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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).
KATA
PENGANTAR
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Kata Pengantar
Indonesia salah satu negara yang memiliki jumlah buruh migran khususnya
buruh migran perempuan cukup tinggi. Salah satu faktor utama meningkatnya
jumlah buruh migran perempuan tersebut, tidak terlepas pada pola
pembangunan patriarkhi yang semakin memperkuat feminisasi pemiskinan
perempuan.
Semakin berkurangnya atau bahkan hilangnya sumber-sumber kehidupan
rakyat menjadi faktor utama masyarakat khususnya perempuan melakukan
migrasi diberbagai negara. Namun perlindungan Negara terhadap buruh
migran Indonesia termasuk buruh migran perempuan masih lemah pada
setiap
tahapan
migrasi,
mulai
perekrutan,
penampungan,
penempatan/keberangkatan, hingga kepulangan.
Pengalaman Solidaritas Perempuan dalam mendampingi dan menangani kasus
yang dialami oleh BMP, menunjukkan tindakan kekerasan, pelecehan seksual,
gaji tidak dibayar, hilang kontak, tidak dapat berkomunikasi dengan keluarga,
trafficking, gangguan kesehatan, HIV/AIDS, hingga ancaman hukuman
mati/pancung merupakan situasi yang rentan dialami oleh BMP dan secara
terus menerus mengalami peningkatan.
Kebijakan merupakan hal yang mempengaruhi terhadap berbagai kekerasan
dan pelanggaran hak buruh migran dan keluarganya. Solidaritas Perempuan
menilai kebijakan migrasi bahwa paradigma pemerintah/negara masih melihat
buruh migran hanya sebagai komoditas yang menghasilkan devisa negara.
Buruh migran masih tidak diposisikan sebagai manusia yang memiliki hak dan
harus dilindungi dan dipenuhi haknya oleh Negara/pemerintah. Salah satu
kebijakan yang masih menempatkan buruh migran hanya sebagai komoditas
adalah Kebijakan UU PPTKLIN. UU No. 39 Tahun 2004 Tentang PPTKLIN masih
membuka ruang untuk terjadinya berbagai kekerasanm dan pelanggaran hak
terhadap BMP, termasuk kerentanan menjadi korban trafficking.
Revisi UU No.39 Tahun 2004 yang dilakukan sejak 2004, menjadi harapan baru
bagi perlindungan hak-hak buruh migran, terutama buruh migran perempuan.
Namun dokumen draft Revisi UU tersebut masih belum sepenuhnya
menggambarkan memberikan perlindungan dan pemenuhan hak buruh migran
Indonesia/BMP dan keluarganya. Bahkan Konvensi Migran PBB 1990 dan
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Konvensi CEDAW melalui UU No. 7 tahun 1984 belum dijadikan rujukan yang
signifikan dalam melihat berbagai situasi/perlakuan diskriminasi yang dialami
oleh perempuan.
Oleh karena itu, berbasis pada pengalaman Solidaritas Perempuan (SP) dalam
mendampingi dan menangani berbagai kasus BMP, maka Solidaritas
Perempuan (SP) menganggap penting untuk mengembangkan sebuah buku
yang berisi usulan dan rekomendasi atas draft Revisi UU No. 39 Tahun 2004
yang telah disusun oleh pemerintah dan DPR. Buku ini menekankan pada 3
(tiga) aspek, yaitu (a) aspek kesehatan dan kerentanan HIV/Aids, (b) Aspek
trafficking , dan (c) aspek keluarga buruh migran.
Solidaritas Perempuan berharap, dokumen usulan ini menjadi acuan bagi
Eksekutif dan Legislatif dalam membahas Revisi UU No. 39 Tahun 2004,
sehingga Buruh Migran Perempuan dan Keluarganya mendapatkan jaminan
perlindungan dan pemenuhan hak-haknya sesuai dengan konstitusi Negara
Republik Indonesia.

Jakarta, 14 Mei 2014

Wahidah Rustam
Ketua Badan Eksekutif Nasional
Solidaritas Perempuan
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BAB I
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, tanahtanah 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 sumbersumber 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 3,84 Juta penduduk Indonesia menjadi buruh migran1, dimana sebagian besar
adalah perempuan dengan profesi sebagai pekerja rumah tangga.2
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 hak3, yang sebagian besar dialami oleh buruh
migran perempuan. Kekerasan dan pelanggaran hak juga dialami oleh keluarga
buruh migran yang memperjuangkan hak mereka, seperti hak atas informasi,
1

http://news.liputan6.com/read/470544/ilo-4-juta-buruh-migran-bekerja-di-luarnegeri-sepanjang-2012
2
Data Pusat Penelitian Pengembangan dan Informasi (Puslitfo BNP2TKI), menunjukkan
tahun 2012, terdapat 494.609 BMI (pr : 279.784 jiwa, lk : 214.825 jiwa)
3
Data Direktorat Pemberdayaan BNP2TKI, Juni 2012.
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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. Angka tersebut setara dengan USD 10,2 Miliar, yang
artinya terjadi peningkatan jumlah remitansi dari tahun ke tahun4.

4

http://www.antaranews.com/berita/294608/menakertrans–tki-informal-dihentikan-bertahap2012-2017.
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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.
Keberpihakan pemerintah Indonesia terhadap agenda liberalisasi buruh migran
juga terlihat terlihat dari road map mengenai Zero Domestic Workers.
kebijakan yang dilahirkan pemerintah. Pada Januari 2012 tersebut
menargetkan penempatan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) sektor domestik (PRT)
ke luar negeri secara bertahap akan dihentikan hingga mencapai titik nol (zero)
pada tahun 2017. Penghentian bertahap tersebut sudah dimulai sejak awal
20125.
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

5

Hasil Study Remittansi Solidaritas Perempuan – Caram Asia, 2012
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bentuk pembatasan hak perempuan untuk bermigrasi sehingga mengancam
sumber pendapatan buruh migran perempuan dan keluarganya6.
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.
Tidak dipungkiri bahwa pemerintah Indonesia telah melakukan langkahlangkah 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.
Situasi migrasi yang terjadi saat ini semakin mengukuhkan posisi SP untuk
mengambil pilihan yaitu ”memperkuat buruh migran perempuan atas akses
dan kontrol mereka terhadap hak-haknya”. Hak-hak tersebut mencakup hak
mereka sebagai warga negara, sebagai buruh migran, dan sebagai perempuan.
Posisi ini perlu dibangun menuju sebuah kesadaran buruh migran perempuan,
yang akan menjadi kekuatan menghadapi situasi dan sistem migrasi yang
rentan terhadap berbagai bentuk ketidakadilan seperti diskriminasi, kekerasan,
stereotyping, marginalisasi, dan beban ganda perempuan. SP tetap mengambil
sikap untuk terus memperjuangkan kebijakan yang berpihak pada buruh
migran perempuan dan keluarganya. Instrumen internasional yang dapat
menjadi referensi utama bagi perlindungan hak-hak pekerja migran adalah
Konvensi International tentang Hak Semua Pekerja Migran dan Anggota
6

http://saveoursisterssp.wordpress.com/2013/03/11/gats-mode-4-liberalisasi-buruhdan-peminggiran-prt-migran/
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Keluarganya (Konvensi Migran 1990). Selain itu, Komite CEDAW telah
mengeluarkan rekomendasi umum CEDAW No. 26 mengenai Buruh Migran
Perempuan (2008) dan Concluding Comment CEDAW (2012), yang
memandatkan serangkaian kewajiban Negara untuk lebih melindungi BMP.
UU No. 39 tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja
Indonesia di Luar Negeri (PPTKILN) pada kenyataannya tidak cukup melindungi
hak-hak buruh migran perempuan dan keluarganya. UU ini justru
melanggengkan pengabaian hak-hak asasi buruh migran perempuan dan
mengandung banyak pasal-pasal diskriminatif bagi buruh migran perempuan
serta menempatkan mereka pada posisi rentan akan kekerasan dan eksploitasi.
Karenanya, SP terus berupaya memaksimalkan proses revisi UU PPTKILN agar
DPR dapat menghasilkan UU yang benar-benar mampu melindungi hak-hak
buruh migran dan keluarganya. Perhatian SP pada revisi UU PPTKILN adalah
perlindungan hak-hak buruh migran perempuan Pekerja Rumah Tangga dan
keluarganya. Masukan SP berfokus pada 3 (tiga) aspek yang seringkali
terabaikan oleh pemerintah dan DPR yaitu: 1) Aspek Kerentanan Buruh Migran
Perempuan Terhadap Trafficking atau Tindak Pidana Perdagangan Orang
(TPPO); 2) Aspek Kesehatan daan Kerentanan Buruh Migran Perempuan
Terhadap Penularan HIV dan AIDS; 3) Aspek Keluarga Buruh Migran
Perempuan.
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BAB II
ASPEK KERENTANAN BURUH MIGRAN PEREMPUAN
TERHADAP TRAFFICKING
ATAU TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG (TPPO)

“Tidak seorangpun pekerja migran dan anggota keluarganya dapat diperbudak
atau diperhambakan (Konvensi Migan 1990, pasal 11).

