaan 
rumah tangga sebagai pekerjaan. Paradigma 
ini terjemahkan dalam berbagai kebijakan 
dan program pemerintah yang nyaris tidak 
menyentuh aspek perlindungan bagi Perempuan 
PRT Migran. Lahirnya Roadmap Zero Domestic 
Workers adalah salah satu bentuk kegagalan 
pemerintah dalam memandang pekerjaan 
domestic yang selama ini dilekatkan pada peran 
perempuan. Roadmap tersebut menargetkan 
penempatan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) sektor 
informal ke luar negeri secara bertahap akan 
dihentikan dan akan berakhir pada tahun 2017 
sampai ke titik nol (zero). Penghentian bertahap 
sudah dimulai sejak awal 2012 hingga 2017. 
 
Selama ini, pemerintah memasukkan pekerja 
domestic atau (PRT) ke dalam sektor pekerja 
informal karena bekerja pada pengguna 
perseorangan yang tidak berbadan hukum 
sehingga pola hubungan kerjanya minim 
pengawasan, subjektif dan relatif rentan 
menghadapi berbagai permasalahan. Sebagai 
seorang pekerja informal, PBM yang bekerja 
pada sektor domestic tidak dapat diklasifikasikan 
ke dalam pengertian ‘Pekerja’ menurut hukum 
ketenagakerjaan di Negara tujuan. Ini artinya 
merampas hak mereka untuk mendapatkan 
perlindungan yang sama dengan pekerja formal. 
Bentuk pelanggaran lain yang sering terjadi pada 
PBM adalah pelanggaran kontrak yang sering 
dilanggar oleh majikan. Jam kerja yang panjang 
dan beban kerja berlebih adalah contoh kasus 
yang sering muncul dari pelanggaran kontrak. 

7 http://www.antaranews.com/berita/600225/kemenlu-jumlah-wni-korban-perdagangan-manusia-meningkat?utm_source=fly&utm_
medium=related&utm_campaign=news



SolidaritaS PeremPuaN

24

Kasus lainnya adalah berkisar pada persoalan 
upah yang rendah, pemotongan upah/biaya agen 
yang terlampau besar, penundaan pembayaran 
hingga upah yang tidak dibayar atau sistem 
tabungan gaji dengan akun bank yang tidak bisa 
diakses oleh PBM.

Persoalan upah rendah, penundaan pembayaran 
hingga upah yang tidak dibayar hingga saat 
ini juga masih menjadi persoalan yang serius 
dialami oleh perempuan buruh migran. Biaya 
agen yang berlebihan merupakan salah satu 
penyebab utama persoalan underpayment 
atau unpaid salary buruh migran dan mungkin 
merupakan persoalan yang paling penting dalam 
keseluruhan proses migrasi.  

Disamping RUU PPMI, pemerintah juga dinilai 
tidak konsisten dalam memberikan perlindungan 
pekerja domestic atau pekerja rumah tangga 
(PRT). International General Conference (ILC) 
di Geneva pada Juni 2010 yang menyepakati 
lahirnya Konvensi ILO No. 189 Tentang Kerja 
Layak PRT, dimana pemerintah Indonesia 
menjadi salah satu pihak penandatangan, hingga 
tahun ini belum menunjukkan komitmennya untuk 
meratifikasi Konvensi tersebut. Hal ini semakin 
menguatkan paradigm pemerintah yang tidak 
mengakui PRT sebagai pekerja dan menunjukan 
pemerintah telah membiarkan pelanggengan 
perbudakan atas jutaan PRT yang bekerja di 
dalam dan luar negeri. 
 
Pasca berlakunya kebijakan Roadmap Zero 
Domestic Workers pada 2012, pemerintah 
kembali mengeluarkan regulasi yang membatasi 
hak atas kerja perempuan melalui Kementerian 
Ketenagakerjan yaitu KEPMEN No. 260/2016 
tentang Penghentian dan Pelarangan 
Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Pada 
Pengguna Perseorangan Di Negara-negara 
Kawasan Timur Tengah. Implikasi pelaksanaan 
kebijakan ini mulai memperlihatkan dampak pada 
peningkatan jumlah kasus penempatan buruh 
migran yang unprosedural/tidak melalui jalur 
resmi. Berdasarkan data kasus yang dihimpun 
BNP2TKI pasca pemberlakuan KEPMEN No. 