A. Praktik Trafficking dalam Proses Penempatan Buruh Migran:
Sistem penempatan Buruh Migran ke luar negeri yang diberlakukan
Pemerintah Indonesia melalui UU No. 39 tahun 2004 telah merentankan
pekerja migran perempuan menjadi korban Tindak Pidana Perdagangan
Orang (TPPO) atau Trafficking. Artinya, penempatan Buruh Migran
seperti ini berpeluang besar menjelma menjadi Trafficking. Peluang
tersebut semakin besar karena lemahnya pengawasan.
Proses migrasi yang dialami pekerja migran berlangsung dalam situasi
tidak aman dan minim perlindungan. Trafficking seakan menjadi bagian
integral dalam proses migrasi itu sendiri. 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% melebihi yang dipekerjakan
sebagai pekerja seks yaitu 16,52%. Selain itu, selama 2005-2012
Solidaritas Perempuan (SP) telah menangani 66 kasus Trafficking pada
buruh migran perempuan.
Menurut Undang-undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan
Tindak Pidana Perdagangan Orang (UUPTPPO), definisi Trafficking atau
perdagangan orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan,
penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang
dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan,
penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau
posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat,
sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali
6|Usulan
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atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun
antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang
tereksploitasi. Yang dimaksud dengan eksploitasi menurut UU ini adalah
tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tetapi
tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan
atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan
fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum
memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh
atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain
untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun immateriil. 7
Proses penempatan calon Buruh Migran sekilas memang berbeda
dengan perdagangan manusia. Tetapi pada Praktiknya beberapa aspek
definitif tentang perdagangan manusia banyak dialami pekerja migran
terutama perempuan. Berdasarkan pengaduan kasus-kasus yang
ditangani Solidaritas Perempuan (SP) serta temuan hasil pemantauan,
ditemukan bahwa Praktik perekrutan dan penempatan Buruh Migran
saat ini mengandung aspek perdagangan manusia, diantaranya:






Praktik percaloan yang mengaburkan informasi pokok atau
penipuan, Praktik penjeratan utang, serta maraknya pemalsuan
dokumen termasuk yang melibatkan oknum aparat pemerintah
daerah. Melalui proses tersebut, Buruh Migran menjadi
kelompok yang tereksploitasi dan tidak berdaya.
Proses penandatangan perjanjian kerja yang disisipi unsur
pemaksaan, seperti pemberian waktu singkat untuk membaca
perjanjian atau tidak adanya penjelasan akurat dan rinci atas isi
dari perjanjian kerja tersebut, juga merupakan bentuk
pemaksaan pemindahan orang untuk bekerja.
Praktik pembatasan komunikasi selama dalam penampungan
yang menyebabkan calon buruh migran berada dalam situasi
tidak berdaya untuk mengambil keputusan atau berkonsultasi
dengan orang lain dalam pengambilan keputusan termasuk
dalam kategori penyekapan.
7

Indonesia, Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan
Tindak Pidana Perdagangan Orang, Lembaran Negara No. 58 Tahun 2007, Tambahan
Lembaran Negara No. 4720, Pasal 1 Angka 1 jo. Angka 7.
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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 seksual dan kekerasan
seksual.
Jeratan utang, yang merupakan salah satu dari modus trafficking
juga kerap dialami oleh Buruh Migran. Salah satu penyebab
jeratan utang adalah Penerapan biaya tinggi yang dilembagakan
oleh peraturan menteri tenaga kerja. Menyebabkan calon
pekerja migran semakin terbebani, tersudut dan terperangkap
dalam jebakan utang. Pada akhirnya dapat menyebabkan pekerja
migran tereksploitasi dan berada dalam mata rantai pemiskinan.

Contoh Kasus Trafficking Pekerja Migran Perempuan
yang ditangani SP
1) Kasus DC (Penanganan Kasus SP tahun 2011)
Dipertengahan tahun 2011, tepatnya pada tanggal 14 April 2011 seorang
perempuan 28 tahun pergi bermigrasi demi mencukupi kebutuhan hidupnya
dan keluarga. Pada mulanya DC ditawari pekerjaan sebagai cleaning service di
Taiwan dengan gaji yang cukup menjanjikan, namun yang terjadi adalah
seorang laki-laki membawanya pergi ke Batam dan menyebrangi selat Malaka
menggunakan kapal menuju Malaysia. Sesampainya di sana, DC diarahkan
pergi ke Kuching dengan menggunakan bus. Seorang laki-laki sebut saja EJ,
membawanya pada sebuah rumah dan menyuruhnya melakukan pekerjaan
rumah tangga, sementara pada malam hari EJ menjemputnya untuk tinggal
pada tempat lain. Pada malam ketiga, EJ kembali menjemputnya dan
menurunkan DC ditengah jalan untuk menggunakan bus. DC naik bus tanpa
mengetahui kemana bus tersebut akan membawanya, setelah melalui
perjalanan panjang, DC sampai di Miri, Serawak. Laki-laki lain bernama DL
membawanya pada sebuah keluarga untuk bekerja sebagai Pekerja Rumah
Tangga. DL menyimpan semua dokumen pribadi DC termasuk pasport dan
identitas diri lainnya.
Selama bekerja DC mendapatkan tekanan serta beban kerja yang berat, DC
tidak pernah mendapatkan haknya, DC berkali-kali meminta haknya namun
Majikannya tidak pernah memberikan hingga pada suatu kondisi dimana DC
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menderita sakit keras, batuk-batuk sampai mengeluarkan darah. Melihat
kondisi DC yang tidak diharapkan, Majikan DC membawanya ke rumah sakit
dan mengeluarkan biaya sebanyak 800 RM. Dari keterangan dokter, DC
direkomendasikan untuk segera pulang ke Indonesia, mengingat kondisinya
yang parah dan tidak bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan berat.
DC berkali-kali meminta untuk dipulangkan pada Majikannya, namun majikan
selalu menolak dengan alasan bahwa ia sudah membelinya dari Agent sebesar
7000RM. Tidak hanya itu saja, Majikan DC selalu menolak dan tidak
memberikan gaji bulanan kepada DC dengan alasan bahwa DC harus
menggantikan uang sebesar 800 RM yang telah dikeluarkannya untuk biaya
pengobatan DC.
Tidak tahan dengan kondisinya yang selalu dirugikan, DC menghubungi
anggota keluarganya di Indonesia untuk meminta bantuan dari dalam negeri.
Khawatir dan prihatin dengan kondisi anaknya, ayah DC yaitu TR mencari
segala bantuan, termasuk menghubungi SP untuk meminta bantuan advokasi
atas permasalahan anaknya.
SP melakukan koordinasi dengan berbagai LSM di Malaysia untuk dapat
terhubung dengan DC dan mengetahui kondisi terakhir, SP juga melakukan
koordinasi dengan Kementrian Luar Negeri dan KBRI di Malaysia. Akhirnya
setelah melewati prosedur yang panjang, KBRI melakukan pemulangan DC.
Sesampainya di Indonesia, DC membuat laporan ke Markas Besar Kepolisian
Republik Indonesia dengan No Laporan : TBL/477/XII/2011/ Bareskrim
tertanggal 6 Desember 2011. Hingga saat ini, belum ada tindak lanjut serius
dari Kepolisian untuk menyelesaikan masalah ini.

2) RT (Penganan Kasus SP tahun 2014)
RT seorang perempuan 30 tahun, berasal dari sulawesi tenggara berharap
akan memperbaiki nasibnya, berangkat ke jakarta melalui Sponsor bernama
ZN. Sesampainya di Jakarta, ditampung oleh PT. Bin Hasan Maju Sejahtera
selama 1 bulan. Pada 13 Oktober 2013 RT berangkat ke Oman dengan
dokumen lengkap.
Sesampainya di Oman, RT dijemput dan ditampung oleh agen bernama NT,
selama di tampung oleh agen di Oman, RT disuruh melakukan pekerjaan
rumah tangga sambil menunggu dijemput oleh Majikan. Hingga datang
seorang majikan yang menjemput RT untuk dipekerjakan di rumahnya sebagai
Penata Laksana Rumah Tangga. RT bekerja pada majikan pertama selama 11
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hari dengan beban kerja yang berat dan tidak sesuai sebagamana
diperjanjikan dalam Perjanjian Kerja. Karna beban kerja yang sangat berat dan
melalahkan, RT sempat pingsan hingga tak sadarkan diri. Setelah sadar, RT
dibawa oleh majikannya pada Agen bernama NT. Selama berada di Agen RT
mengalami tindakan kekerasan yang dilakukan sendiri oleh NT dengan cara
memukul kepala, badan hingga melakukan kekerasan secara psikis. RT
mendapatkan perlakuan tidak manusiawi selama di penampungan sambil
menunggu majikan lain yang mau mengambilnya untuk bekerja.
Sampai akhirnya RT kembali mendapatkan Majikan ke-dua dan bekerja
dengan beban kerja yang tidak kalah berat seperti pekerjaannya pada Majikan
pertama, RT dianggap tidak bisa memasak oleh Majikan Perempuan sehingga
Majikan Perempuan sempat akan mengembalikan pada Agen, namun Majikan
Laki-laki tidak mengembalikannya pada Agen tetapi kembali dipekerjakan
pada Adiknya yang baru saja melahirkan, RT membantu mengurus pekerjaan
Rumah tangga dan diberikan gaji 120 Real Oman.
Derita RT tidak berakhir sampai disitu, karena Majikan kedua juga kembali
mengembalikan RT pada Agen, selama di Agen RT kembali disiksa dengan cara
dipukul rotan pada wajah dan kepala. RT terus mengalami siksaan sampai
datang Majikan ke-tiga menjemput untuk mempekerjakan RT di rumahnya.
RT kerap mendapatkan perlakuan kasar oleh Majikannya, RT pernah dipukul
oleh Majikan karena pakaiannya jatuh. Karena tidak tahan dengan kondisi
yang tertekan dan berat, RT mengalami sakit dan pihak Majikan kembali
mengembalikan RT pada Agen.
Selama 10 hari berada di Agen, RT mengalami siksaan dan tekanan psikologis
yang bertubi-tubi. Tidak saja dipukuli, barang pribadi RT juga dirampas dan
ditahan oleh NT bahkan uang gaji yang sempat diberikan oleh majikan kedua
diambil paksa oleh NT dengan kasar. RT pun disuruh mengaku mencuri uang
dan HP Majikan dan yang lebih sadis lagi, pernyataan tersebut direkam dalam
kondisi RT telanjang. Tidak hanya itu saja, RT dipaksa menandatangani surat
pernyataan yang pada intinya adalah bersedia untuk membayar 40 juta.
Pada tanggal 26 Februari 2014, RT dipulangkan tanpa membawa apapun,
barang dan uang yang sempat ia kumpulkan dirampas paksa oleh NT, RT
kembali ke Indonesia dengan kondisi lemah dan tak berdaya, sesampainya di
bandara RT pingsan dan dibawa oleh petugas Bandara Soekarno Hatta ke
Rumah Sakit Polri.
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B. UU PTPPO Tidak Maksimal Menindak Pelaku TPPO dengan Korban
Pekerja Migran
Terkait trafficking, saat ini Indonesia sudah memiliki UU No. 21 Tahun
2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang
(PTPPO). Berdasarkan analisis Solidaritas Perempuan, UUPTPPO
memang dapat mencegah, menindak atau menghukum perdagangan
orang, apabila dipahami dan diimplementasikan dengan baik. Namun,
kelemahan dari UUPTPPO ini dapat ditemukan dalam pengaturan pasal
demi pasal tindak pidananya, khususnya dalam hal tindak pidana
perdagangan orang untuk tujuan eksploitasi di luar wilayah RI.
Pasal-pasal di dalam UUPTPPO yang mengatur mengenai proses, cara
dan tujuan sebagai unsur-unsur dari tindak pidana perdagangan orang,
tidak mencakup secara lengkap mengenai perdagangan orang ke luar
negeri. Jika dilihat di dalam pasal 2, yang bisa dijerat oleh pasal tersebut
adalah “Setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan,
penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang
dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan,
penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau
posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat
walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali
atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah
negara Republik Indonesia….”
Dengan demikian, tindak pidana dimaksud dalam pasal ini adalah yang
dilakukan untuk tujuan mengeksploitasi orang di wilayah Negara
Republik Indonesia, yang mana diartikan bahwa pasal ini tidak
mencakup tindak pidana perdagangan orang untuk tujuan
mengeksploitasi di luar wilayah Negara Republik Indonesia. Dalam
penjelasan pasal pun hanya menjelaskan bahwa pasal ini merupakan
delik formil atau dapat dipidana hanya dengan memenuhi unsur-unsur
perbuatan yang dirumuskan dan tidak harus menimbulkan akibat.
Sederhananya, pasal ini hanya mencakup trafficking dalam negeri,
sedangkan trafficking untuk tujuan mengeksploitasi orang di luar
wilayah Negara Republik Indonesia tidak dapat dikenakan jeratan
pidana dalam pasal tersebut, karena pidana hanya dapat dijatuhkan
apabila semua unsurnya terpenuhi.
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Sementara, pengaturan mengenai trafficking ke luar wilayah Negara
Republik Indonesia terdapat di dalam Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 6. Pasal
3 menyebutkan “Setiap orang yang memasukkan orang ke wilayah
negara Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi di
wilayah negara Republik Indonesia atau dieksploitasi di negara lain….”
Di dalam penjelasan pasal ini dikatakan bahwa ketentuan ini
dimaksudkan bahwa wilayah negara Republik Indonesia adalah sebagai
negara tujuan atau transit.
Sementara, Pasal 4 menyebutkan bahwa “Setiap orang yang membawa
warga negara Indonesia ke luar wilayah negara Republik Indonesia
dengan maksud untuk dieksploitasi di luar wilayah negara Republik
Indonesia….” Dalam hal ini, unsur proses atau cara hanya mencakup
unsur “membawa”, sedangkan di dalam penjelasan pasal hanya
disebutkan “cukup jelas”. Dalam hal ini, pasal tersebut hanya mencakup
proses pengangkutan, pengiriman atau pemindahan, sedangkan proses
perekrutan, penampungan atau penerimaan seseorang untuk tujuan
eksploitasi di luar wilayah RI tidak dapat dijerat dengan pasal ini.
Sedangkan, Pasal 6 mengatur mengenai trafficking anak, yaitu “Setiap
orang yang melakukan pengiriman anak ke dalam atau ke luar negeri
dengan cara apa pun yang mengakibatkan anak tersebut
tereksploitasi…” Pasal ini menyebutkan dengan cara apapun, yang
berarti semua cara termasuk yang tercantum dalam Pasal 2, yaitu
dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan,
penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau
posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat
walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali
atas orang lain, dapat dikenakan pasal ini.
Namun, Pasal tersebut hanya mengatur mengenai proses pengiriman
anak, sedangkan proses perekrutan, pengangkutan, penampungan,
pemindahan atau penerimaan anak, tidak dapat dijerat dengan pasal ini.
Bahkan frase pengiriman yang diatur di dalam Pasal ini pun dipersempit
lagi di dalam penjelasan pasalnya sebagai “pengiriman anak antar
daerah dalam wilayah negara Republik Indonesia”.
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Kesimpulannya, UUPTPPO tidak dapat menjangkau keseluruhan tindak
pidana perdagangan orang dengan korban pekerja migran buruh migran
atau calon pekerja migran. Tidak semua pelaku trafficking ke luar negeri
dapat terjerat oleh UU PTPPO.
C. Rekomendasi untuk Perlindungan Buruh Migran dari Trafficking
Karena Indonesia telah meratifikasi Konvensi Migran 1990, Solidaritas
Perempuan (SP) mengusulkan agar Pemerintah dan DPR RI memasukan
beberapa poin penting kewajiban Negara berdasarkan Konvensi Migran
1990 agar diintegrasikan ke dalam RUU PPILN yang sedang dibahas,
yaitu:
1. Memberikan informasi dan pelatihan yang efektif terhadap
semua calon pekerja migran dan/atau yang sudah menjadi
pekerja migran, secara cuma-cuma/tanpa biaya.
Pemerintah Indonesia untuk menyiapkan dan menyediakan kepada
semua pekerja migran informasi yang spesifik untuk setiap negara
tujuan, serta informasi umum tentang hak-hak pekerja migran.
Informasi harus diberikan sehingga calon pekerja migran dapat
mempertimbangkan untuk bekerja di luar negeri dan membantu mereka
dalam membuat keputusan.
Konvensi ini memungkinkan pemerintah untuk bekerja sama dengan
pengusaha, serikat pekerja, NGO dan pemerintah negara lain untuk bisa
memberikan informasi-informasi tersebut. Namun, pemerintah
merupakan pihak yang memiliki tanggung untuk memberikan informasi
kepada pekerja migran, termasuk juga bertanggung jawab untuk
memastikan kualitas dan konsistensi informasi, serta harus membentuk
mekanisme pengawasan yang tepat terhadap proses dan substansi
program pemberian informasi bagi pekerja migran.
2. Secara efektif mengatur dan mengawasi agen-agen perekrutan
swasta (PPTKIS) dan menjadikan kewajiban melindungi hakhak pekerja migran sebagai persyaratan perizinan mereka
Konvensi mengharuskan Indonesia menetapkan kriteria spesifik untuk
agen perekrutan dan memastikan bahwa hanya lembaga yang
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menghormati hak-hak pekerja migran yang bisa menerima ijin
perekrutan (Pasal 66). RUU PPILN harus mengatur mekanisme
pengawasan yang efektif bagi agen perekrutan (PPTKIS), serta terhadap
Praktik percaloan atau pihak swasta lainnya yang terlibat dalam
perekrutan dan penempatan pekerja migran. Negara juga harus
membangun sistem pendokumentasian dan pelaporan pelanggaran
yang dilakukan perusahaan perekrutan (PPTKIS), termasuk dengan cara
online atau cara lainnya yang mudah diakses oleh publik.8
Solidaritas Perempuan (SP) mendesak DPR RI untuk memasukkan dalam
legislasi, kriteria spesifik untuk perizinan agen perekrutan privat (PPTKIS)
dan mengawasi Praktik percaloan dalam rangka perlindungan hak-hak
para pekerja. RUU PPILN juga harus memandatkan pengawasan yang
efektif dan mekanisme pencabutan ijin serta hukuman yang tegas bagi
PPTKIS yang melanggar hak pekerja migran. Kami mendesak agar semua
informasi tentang sanksi dan hukuman terhadap agen yang melanggar
harus dapat diketahui oleh publik.
3. 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 dokumendokumen tersebut.
Konvensi Migran 1990 melindungi hak pekerja migran untuk tetap
menyimpan dokumen identitasnya (passpor, dokumen perjalanan, dan
visa) sebagai kepemilikan mereka setiap saat, dan larangan terhadap
agen/ pelaksana penempatan untuk menyita dokumen-dokumen
tersebut termasuk hukuman dan sanksi yang tegas jika agen perekrut
(PPTKIS) melakukan hal tersebut (Pasal 21).
Solidaritas Perempuan (SP) mendesak DPR RI untuk memasukkan hak ini
dalam RUU PPILN, dengan sanksi yang tegas terhadap agen/pelaksana
penempatan yang terbukti melakukan penyitaan terhadap dokumen
pekerja. Pemerintah harus mencegah, menyelidiki dan menghukum
agen-agen perekrutan swasta (PPTKIS) yang tidak memungkinkan
8

Komite Pekerja Migran, Rekomendasi Umum No. 1, 2010.
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pekerja migran untuk mempertahankan dokumen-dokumennya setiap
saat.
Di sisi lain, mengingat lemahnya UU PTPPO dalam mempidanakan
pelaku trafficking dengan korban pekerja migran, SP mendesak DPRRI
untuk menambahkan pasal khusus dalam RUU PPILN mengenai sanksi
pidana bagi pelaku trafficking dengan korban pekerja migran untuk
menjerat pelaku dengan UU PPILN.
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BAB III
ASPEK KESEHATAN DAN KERENTANAN
BURUH MIGRAN PEREMPUAN
TERHADAP PENULARAN HIV DAN AIDS