260/2015, hingga tahun ini terdapat 816 kasus 
penempatan PRT Migran keluar negeri dengan 
modus perpanjangan kontrak (rehiring) dan 
sebanyak 2.112 kasus penempatan unprosedural  
yang hingga saat ini belum selesai.8 

Sementara Hasil pendataan dan identifikasi 
kasus baik yang dilakukan SP maupun 
jaringan, penempatan unprosedural dilakukan 
baik oleh perseorangan maupun PPTKIS 
dengan manipulasi visa dan job order seperti 
perpanjangan kontrak, cleaning service dan 
umroh. Indikasi praktek-praktek trafficking 
muncul dari perekrutan unprosedural tersebut 
mulai dari iming-iming, penipuan, pemalsuan 
identitas, penyekapan di penampungan atau 
tempat kerja, pemotongan gaji tidak sesuai 
perjanjian kerja, hingga eksploitasi perempuan 
buruh migran.
 
Sayangnya temuan data di atas tidak cukup 
membuat pemerintah, dalam hal ini Kemenaker, 
mengambil langkah-langkah strategis untuk 
mereview dan melakukan evaluasi terhadap 
efektifitas serta dampak yang timbul dari 
pelaksanaan Kepmen tersebut. 
 
Secara prinsip, hadirnya dua kebijakan di 
atas juga bertentangan dengan prinsip non-
diskriminasi sebagaimana yang tercantum 
dalam Konvensi Migran 1990 dan General 
Recommendation CEDAW No. 26 mengenai 
Buruh Migran Perempuan (tahun 2008) 
serta Concluding Comment terhadap 
laporan Indonesia sebelumnya (2007) yang 
memandatkan serangkaian kewajiban Negara 
untuk lebih melindungi Perempuan Buruh Migran.

8 Hasil FGD Perlindungan Pekerja Migran, Kemenko PMK, 3 November 2016.
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Absurditas Political Will Pemerintah
 

Perkembangan legislasi pada perubahan UU 
No. 39/2004 belum mencapai kemajuan yang 
signifikan pada konteks perlindungan. Pem-
bahasan perubahan UU No. 39/2004 yang 
ditetapkan sebagai inisiatif DPR pada Oktober 
tahun lalu dengan judul RUU PPILN belum juga 
dapat diselesaikan. Hingga Oktober 2016, DPR 
kembali mengajukan draft inisiatif baru dengan 
judul Rancangan Undang-Undang Perlindungan 
Pekerja Migran Indonesia (RUU PPMI) beserta 
pengurangan jumlah DIM yang semula 900 men-
jadi 308 DIM. Draft inisiatif RUU PPMI ini tetap 
masuk dalam daftar Prolegnas 2017 sebagai 
RUU Luncuran 2016, dan akan menjalani 3 (tiga) 
kali masa sidang antara Panja dan Pemerintah. 
Namun terlihat kecenderungan pemerintah 
enggan untuk melanjutkan pembahasan dengan 
menggunakan RUU versi DPR karena alasan 
pembagian tupoksi antar lembaga/kementerian 
yang tidak jelas.9 Keengganan pemerintah dapat 
terlihat pada ketidaksiapan DIM Pemerintah yang 
sedianya dibahas pada 28 November 2016 lalu 
dalam agenda Pembahasan RUU PPILN dengan 
Panja. 
 