“Buruh Migran dan anggota keluarganya berhak menerima perawatan
kesehatan yang mendesak yang diperlukan untuk mempertahankan
hidup mereka, atau untuk mencegah kerugian yang tidak dapat
diperbaiki pada kesehatan mereka, berdasarkan perlakuan yang sama
dengan warganegara dari Negara yang bersangkutan. Perawatan
medis mendesak semacam itu tidak boleh ditolak oleh Negara dengan
alasan adanya pelanggaran yang berkaitan dengan masa tinggal atau
pekerjaan mereka”
(Konvensi Migran 1990, pasal 28).
A. Buruh Migran Perempuan Rentan terhadap Persoalan Kesehatan
dan HIV/AIDS
Sistem penempatan Buruh Migran ke luar negeri yang diberlakukan
Pemerintah Indonesia melalui UU No. 39 tahun 2004 telah merentankan
Buruh Migran perempuan terhadap resiko gangguan kesehatan fisik dan
mental. Akibat lemahnya perlindungan, system penempatan yang
berlaku saat ini juga telah merentankan Buruh Migran untuk terinfeksi
HIV dan AIDS.
Data HIPTEK menunjukkan adanya peningkatan dalam prosentase buruh
migran yang terinfeksi HIV/AIDS. Dari 145.298 calon buruh migran untuk
tujuan negara-negara Timur Tengah pada tahun 2005, 0,09% terinfeksi
HIV. Sementara data tahun sebelumnya persentasenya sebesar 0,087%.
Tahun 2010, prosentase tersebut meningkat menjadi 0,11%. Selama
2010-2011, Peduli Buruh Migran (PBM) menangani 55 Buruh Migran
yang dideportasi dari Malaysia yang terinfeksi HIV.
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 :
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Situasi kerentanan Buruh Migran Perempuan Indonesia terhadap HIV
Sebelum
keberangkatan
(Pre-Departure)
1. Penggunaan
jarum suntik
bekas pakai atau
tidak steril pada
saat menjalani
tes kesehatan.
Tes juga sering
dilakukan secara
massal dan
serentak.

Selama bekerja di
negara tujuan (PostArrival)
5. Pemeriksaan
kesehatan di negara
tujuan dengan
menggunakan jarum
suntik tidak steril

Kepulangan ke
kampung halaman
(Reintegration)
1. Diperkosa oleh
oknum sopir
(bandara,
angkutan umum,
dll).

6. Perawatan kesehatan
menggunakan jarum
suntik tidak steril.

2. Berhubungan
seksual berisiko
dengan
pasangan yang
7. Diperkosa majikan,
sudah lama
2. Dibujuk rayu
jaringan calo/agency.
ditinggalkan
untuk
tanpa adanya
berhubungan
8. Dilecehkan secara
kejelasan
seksual berisiko.
seksual oleh majikan.
aktivitas seksual
pasangan,
3. Rentan diperkosa 9. Dilecehkan secara
maupun
oknum petugas
seksual, perkosaan
hubungan
PJTKI, calo,
oleh sesama buruh
seksual berisiko
sponsor, dan lainmigran dari negara
dengan orang
lain.
asal atau dari negara
lain.
lain.
4. Hubungan
seksual berisiko. 10. Menjadi korban
trafficking, terutama
sebagai pekerja seks.
4. 6. Hubungan seksual
berisiko.
Sumber: Penelitian SP dan ILO tentang Buruh Migran Perempuan di
Jawa Timur, 2006
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B. 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).

Dari bagan di atas, kita bisa melihat bagaimana Hak Asasi Manusia yang
seharusnya dimiliki semua orang termasuk Buruh Migran, berubaj
menjadi kerentanan Buruh Migran terhadap risko kesehatan. Menjadi
Buruh Migran seharusnya tidak secara langsung mengakibatkan hak atas
kesehatan seseorang menjadi terlanggar. Konstruksi gender dan relasi
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kuasa yang menempatkan perempuan di posisi lemah, serta melihat
pekerjaan rumah tangga sebagai pekerjaan yang tidak penting turut
memberi andil terhadap kerentanan Buruh Migran Perempuan,
termasuk rentan terhadap risiko kesehatan. Kerentanan tersebut
menjadi berlapis bagi Buruh Migran yang tidak berdokumen. Status
mereka yang tidak berdokumen mengakibatkan minimnya informasi dan
akses bagi Buruh Migran untuk pelayanan kesehatan.
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.
UU PPTKILN bahkan menjadi dasar hukum dari pelaksanaan mandatory
tes, termasuk di dalamnya tes kehamilan dan HIV, tanpa adanya jaminan
kerahasiaan, konseling dan informed consent (lembar persetujuan).
Status kesehatan (HIV+, kehamilan, IMS, TBC) pada akhirnya digunakan
untuk tidak memberangkatkan calon Buruh Migran. Di sisi lain, UU ini,
tidak mengakui kebutuhan spesifik dan hak dari buruh migran yang
terinfeksi HIV. UU ini juga tidak mengatur mengenai sistem rujukan bagi
mereka yang dinyatakan unfit, serta LN tidak memberi akses pada
perawatan, misalnya Terapi Anti Retroviral.
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
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bahwa selama ini akses Buruh Migran terhadap klaim asuransi
kesehatan ketika mereka mengalami masalah kesehatan sangat sulit dan
berbelit-belit.
C. Tes Kesehatan dan Kontrol terhadap Buruh Migran
Pemeriksaan kesehatan calon pekerja/pekerja migran, seharusnya tidak
dapat dipergunakan sebagai bahan pengambilan keputusan untuk
menerima atau tidak menerima, melanjutkan atau tidak melanjutkan
kerjanya atau untuk tindakan lain yang dapat membatasi hak seseorang
untuk mendapatkan pekerjaan sebagaimana yang telah dijamin oleh
Negara (Hak atas memperoleh pekerjaan (Konstitusi Pasal 27))
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 biasanya dilakukan secara mandatory (berdasarkan
permintaan/kepentingan perusahaan atau instansi) dan cenderung
merugikan pekerja.9
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
9

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 (predeparture), buruh migran juga harus menjalani tes kesehatan di negara tujuan (on site).
Berbagai persoalan terkait tes kesehatan yang telah mengemuka antara lain; pelecehan
9
seksual , 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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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
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.
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Hal ini jelas menafikan tanggung jawab negara untuk memberikan
kesejahteraan kepada rakyatnya sebagaimana diatur dalam UUD 1945,
pemenuhan hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi
kemanusiaan (Pasal 27 ayat 2), pengembangan diri melalui pemenuhan
kebutuhan dasar (Pasal 28C, ayat 1), hidup sejahtera lahir dan batin,
bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan
sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan (Pasal 28H, ayat
1), jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara
utuh sebagai manusia yang bermartabat (Pasal 28H, ayat 3),
pemeliharaan fakir miskin dan anak-anak terlantar oleh negara (Pasal 34,
ayat 1) dan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum
yang layak (Pasal 34, ayat 3).
Tes kesehatan harusnya digunakan semata-mata untuk meningkatkan
kondisi kesehatan pekerja dan bukan dipergunakan sebagai alasan untuk
mengenyampingkan hak-hak mereka atas pekerjaan yang harus
dilindungi oleh negara. Seperti untuk merekrut, mem PHK atau
mendeportasi . Prinsip larangan bagi pengusaha untuk menggunakan
tes kesehatan sebagai prasyarat rekrutmen atau kelanjutan status
pekerja sebenarnya telah ada meski baru terbatas kasus HIV/AIDS.
Yakni, Kepmenakertrans RI Nomor: KEP.68/MEN/IV/2004 Tentang
Pencegahan dan Penanggulangan HIV/AIDS Di Tempat Kerja, yang
menyatakan ”Pengusaha atau Pengurus dilarang melakukan Test HIV
untuk digunakan sebagai prasyarat suatu proses rekrutmen atau
kelanjutan status pekerja/buruh atau kewajiban pemeriksaan kesehatan
rutin.” (Pasal 5 ayat 1).
Tes kesehatan yang bersifat mandatory terhadap pekerja /buruh migran
sudah seharusnya dihilangkan dan diubah menjadi tes kesehatan yang
semata ditujukan untuk perlindungan kesehatan pekerja yang
didasarkan pada prinsip-prinsip non diskriminasi; responsif terhadap
konteks buruh migran, dan dilakukan dalam lingkungan yang kondusif
dengan tujuan untuk meningkatkan kesehatan dan kondisi yang baik
bagi buruh migran.
Berdasarkan prinsip-prinsip tersebut, maka harus ada kerahasiaan (tidak
ada perantara sebagai penerima hasil tes), informed consent,
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transparansi kebijakan dan proses (akses terhadap informasi), akses
terhadap pengobatan, perawatan, dan dukungan (berkaitan dengan
pelayanan rujukan), verifikasi hasil dari pihak ketiga, sensitif terhadap
kebudayaan/religius, gender dan dilakukan dalam bahasa yang sesuai
dengan pekerja/buruh migran serta kemudahan biaya.