Hal ini jelas menunjukkan bahwa perlindungan 
buruh migran belum menjadi agenda prioritas 
pemerintahan Jokowi. Dari sisi substansi, 
beberapa pasal yang terdapat dalam DIM belum 
mencerminkan semangat implementasi UU No. 
6/2012 Tentang Pengesahan Konvensi PBB 1990 
Mengenai Perlindungan Hak-Hak Pekerja Migran 
dan Seluruh Anggota Keluarganya dan UU No. 
7/1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai 
Penghapusan Segala Bentuk Kekerasan 
Terhadap Perempuan (CEDAW). Lemahnya 
political will pemerintah juga tercermin melalui 
keengganan pemerintah meratifikasi Konvensi 
ILO Np.189 tentang Kerja Layak PRT. Hingga 
saat ini, Indonesia tidak memiliki kebijakan 
nasional yang melindungi Pekerja Rumah 
Tangga secara spesifik. Hal ini menunjukkan 
tidak adanya pengakuan dan perlindungan 
bagi PRT yang tentunya akan berpengaruh 
pada lemahnya perlindungan tidak hanya PRT 
di Indonesia tetapi juga PRT Indonesia di luar 
negeri.

Selain itu, arah kebijakan pembangunan saat 
ini, telah menguatkan perampasan lahan dan 
sumber-sumber kehidupan perempuan dan 
mengakibatkan penindasan dan kekerasan 
berlapis dalam berbagai bentuk. Atas nama 
pembangunan, negara terus menggusur dan 
menghancurkan hidup dan sumber kehidupan 
perempuan. Situasi ini akan terus memperburuk 
dengan trend perjanjian internasional hari 
ini yang semakin fokus pada perjanjian 
internasional yang mencakup kawasan 
seperti TPP (Trans-Pacific Partnership) dan 
RCEP (Regional Comprehensive Economic 
Partnership). Keterlibatan Indonesia dalam 
berbagai mekanisme perdagangan bebas, juga 
sejalan dengan kepentingan membuka investasi 

9 Hasil audiensi JBM dan Menteri Ketenagakerjaan, Hanif Dhakiri, 25 Oktober 2016.
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skala besar. Menteri Keuangan secara tegas 
menyatakan akan mendorong suntikan dana 
sebesar 20 triliun rupiah untuk Bank Tanah 
yang bertugas untuk menambah cadangan 
lahan potensial bagi Negara dan nantinya akan 
dimanfaatkan untuk mendukung pembangunan 
proyek infrastruktur. Skema investasi yang juga 
didukung oleh pendanaan utang dari Lembaga 
Keuangan Internasional (Bank Dunia, ADB, AIIB), 
tidak hanya menghancurkan pangan perempuan 
dan sumber kehidupannya, tetapi menambah 
beban utang kepada perempuan. Implikasinya 
banyak kebutuhan perempuan tidak terakomodir 
dalam pendanaan anggaran negara.

Trend Regionalisasi dan Perdagangan 
Bebas juga semakin mengkomoditisasi 
Pekerja. Pembentukan MEA telah mendorong 
peningkatan arus bebas tenaga terampil melalui 
ASEAN Agreement on The  Movement on Natural 
Persons (MNP) yang mengatur perpindahan 
atau memfasilitasi masuknya tenaga terampil 
dalam kaitannya dengan perdagangan barang, 
perdagangan jasa dan investasi menuju ASEAN 
sebagai pasar tunggal dan basis produksi. 
Tanpa adanya satu mekanisme pengaturan 
dan perlindungan yang legally binding terhadap 
semua Negara anggota, skema ini dapat 
berpihak pada pemenuhan hak-hak tenaga kerja/
pekerja yang melintasi batas Negara. Di samping 
itu, penyebutan tenaga terampil (skilled worker) 
berpotensi akan semakin meminggirkan peran 
dan kontribusi pekerja yang dianggap unskilled 
(informal) termasuk salah satunya adalah PRT 
yang mayoritas dilakukan oleh perempuan.