D. Rekomendasi untuk perlindungan Hak atas Kesehatan Buruh
Migran
Secara Prinsipil, RUU PPILN harus menetapkan ketentuan yang
mendorong pemerintah untuk melakukan hal-hal yang krusial sebagai
berikut:
1. Melakukan upaya-upaya untuk meningkatkan pengetahuan dan
kesadaran buruh migran mengenai kesehatan, HIV/AIDS, hak dan
kesehatan seksual dan reproduksi (SRHR).
2. 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.
3. 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).
4. Menghapus Praktik mandatory HIV testing. Semua pemeriksaan HIV
atau pemeriksaan kesehatan sebelum keberangkatan harus
menghormati hak asasi buruh migran. Prinsip suka rela, tersedianya
konseling, kerahasiaan hasil tes, akses layanan cuma-cuma atau
dengan biaya terjangkau, serta pencegahan stigmatisasi harus
dipenuhi.
5. Menyediakan dan meningkatkan layanan perawatan dan dukungan
terhadap buruh migran yang mengalami resiko kesehatan, termasuk
positif HIV.
6. Menghapus larangan atau pembatasan yang bersifat diskriminatif
atas migrasi: meniadakan larangan dan pembatasan yang bersifat
diskriminatif atas migrasi perempuan berdasarkan status
perkawinan, status kehamilan atau persalinan.
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BAB IV
ASPEK KELUARGA BURUH MIGRAN
“ negara-negara pihak dengan mengakui bahwa keluarga
merupakan satuan kelompok masyarakat yang alami dan mendasar
serta berhak atas perlindungan masyarakat dan negara, wajib
mengambil kebijakan yang tepat untuk memastikan perlindungan
terhadap kesatuan keluarga para pekerja migran “ (Konvensi Migran
1990, pasal 44)
A. Keluarga Buruh Migran Bagian Tidak Terpisahkan dari Buruh
Migran
Konsep penempatan Buruh Migran di luar negeri yang dibuat oleh
Pemerintah Indonesia sejak akhir tahun 1970an hingga saat ini, buruh
migran Indonesia hanya dipandang sebagai satuan individu. Keberadaan
buruh migran Indonesia hanya dilihat sebagai seorang pekerja yang
selama bekerja di luar negeri dianggap lepas dari keluarga, dan tidak
boleh membangun keluarga. Elemen keluarga tidak mendapatkan
perhatian, tidak diperhitungkan, kecuali satu hal tentang surat izin
keluarga untuk kegiatan penempatan. Pada konsep penempatan yang
dipakai (diundangkan dan diterapkan), pengertian keberadaan keluarga
buruh migran Indonesia berbeda dengan konvensi perlindungan hak
buruh migran PBB 1990. dimana konsep Keluarga buruh migran
Indonesia adalah pihak yang tinggal di dalam negeri (di negara dimana
mereka adalah warga negara).
Berdasarkan penanganan kasus-kasus Solidaritas Perempuan serta hasil
pemantauan, konsep penempatan buruh migran yang selama ini
diterapkan Pemerintah Indonesia telahmelahirkan atau memunculkan
persoalan-persoalan keluarga buruh migran yang berdampak pada
penindasan dan ketidakadilan terhadap Buruh Migran Perempuan
(BMP) diantaranya adalah:
a) Menguatnya relasi kuasa yang timpang antara laki-laki dan
perempuan
b) Keterpisahan dan kehancuran keluarga
c) Menjadi Orang Tua Tunggal tanpa Perlindungan
d) Keterlantaran (Pengasuhan) dan Perlindungan hak anak
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e) Eksploitasi Perempuan
penghasilan

dan

Konflik

dalam

Pengelolaan

Di tengah berbagai persoalan pelik yang dialami buruh migran
perempuan10, 5 (lima) masalah tersebut di atas menyempurnakan
kerentanan posisi perempuan¸ serta melanggengkan ketidak setaraan
dan ketidakadilan terhadap buruh migran perempuan.
Kebijakan yang memuat prasyarat izin suami11 telah membatasi
perempuan untuk menjadi buruh migran. Surat izin keluarga pada
gilirannya menjadi alat penegasan kekuasaan suami atau orang tua
terhadap istri atau anak perempuannya yang akan berangkat bekerja di
luar negeri. Suami atau orang tua kemudian merasa berhak atas hasil
kerja buruh migran, hasil itu dianggap linier berkorelasi dengan surat izin
yang mereka berikan. Buruh migran perempuan menjadi objek dari
suami dan orang tua. Suami dan orang tua kerap
berkonflik
memperebutkan penghasilan buruh migran perempuan. Sehingga buruh
migran perempuan yang mencari nafkah, tidak mendapatkan kontrol
atas pengelolaan hasil kerja mereka di luar negeri.
Keharusan meminta izin suami/wali laki-laki sebagai persyaratan bekerja
ke luar negeri adalah bentuk diskriminasi dan pembatasan hak atas kerja
bagi perempuan. Sejak tahun 2008, Komite CEDAW melalui
Rekomendasi Umum CEDAW No. 26 mengenai Pekerja Migran
Perempuan telah memandatkan bahwa negara asal harus menghormati
dan melindungi hak asasi perempuan warga negaranya yang bermigrasi
dengan tujuan untuk bekerja;
(a) Menghapus larangan atau
pembatasan yang bersifat diskriminatif atas migrasi termasuk
meniadakan pembatasan yang mengharuskan perempuan meminta

10

Antara lain soal pemiskinan pedesaan yang akut dan sistemik, kebijakan penempatan
buruh migran yang berorientasi pada devisa semata dan lemahnya sistem
perlindungan, kebijakan diskriminatif dan eksploitatif negara penerima, rendahnya
tingkat pengetahuan dan pendidikan buruh migran dan keluarganya, serta kokohnya
budaya patriarkhi)
11 Pasal 51 UU no 39/tahun 2004 tentang pengurusan dokumen , mensyaratkan calon
TKI untuk memiliki surat keterangan status perkawinan atau copy buku nikah, dan
surat keterangan izin keluarga (suami/istri/orangtua/wali
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izin dari suami atau wali laki-laki untuk mendapatkan paspor atau
untuk bepergian (point 24).
Buruh migran perempuan juga kerap menanggung sejumlah persoalan
keluarga, seperti rasa tidak percaya pada pasangan, rasa tidak aman,
kesepian, perselingkuhan, poligami, atau perceraian. Dalam proses
perceraian, posisi buruh migran perempuan sering berada di posisi yang
dipersalahkan, digantung, atau diperas untuk membayar proses
perceraian. Sekalipun telah bekerja di luar negeri, kewajiban mengasuh
anak, mengurus keluarga tetap dilekatkan kepada mereka. Pada
akhirnya mereka kerap dipersalahkan dan harus bertanggung jawab jika
terjadi permasalahan dalam rumah tangga.
Situasi lainnya terjadi pada buruh migran perempuan yang hamil baik

akibat perkosaan atau karena relasi personal dan seksual ditempat kerja.
Meskipun relasi personal dan seksual tersebut merupakan
pilihan/tindakan sadar, tetapi larangan menikah di tempat kerja bagi
buruh migran mengakibatkan mereka kemudian pulang dan menjadi
orang tua tunggal. Sebagai orang tua tunggal, buruh migran tersita
waktunya untuk menghidupi dan merawat anak yang karenanya pula ia
tidak dapat bekerja. Di beberapa negara yang memberlakukan hukum
rajam, kehamilan di luar nikah dapat menghantarkan buruh migran pada
hukuman berat yang sangat menakutkan tersebut, sebelum akhirnya
sebagian dari mereka harus menjadi orang tua tunggal.
Perlindungan terhadap anak dari buruh migran perempuan juga belum
menjadi perhatian negara, dimana anak-anak buruh migran banyak yang
mengalami putus sekolah menengah pertama, frustasi, kurang
informasi, bahkan stigma dan pengucilan dari lingkungan sosial kerap
dialami anak buruh migran perempuan. Tidak hanya persoalan
pendidikan, anak-anak buruh migran yang lahir akibat perkosaan
ataupun relasi personal dan seksual, belum mendapatkan perlindungan
secara menyeluruh.
Sejauh ini, persoalan keluarga buruh migran tidak mendapatkan
perhatian yang memadai dari pemerintah. Konsep migrasi buruh dengan
paradigm penempatan pekerja secara individual justru memunculkan
dan
melanggengkan
persoalan-persoalan
ini.
Bentuk-bentuk
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penyelesaian, perlawanan, atau strategi bertahan yang dilakukan oleh
buruh migran bersama keluarganya atas persoalan ini juga bersifat
individual, cenderung reaktif, tidak didukung oleh bangunan kesadaran
baru yang bersifat kolektif dan tak jarang berefek balik memberikan
beban masalah baru bagi perempuan buruh migran.
B. Sulitnya Pemenuhan Hak atas Informasi bagi Keluarga Buruh
Migran
Persoalan lain dalam Aspek keluarga Buruh Migran adalah hak atas
informasi bagi keluarga Buruh Migran. Akibat cara pandang yang melihat
Buruh Migran secara individu, bukan bagian dari keluarga,
menyebabkan keluarga Buruh Migran tidak dilibatkan di dalam programprogram Perlindungan Buruh Migran, bahkan tidak mendapatkan
informasi yang memadai mengenai anggota keluarganya.
Hingga April 2014, jumlah kasus tertinggi yang ditangani oleh SP adalah
hilang kontak. Artinya, Buruh Migran menjadi seperti terlepas dari
keluarganya ketika bekerja ke luar negeri. Banyak keluarga yang
menantikan kabar dan informasi dari Buruh Migran selama bertahuntahun. Informasi yang dimaksud biasanya mencakup keberadaan Buruh
Migran, keaadan dan kondisi mereka, termasuk apabila Buruh Migran
mengalami permasalahan seperti pelanggaran kontrak, mengalami
kekerasan, hingga ancaman hukuman mati, termasuk proses hukum
yang sedang dijalani buruh migran.
Pengalaman Solidaritas Perempuan dalam menangani kasus kekerasan
dan pelanggaran hak Buruh Migran menunjukan minimnya peran
pemerintah dalam memastikan keluarga mendapatkan informasi
mengenai Buruh Migran. Misalnya saja, pada kasus almh Nani Suryani,
Buruh Migran yang meninggal di Saudi Arabia akibat kekerasan oleh
majikannya. Keluarga baru mengetahui perihal kematian tersebut lebih
dari lima bulan setelah kejadian. Proses persidangan dan penuntutan
pun berjalan sangat lambat hingga lebih dari tiga tahun belum
membuahkan hasil. Keluarga terus menanti tanpa kepastian, tanpa
adanya informasi yang memadai dari pemerintah.
Pasal 44 Konvensi Migran 1990 secara tegas menjamin mengenai hakhak anggota keluarga buruh migran, termasuk mewajibkan Negara
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untuk mengambil langkah-langkah yang tepat untuk memastikan
perlindungan pada kesatuan keluarga buruh migrant. Namun, faktanya
Negara telah mengabaikan dan lambat dalam mengambil langkahlangkah sebagai upaya perlindungan terhadap hak-hak BMP dan
keluarganya,
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BAB V
Peluang dan tantangan RUU Baru
Kita dapat melihat bahwa banyaknya kasus kekerasan dan pelanggaran
hak buruh migran yang terjadi tidak terlepas dari kebijakan-kebijakan
terkait Buruh Migran, terutama UU No. 39 Tahun 2004, yang tidak
berpespektif perlindungan bagi buruh migran. Amandemen terhadap
UU No. 39 Tahun 2004 seharusnya menjadi peluang yang baik bagi
pemerintah dan DPR untuk bersama-sama membangun sistem
perlindungan bagi buruh migran yang komprehensif, termasuk dari
kerentanan mereka dari Praktik Trafficking atau TPPO. UU ini juga harus
mengatur secara tegas sanksi pidana bagi pelaku Trafficking dengan
korban pekerja migran.
Kesadaran DPR dan Pemerintah akan hal ini sebetulnya sudah tercermin
pada DIM RUU Versi DPR No. 11 point (d), aau DIM RUU Versi
Pemerintah No. 11 point (b), yang menyatakan, menimbang : “bahwa
tenaga kerja Indonesia di luar negeri sering dijadikan obyek
perdagangan manusia, termasuk perbudakan dan kerja paksa, korban
kekerasan, kesewenang-wenangan, kejahatan atas harkat dan martabat
manusia, serta perlakuan lain yang melanggar hak asasi manusia.”
Sayangnya, substansi RUU PPILN belum secara konkret mengakomodasi
perlindungan Buruh Migran dari kerentanan terhadap TPPO. Substansi
RUU ini tidak jauh berbeda dengan UU No. 39 tahun 2004 yang justru
melanggengkan Praktik penempatan Buruh Migran yang rentan
eksploitasi. Dengan peran-peran vital yang masih banyak diberikan
kepada pihak swasta tanpa adanya mekanisme pengawasan dan
jaminan perlindungan pemerintah yang memadai, maka RUU ini masih
akan melanggengkan sistem migrasi yang serupa dengan trafficking yang
disahkan Undang-undang.
Amandemen terhadap UU No. 39 Tahun 2004 seharusnya juga menjadi
momentum bagi pemerintah dan DPR untuk membangun sistem
perlindungan bagi buruh migran yang komprehensif, termasuk
menjamin hak atas kesehatan buruh migran serta melindungi mereka
dari kerentanan terhadap penularan HIV dan AIDS. UU ini juga harus
menghapuskan pasal-pasal yang melanggar hak atas kesehatan buruh
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migran dan pasal yang menjadikan kesehatan sebagai alat kontrol
migrasi dimana status kesehatan tertentu kemudian menjadi
penghambat calon buruh migran untuk mendapatkan hak atas kerja
mereka.
RUU PPILN harus menjamin perlindungan komprehensif terhadap buruh
migran dan keluarganya. Pada Draft RUU PPILN sudah mencantumkan
kata keluarga, namun belum secara eksplisit memastikan perlindungan
terhadap keluarga buruh migran perempuan. Paradigma utama dari
RUU ini tidak beda dengan UU No 39/2004 yaitu penempatan buruh
migran sebagai satuan individu. Isu keluarga buruh migran nampaknya
masih ditempatkan sebagai persoalan privat, bukan persoalan publik.
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BAB VI
Kesimpulan dan Rekomendasi
A. Kesimpulan
1) RUU PPILN baik versi pemerintah maupun versi DPR masih belum
melindungi hak-hak BMP dan keluarganya. RUU ini belum
menjawab kebutuhan BMP dan anggota keluarganya termasuk
dari kerentanan mereka dari trafficking, resiko kesehatan dan
belum mampu menjamin peningkatan kualitas hidup buruh
migran dan keluarganya
2) RUU PPILN belum mengadopsi standard perlindungan hak asasi
buruh migran perempuan dan keluarganya yang dimandatkan
dalam instrument HAM Internasional termasuk Konvensi Migran,
CEDAW dan Konvensi ILO 189 mengenai Kerja Layak PRT
3) RUU PPILN memperlihatkan bahwa pemerintah dan DPR masih
melihat fenomena migrasi sebagai fenomena netral gender. Juga
masih melihat BMP sebagai individu yang terpisahkan dari
keluarganya.
4) Paradigma komoditisasi yang melihat buruh migran sebagai
komoditas ekonomi, mengakibatkan kebijakan-kebijakan yang
dikeluarkan oleh pemerintah lebih focus kepada penempatan
buruh migran, dibandingkan aspek perlindungan. Hal ini masih
terlihat di dalam draft revisi UU No. 39 Tahun 2004 versi DPR
maupun pemerintah
B. Rekomendasi
1) RUU PPILN harus mampu melindungi hak-hak BMP dan
keluarganya dan menjawab kebutuhan BMP dan anggota
keluarganya termasuk dari kerentanan selama proses migrasi
mereka sejak pra pemberangkatan, di tempat kerja, hingga
kepulangan.
2) RUU PPILN harus secara penuh mengadopsi standard
perlindungan hak asasi buruh migran perempuan dan
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keluarganya yang dimandatkan dalam instrument HAM
Internasional termasuk Konvensi Migran, CEDAW dan Konvensi
ILO 189 mengenai Kerja Layak PRT
3) Pemerintah dan DPR harus merubah paradigma lama yang hanya
melihat buruh migran sebagai komoditas, menjadi paradigma
yang melihat migrasi atau menjadi buruh migran merupakan hak
warga Negara yang wajib dipenuhi, dilindungi, dan dihormati
oleh pemerintah
4) Pemerintah harus melihat situasi khusus perempuan dan
sensitive gender dalam melihat fenomena migrasi serta
memandang BMP sebagai manusia yang mempunyai hak asasi
serta sebagai anggota keluarga dan mahluk sosial yang tak
terpisahkan dari keluarga dan masyarakatnya.
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Lampiran:
Tabel Usulan Solidaritas Perempuan (SP) atas DIM RUU versi Pemerintah
DIM Pemerintah
Dasar Meningat:
Pasal 20, Pasal 21, Pasal 27 ayat
(2), Pasal 28 D ayat (1) dan ayat
(2), Pasal 28 E ayat (1) dan ayat
(3), Pasal 28 G, Pasal 28 I ayat
(1) dan ayat (2) dan Pasal 29
Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun
1945; Undang-Undang Nomor
13 Tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan (Lembaran
Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 39,
Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor
4279).

Usulan SP
Ditambahkan:
 UU No. 7 Tahun
1984 tentang
Ratifikasi Konvensi
CEDAW
 UU No 6 Tahun
2012 tentang
Ratifikasi Konvensi
Migran 1990

Argumentasi Konsep
Indonesia sudah
meratifikasi Konvensi
Migran 1990. Sehingga,
tugas Negara adalah
mengharmonisasi
ketentuan perundangundangan kita,
berdasarkan standar
peraturan dan
perlindungan di dalam
Konvensi tersebut. Untuk
itu, UU No. 6 Tahun 2012,
sebagai UU ratifikasi
Konvensi Migran sudah
selayaknya menjadi dasar
mengingat dari RUU
Perlindungan Pekerja
Migran, sebagai dasar
hukum dari perlindungan
Buruh Migran di level
nasional.
Fakta menunjukan bahwa
mayoritas Buruh Migran
adalah perempuan.
CEDAW sebagai Konvensi
yang bertujuan untuk
menghilangkan
diskriminasi terhadap
perempuan, dan sudah
diratifikasi oleh Indonesia
melalui UU No. 7 tahun
1984 seharusnya juga
menjadi dasar mengingat
di dalam UU yang baru.
Apalagi, CEDAW juga
memiliki sejumlah
rekomendasi untuk Buruh
Migran Perempuan secara
spesifik
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Kedua UU yang
merupakan dasar hukum
ratifikasi tersebut harus
masuk ke dalam dasar
mengingat agar
pengaturan yang ada di
dalam batang tubuh UU
ini mengacu pada kedua
konvensi/UU tersebut.
Menimbang
e. bahwa penempatan
Pekerja Indonesia ke Luar
negeri bukan merupakan
solusi tidak adanya
lapangan kerja dalam
negeri dan bekerja sebagai
Pekerja Indonesia di Luar
Negeri sebagai upaya
pencarian nafkah yang
bersifat sementara;

f.

bahwa negara wajib
membenahi keseluruhan
sistem perlindungan bagi
Pekerja yang
mencerminkan nilai
kemanusiaan dan harga
diri sebagai bangsa;

g.

bahwa penempatan
pekerja Indonesia di luar
negeri perlu dilakukan
secara terpadu antara
instansi Pemerintah baik
Pusat maupun Daerah dan
peran serta masyarakat
dalam suatu sistem hukum
guna melindungi pekerja
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Usulan Revisi:
bahwa selain melakukan
penempatan pekerja
Indonesia ke Luar negeri,
Negara tetap
bertanggung jawab
untuk menyediakan
lapangan kerja yang
layak di dalam negeri
Usulan tambahan ayat:
Bahwa program
perlindungan pekerja
Indonesia di luar negeri
tidak dimaksudkan
untuk membatasi hak
warga Negara untuk
memilih bekerja di
dalam dan luar negeri
Usulan Revisi:
bahwa negara wajib
membenahi keseluruhan
sistem perlindungan bagi
Pekerja yang
mencerminkan nilai
kemanusiaan dan hak
asasi manusia
Usulan Revisi:
bahwa penempatan
pekerja Indonesia di luar
negeri perlu dilakukan
secara terpadu antara
instansi Pemerintah baik
Pusat maupun Daerah
dan peran serta
masyarakat dalam suatu
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Indonesia yang
ditempatkan di luar negeri;

Pasal 1 angka 2
Tenaga Kerja Indonesia yang
selanjutnya disingkat TKI
adalah setiap warga negara
Indonesia yang memenuhi
syarat untuk bekerja di luar
negeri dalam hubungan kerja
untuk jangka waktu tertentu
dengan menerima upah.