Skema liberalisasi sector jasa di atas kemudian 
mempengaruhi pilihan kebijakan pemerintah 
melalui Roadmap Zero Domestic Worker 
2017 yang diikuti dengan KEPMEN No. 
260/2015 tentang Penghentian dan Pelarangan 
Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Pada 
Pengguna Perseorangan Di Negara-negara 
Kawasan Timur Tengah. Dalam situasi 
pemiskinan dan perampasan sumber-sumber 
kehidupan masyarakat, kebijakan yang melarang 

dan membatasi perempuan untuk bekerja 
justru akan semakin memperkuat pemiskinan 
perempuan. Tak hanya itu, kebijakan ini justru 
semakin memperbesar peluang terjadinya 
trafficking.
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BAB 4 
Kesimpulan dan Rekomendasi

kesimpulan 
 
1. Lebih dari tujuh juta Warga Negara Indonesia 
harus menghadapi berbagai kerentanan dan 
risiko ketika melalui proses migrasi. Pengalaman 
Solidaritas Perempuan (SP) dalam penanganan 
kasus kekerasan dan pelanggaran hak PBM 
mengungkapkan bahwa kekerasan yang dialami 
PBM diakibatkan oleh berbagai faktor dan aktor. 
Diskriminasi berbasis gender, kelas sosial, kelas 
ekonomi, ras, maupun agama, serta berbagai ke-
bijakan Negara telah menghasilkan penindasan 
berlapis terhadap Perempuan Buruh Migran. 
Perempuan Buruh Migran lahir dari situasi 
pemiskinan yang telah meminggirkan masyara-
kat dari sumber-sumber kehidupannya. Mereka 
berasal dari pedesaan, dengan latar belakang 
pendidikan yang rendah, bahkan mayoritas tidak 
lulus, ataupun hanya lulus dari Sekolah Dasar. 
Paradigma komoditisasi dalam sistem migrasi 
serta lemahnya sistem perlindungan PBM yang 
mengakibatkan PBM rentan terhadap kekerasan 
dan pelanggaran hak di berbagai tahapan 
migrasi. Sebagai warga negara asing di negara 
tujuan, PBM juga mengalami lapisan ketida-
kadilan karena pembedaan perlakuan dengan 
warga negara di negara tujuan tersebut. Pada 
situasi tersebut, mekanisme penanganan kasus 
yang disediakan oleh pemerintah masih jauh 
dari keadilan dan sulit untuk diakses oleh Buruh 
Migran. Berbagai identitas yang melekat pada 
perempuan buruh migran membuat penindasan 
yang dialami PBM juga tidak tunggal, sehingga 
mereka mengalami penindasan yang berlapis.

2. Perempuan Buruh Migran merupakan bagian 
dari bangsa Indonesia yang Hak Asasi Manusia-
nya wajib dipenuhi sama dengan warga Negara 
lainnya. Namun, kasus-kasus kekerasan dan 
pelanggaran hak yang dialami menunjukkan 
bahwa PBM masih berada di dalam lingkaran 
pelanggaran Hak Asasi Manusia. Buruh migran, 

khususnya PBM-PRT, dari tahun ke tahun, terus 
mengalami berbagai pelanggaran HAM, seperti 
Hak untuk Hidup, Hak atas Informasi, Hak Jami-
nan Sosial, Hak untuk Tidak Diperbudak, Hak 
Mobilitas, dan lain sebagainya.  Berbagai kasus 
yang mencuat di media sepanjang tahun 2016 
seperti hukuman mati dan tenggelamnya kapal 
TKI seharusnya menjadi tamparan keras bagi 
pemerintah untuk menyegerakan dibentuknya 
sistem perlindungan Buruh Migran yang kompre-
hensif yang dapat menjamin pemenuhan hak-hak 
buruh migran. 

3. Sementara itu, respon negara terhadap 
maraknya kekerasan dan pelanggaran hak 
PBM masih sangat minim. Negara belum hadir 
untuk memenuhi tanggung jawabnya menjamin 
dan memastikan hak-hak PBM. Negara justru 
menjadi pelaku pelanggaran HAM, baik dengan 
pembiaran kekerasan dan pelanggaran hak 
yang terus terjadi akibat kebijakan yang minim 
perlindungan, ataupun melalui kebijakan yang 
justru mendiskriminasi dan melanggar hak asasi 
manusia PBM. 