sistem hukum guna
melindungi pekerja
Indonesia yang
ditempatkan di luar
negeri dan anggota
keluarganya
Diubah menjadi:
Tenaga Kerja Indonesia
yang selanjutnya
disingkat TKI seseorang
yang akan, tengah atau
telah melakukan
pekerjaan yang dibayar
dalam suatu Negara di
mana ia bukan menjadi
warganegara;

Konvensi Migran memiliki
definisi yang
komprehensif mengenai
Buruh Migran. Mengingat
kita sudah meratifikasi
Konvensi tersebut,
hendaknya kita
menggunakan definisi
berdasarkan Konvensi
Migran 90.
Selain itu, definisi di
dalam UU, juga terkait
dengan ruang lingkup dari
pengaturan UU itu
sendiri. Rumusan definisi
seperti yang dibuat oleh
pemerintah, berpotensi
mendiskriminasi, bahkan
mengkriminalisasi buruh
migran. Pasalnya,
memenuhi syarat akan
merujuk hanya pada
Buruh Migran
berdokumen. Padahal
faktanya banyak Buruh
Migran yang tidak
berdokumen bukan atas
kehendaknya

Pasal 4
c. perlindungan hukum,
sosial dan ekonomi,
keselamatan dan
kesehatan kerja, moral
dan kesusilaan, serta
perlakuan yang sesuai
dengan harkat dan
martabat manusia serta
nilai agama.
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Pasal 6
Setiap Calon Pekerja Indonesia
di Luar Negeri dan/atau Pekerja
Indonesia di Luar Negeri
berhak:
c) memperoleh informasi yang
benar mengenai pasar kerja
luar negeri, lokasi tempat kerja,
calon pengguna, prosedur
penempatan Pekerja Indonesia
di Luar Negeri, kondisi kerja
serta budaya, jaminan sosial
dan program asuransi di dalam
dan luar negeri, serta
peraturan perundangundangan tentang tenaga kerja
di negara penerima;

perlindungan pekerja
Indonesia dari semua
bentuk kekerasan dan
eksploitasi.
Pasal 6 huruf c diubah
menjadi
c) memperoleh informasi
yang benar mengenai
lapangan kerja luar
negeri, prosedur migrasi
yang aman, lokasi
tempat kerja, calon
pengguna jasa, prosedur
penempatan Pekerja
Indonesia di Luar Negeri,
kondisi kerja serta
budaya, jaminan sosial
dan program asuransi di
dalam dan luar negeri,
informasi kesehatan
umum dan kesehatan
reproduksi termasuk
HIV/AIDS, serta
peraturan perundangundangan tentang
tenaga kerja di negara
penerima;
Penambahan huruf baru,
setelah huruf c:
Metode penyampaian
Informasi sebagaimana
disebut dalam ayat (c)
harus partisipatif,
mudah dipahami,
responsif gender, sesuai
dengan konteks Calon
Pekerja/Pekerja, dan
dilakukan dalam
lingkungan yang
kondusif dengan tujuan
untuk meningkatkan
kesiapan Calon pekerja
Indonesia / pekerja
Indonesia untuk bekerja
di Luar Negeri
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g) memperoleh jaminan
perlindungan hukum atas
tindakan yang dapat
merendahkan harkat dan
martabat sesuai dengan
peraturan perundangundangan di Indonesia dan di
negara penerima;
k) memperoleh naskah
Perjanjian Kerja yang asli, serta
dapat menyimpan dokumen
pribadi;
Pasal 8:
Setiap keluarga CTKI dan/atau
TKI berhak:
a. memiliki akses untuk
mengetahui kebijakan
publik terkait TKI;
b. memperoleh informasi
mengenai kondisi,
masalah dan kepulangan
TKI;
c. memperoleh salinan
dokumen dan Perjanjian
Kerja Calon TKI dan/atau
TKI;
d. memperoleh pendidikan
dan pelatihan;
e. menerima hak-hak yang
diperoleh TKI yang
meninggal dunia selama
bekerja; dan
f. memperoleh seluruh
harta benda milik TKI yang
meninggal dunia.
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Diubah menjadi:
memperoleh jaminan
perlindungan hukum
atas tindakan yang
melanggar hak-hak
pekerja Indonesia dan
anggota keluarganya
sesuai asas keadilan
Diubah menjadi:
k) memperoleh naskah
Perjanjian Kerja yang
asli, serta menyimpan
dokumen pribadi;
Huruf d diubah menjadi:
Tambahan: memperoleh
pendidikan dan
pelatihan yang meliputi
dan tidak terbatas pada:
1.Pendidikan bagi anak
PILN baik di dalam dan
diluar negeri
2. Pelatihan pengelolaan
remitansi dan
pemberdayaan ekonomi
lainnya yang
berperspektif gender
3. Pelatihan reintegrasi
PILN yang bertujuan
untuk memudahkan
proses penyatuan
kembali PILN dengan
keluarga dan
komunitasnya
Ditambahkan satu huruf
menjadi:
g. Ikut serta dalam
program
pemerintah terkait
pemberdayaan
keluarga TKI,
termasuk kegiatan
pemberdayaan
ekonomi dan
pengelolaan
remitansi
t e r h a d a p
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Fenomena Migrasi di
Indonesia berawa dari
situasi pemiskinan.
Berdasarkan berbagai
studi, menjadi Buruh
Migran tidak bisa
memecahkan persoalan
tersebut. Buruh Migran
kerap menjadi buruh
migran berkali-kali,
sehingga mengalami
kerentanan berkali-kali
pula.
Hal ini dikarenakan Buruh
Migran maupun
keluarganya tidak
mendapatkan informasi
maupun pelatihan
bagaimana mengelola
hasil kerja, sehingga bisa
digunakan untuk kegiatan
ekonomi produktif, dan
pada akhirnya benarbenar bisa mengubah
nasib buruh migran dan
keluarganya.
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Pasal 18
(1) Calon TKI harus memiliki
sertifikat kompetensi kerja
sesuai dengan persyaratan
pekerjaan dan/atau
profesi.
(2) Dalam hal Calon TKI belum
memiliki kompetensi kerja
sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), harus
mengikuti pelatihan kerja
sesuai dengan pekerjaan
yang akan dilakukan.
(3) Pelatihan kerja
sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) dilaksanakan
oleh lembaga pelatihan
kerja milik Pemerintah
maupun swasta yang telah
terakreditasi oleh lembaga
yang tugas dan fungsinya
melakukan akreditasi.
(4) Calon TKI yang telah lulus
dari pelatihan kerja
sebagaimana dimaksud
pada ayat (3), wajib
mengikuti uji kompetensi
yang dilaksanakan oleh
lembaga sertifikasi profesi
yang dilisensi oleh badan
Pemerintah yang tugas dan
fungsinya melakukan
sertifikasi profesi.
Pasal 19
Pelatihan kerja bagi Calon TKI
sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 18 ayat (2) dimaksudkan
untuk :
a. membekali, meningkatkan,
dan mengembangkan
kompetensi kerja;
b. memberi pengetahuan dan
pemahaman tentang
situasi, kondisi, adat
istiadat, budaya, agama,
dan risiko bekerja di luar
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Disisipkan ayat setelah
ayat (3):
Calon TKI yang akan
bekerja sebagai Pekerja
Rumah Tangga,
pelatihan dan
pendidikan
diselenggarakan oleh
pemerintah melalui
Dinas Tenaga Kerja dan
Transmigrai
Kabupaten/Kota
terdekat tempat tinggal
Calon TKI.

Pemerintah sebagai
pihak yang memiliki
kewajiban untuk
menghormati,
melindungi dan
memenugi hak-hak
Buruh Migran seharusnya
menjadi pemegang peran
utama dalam proses
migrasi, bukannya
mengalihkan tugas dan
tanggung jawab kepada
pihak swasta (PPTKIS).
Karena itu, setidaknya
untuk Buruh Migran PRT,
yang selama ini menjadi
kelompok paling rentan,
pemerintah harus
mengambil alih peran
penempatan PRT Migran
dan menyelenggarakan
keseluruhan proses
migrasi bagi PRT migran,
dengan menjamin hakhak mereka.

Penambahan di huruf k,
sehingga menjadi:
k. membekali
pengetahuan kesehatan,
termasuk HIV dan AIDS;
membekali informasi
mengenai tata cara
mengakses layanan
perawatan kesehatan
dan pengobatan dan
membekali tata cara
perlindungan diri
terhadap kemungkinan

Informasi yang
dibutuhkan oleh Buruh
Migran sudah selayaknya
diberikan secara
komprehensif pada saat
pelatihan. Di antaranya
adalah informasi
mengenai kesehatan,
termasuk HIV dan AIDS,
serta mekanisme yang
bisa ditempuh Buruh
Migran ketika mengalami
permasalahan.
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c.

d.

e.

f.

g.

h.

i.

j.

k.
l.