4. Hingga saat ini, kebijakan-kebijakan terkait 
Buruh Migran seperti UU No.39 Tahun 2004 
maupun Roadmap Zero Domestic Workers 2017 
beserta turunannya tidak berpihak pada perlind-
ungan Buruh Migran, serta tidak mencerminkan 
perlindungan seutuhnya seperti yang dimandat-
kan dalam Konvensi Migran 1990, CEDAW, Hak 
Sipil Politik, Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya 
serta hak asasi manusia yang paling mendasar 
yaitu hak bebas dari segala bentuk perbudakan. 
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rekomendasi 

Berdasarkan situasi di atas, SP memandang 
Negara harus hadir untuk mengakhiri pemiskinan 
dan  pelanggaran HAM terjadi. Hal ini harus 
diwujudkan melalui: 

1. Mengembalikan secara penuh peran 
Pemerintah, baik pada tingkat nasional  hingga 
daerah, terkait fungsi tata kelola penempatan 
yang berbasis pendekatan hak asasi manusia 
dan perlindungan yang komprehensif kepada 
Perempuan Buruh Migran dan Keluarganya. 

2. Pemerintah mewujudkan sistem perlindungan 
buruh migran dengan melihat secara khusus 
situasi Perempuan Buruh Migran dengan 
perspektif sensitif gender. 

3. Pengintegrasian sistem informasi dan 
pendataan migrasi pada level lokal, nasional, 
maupun internasional. 

4. Memperbaiki mekanisme penanganan kasus 
buruh migran dengan menggunakan sistem 
penanganan kasus satu atap untuk mewujudkan 
akses keadilan bagi PBM dan Anggota 
Keluarganya. 

5. Undang-Undang Perlindungan Pekerja 
Migran harus berorientasi pada prinsip 
perlindungan terhadap buruh migran dan 
keluarganya, khususnya PBM sebagai langkah 
harmonisasi Konvensi Migran 1990 dan General 
Recommendation CEDAW No. 26. 

6. Pemerintah segera membahas dan 
mengesahkan Rancangan Undang-Undang 
Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU 
PPRT) dan Ratifikasi Konvensi ILO 189 tentang 
Kerja Layak PRT sebagai standar perlindungan 
dan pengakuan terhadap PRT baik yang bekerja 
di dalam maupun luar negeri. 

7. Pemerintah dan DPR harus mengubah 
paradigmanya terhadap buruh migran yang 
melihat semata sebagai objek komoditisasi 

menjadi paradigma dengan menggunakan 
pendekatan hak-hak asasi manusia 

8. Pemerintah mengkaji kembali dan 
menghentikan segala kebijakan yang 
mendiskriminasi PBM di antaranya Roadmap 
Zero Domestic Workers 2017 dan Kepmen 
260/2015.



KaleidosKop KeKerasan dan pelanggaran HaK perempuan BuruH migran 2016

29

Profil Solidaritas Perempuan 
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 di mana keduanya dapat berbagi 
akses dan kontrol atas sumber daya alam, 
sosial, budaya, ekonomi dan politik secara adil.  
Berbentuk perserikatan dengan keanggotaan 
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, dan SP 
Sebay Lampung. 
 
Solidaritas Perempuan (SP) sebagai organisasi 
yang salah satu fokusnya adalah pada isu 
buruh migran perempuan, telah lebih dari 20 
tahun, melakukan penguatan dan advokasi 
hak-hak buruh migran, terutama perempuan. 
Solidaritas Perempuan secara aktif mendorong 
kebijakan perlindungan buruh migran termasuk 
bersama jaringan memperjuangkan Ratifikasi 
Konvensi Migran 90 dan UU Pemberantasan 
Tindak Pidana Perdagangan Orang. Dalam 
memperjuangkan hak-hak buruh migran dan 
keluarganya, SP juga melakukan pendampingan 
dalam kasus-kasus pelanggaran hak yang 
dialami oleh PBM-PRT. Dalam hal ini, SP juga 
bermitra dengan organisasi buruh migran dan 
keluarganya di Karawang (Solidaritas Buruh 
Migran Karawang) dan Cianjur (Solidaritas 
Buruh Migran Cianjur) – Jawa Barat, khususnya 
dalam kasus-kasus yang berasal dari 2 wilayah 
tersebut.
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