negeri;
membekali kemampuan
berkomunikasi dalam
bahasa negara tujuan
penempatan;
memberi penjelasan
tentang isi dari materi
Perjanjian Kerja dan
Perjanjian Penempatan;
memberi pengetahuan dan
pemahaman tentang hak
dan kewajiban Calon TKI
dan/atau TKI;
memberi pengetahuan
tentang peraturan
perundang-undangan
terkait ketenagakerjaan di
Indonesia dan negara
tujuan penempatan;
memberi informasi
mengenai Perwakilan RI di
negara tujuan penempatan
yang meliputi antara lain
lokasi/alamat, nomor
telepon dan jenis
pelayanan bagi TKI;
memberi informasi tentang
lokasi dan cara
mendapatkan pertolongan
dan bantuan hukum ketika
TKI mendapat masalah di
negara tujuan
penempatan;
membekali tata cara
keberangkatan,
kedatangan dan
kepulangan;
memberi pengetahuan
tentang program remitansi
tabungan dan asuransi
perlindungan TKI;
membekali pengetahuan
kesehatan; dan
membekali tata cara
perlindungan diri terhadap
kemungkinan adanya
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adanya kekerasan dari
Pemberi
Kerja/pengguna jasa
termasuk melakukan
simulasi.
penambahan satu huruf
baru setelah huruf k,
sebelum huruf l:
Memberikan informasi
dan pemahaman
mengenai mekanisme
pengaduan dan langkahlangkah penanganan
masalah yang mungkin
dihadapi
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Berdasarkan beberapa
data dan studi, Buruh
Migran rentan terhadap
HIV dan AIDS, sehingga
pengetahuan mengenai
HIV dan AIDS juga perlu
diberikan kepada Buruh
Migran.
Sementara informasi
mengenai mekanisme
pengadulan dan langkahlangkah penanganan
masalah dibutuhkan
untuk antisipasi apabila
Buruh Migran mengalami
kekerasan dan
pelanggaran hak
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kekerasan dari Pengguna
termasuk melakukan
simulasi.
Pasal 20
(1)
Setiap Calon TKI harus
mengikuti pemeriksaan
kesehatan dan psikologi
sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 13 ayat (1)
huruf d.
(2) Pemeriksaan kesehatan
dan psikologi
dilaksanakan bagi Calon
TKI untuk mengetahui:
a. derajat kesehatan;
dan
b. tingkat kesiapan psikis
sesuai dengan
pekerjaan dan
budaya di negara
penerima penerima.
(3) Pemeriksaan kesehatan
dan psikologi
sebagaimana dimaksud
pada ayat (1)
diselenggarakan oleh
lembaga yang
menyelenggarakan
pemeriksaan kesehatan
dan psikologi sesuai
dengan ketentuan
peraturan perundangundangan.
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Perubahan pasa ayat (3),
menjadi:
(3) Pemeriksaan
kesehatan dan
psikologi
sebagaimana
dimaksud pada
ayat (1)
diselenggarakan
oleh lembaga
kesehatan milik
pemerintah yang
menyelenggarakan
pemeriksaan
kesehatan dan
psikologi di
Kabupaten/Kota
terdekat dengan
tempat tinggal
calon TKI

Persoalan tes kesehatan
juga sering dialami buruh
migran, dimana seringkali
terjadi permainan antara
PTKIS dan klinik pelaksana
tes kesehatan.
Tes kesehatan seharusnya
dilihat dengan perspektif
pelayanan kesehatan bagi
Buruh Migran dengan
standar pelayanan dan
prinsip-prinsip yang
selama ini berlaku. Karena
itu, tes kesehatan harus
dilakukan oleh lembaga
kesehatan milik
pemerintah, sehingga
proses pelayanannya
lebih terjamin

Penambahan dua ayat
baru:
(4) Hasil pemeriksaan
kesehatan dan
psikologi
sebagaimana
dimaksud pada ayat
(1) semata-mata
digunakan untuk
perlindungan bagi
pekerja dan bukan
sebagai prasyarat
suatu proses
rekruitmen atau
kelanjutan status
pekerja atau
kewajiban
pemeriksaan
kesehatan rutin.
(5) Pemeriksaan
kesehatan kesehatan
dan psikologi
t e r h a d a p
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Pasal 21
Untuk dapat ditempatkan di
luar negeri, Calon TKI harus
memiliki dokumen yang
meliputi:
a. surat keterangan status
perkawinan, bagi yang
telah menikah
melampirkan copy buku
nikah;
b. surat keterangan izin
suami atau istri, izin orang
tua, izin wali yang
diketahui oleh kepala
desa/lurah;
c. sertifikat kompetensi
kerja yang diterbitkan
oleh BNSP;
d. surat keterangan sehat
berdasarkan hasil
pemeriksaan kesehatan
dan psikologi;
e. paspor yang diterbitkan
oleh Kantor Imigrasi;
f. visa kerja;
g. Perjanjian Penempatan
TKI;
h. Perjanjian Kerja; dan
i.
Surat Keterangan Pindah
Luar Negeri
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sebagaimana
dimaksud pada ayat
(1) harus didasarkan
pada prinsip-prinsip
non diskriminasi;
responsif terhadap
konteks pekerja, dan
dilakukan dalam
lingkungan yang
kondusif dengan
tujuan untuk
meningkatkan
kesehatan dan
kondisi yang baik bagi
pekerja.
Huruf b diubah menjadi:
b. surat keterangan
informasi suami
atau istri, informasi
orang tua, informasi
wali yang diketahui
oleh kepala
desa/lurah
Huruf i dihapus

t e r h a d a p
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Rekomendasi CEDAW No.
26 Poin 24, menyatakan
sebagai berikut
Negara asal harus
menghormati dan
melindungi hak asasi
perempuan warga
negaranya yang
bermigrasi dengan tujuan
untuk bekerja;
a. Menghapus larangan
atau pembatasan yang
bersifat diskriminatif atas
migrasi:
•
membatalkan
larangan yang
ditujukan untuk
jenis kelamin
tertentu dan
pembatasan yang
bersifat
diskriminatif atas
migrasi perempuan
berdasarkan usia,
status perkawinan,
status kehamilan
atau persalinan.
•
Meniadakan
pembatasan yang
mengharuskan
perempuan
N o . 3 9
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meminta izin dari
suami atau wali
laki-laki untuk
mendapatkan
paspor atau untuk
bepergian
Sehingga paradigmanya
adalah surat informasi
bukan surat izin yang
berpotensi terhadap
pelarangan Buruh Migran
Perempuan untuk
bekerja, yang akhirnya
merupakan pelanggaran
hak.

Pasal 22
(1) Perjanjian Penempatan
TKI sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 21
huruf g dibuat secara
tertulis dan
ditandatangani oleh Calon
TKI dan Pelaksana
Penempatan.
(2) Penandatangan perjanjian
penempatan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1),
dilakukan setelah Calon
TKI lolos dalam proses
perekrutan dan seleksi
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Ayat ( 1) diubah menjadi:
(1) Perjanjian
Penempatan TKI
sebagaimana
dimaksud dalam
Pasal 21 huruf g
dibuat secara
tertulis, dipahami
dan
ditandatangani
oleh Calon TKI dan
Pelaksana
Penempatan.

t e r h a d a p
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Kontrak kerja bagi Buruh
Migran PRT biasanya
hanya 2 tahun, sehingga
seharusnya tidak
memerlukan surat
keterangan pindah.
Lagipula, konsep bekerja
berbeda dengan pindah.
Apabila Buruh Migran
dianggap pindah ke luar
negeri, maka bisa jadi dia
kehilangan hak-haknya
sebagai penduduk di
Indonesia
Penting bagi Buruh
Migran untuk memahami
kontrak kerja. Karena hal
itu merupakan pintu
masuk bagi buruh migran
untuk memahami
kewajiban dan hak
mereka. Sehingga Buruh
Migran seharusnya tidak
hanya menandatangani,
tapi harus memahami isi
dari kontrak tersebut
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pada dinas yang
bertanggungjawab di
bidang ketenagakerjaan di
kabupaten/kota.
Pasal 23 ayat (1)
Perjanjian Penempatan TKI
sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 21 huruf g sekurangkurangnya memuat:
a. nama dan alamat PPTKI
swasta;
b. nama, jenis kelamin,
umur, status perkawinan,
dan alamat Calon TKI;
c. nama, profil, dan alamat
calon Pengguna;
d. hak dan kewajiban TKI,
Pengguna, dan PPTKI
swasta harus disesuaikan
dengan kesepakatan dan
syarat-syarat yang
ditentukan bersama;
e. jabatan dan jenis
pekerjaan Calon TKI
sesuai permintaan
Pengguna;
f. jaminan PPTKI swasta
kepada Calon TKI dalam
hal Pengguna tidak
memenuhi kewajibannya
kepada TKI sesuai
Perjanjian Kerja;
g. waktu keberangkatan
Calon TKI;
h. biaya penempatan yang
harus ditanggung oleh
para pihak dan
mekanisme
pembayarannya;
i. tanggung jawab
pengurusan penyelesaian
masalah;
j. akibat atas terjadinya
pelanggaran perjanjian
penempatan TKI oleh
salah satu pihak; dan
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Pada huruf a, d, dan f
ditambahkan atau
badan, sehingga
menjadi:
a. nama dan alamat
Badan/PPTKI
swasta;
d. hak dan kewajiban
TKI, Pengguna, dan
Badan/PPTKI
swasta harus
disesuaikan
dengan
kesepakatan dan
syarat-syarat yang
ditentukan
bersama;
f. jaminan
Badan/PPTKI
swasta kepada
Calon TKI dalam
hal Pengguna tidak
memenuhi
kewajibannya
kepada TKI sesuai
Perjanjian Kerja;

t e r h a d a p
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Konsep yang diusulkan
adalah proses
penempatan, terutama
bagi Buruh Migran
Pekerja Rumah Tangga
dilakukan oleh
pemerintah melalui
badan. Sehingga dalam
pasal ini, perlu
penambahan badan
sebagai lembaga yang
menempatkan buruh
migran
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k.

tanda tangan para pihak
dalam perjanjian
penempatan TKI.
Pasal 25
(1) PPTKI swasta wajib
melaporkan setiap
Perjanjian Penempatan
TKI kepada Dinas yang
membidangi
ketenagakerjaan di
Kabupaten/Kota sesuai
dengan daerah asal TKI.
(2) Pelaporan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1),
dilakukan dengan
melampirkan salinan
Perjanjian Penempatan
TKI.
Pasal 26 ayat
(1) Hubungan kerja antara
Pengguna dan TKI terjadi
setelah Perjanjian Kerja
sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 21 huruf h
disepakati dan
ditandatangani oleh para
pihak.
(2) Calon TKI wajib
menandatangani
perjanjian kerja di
hadapan pejabat Dinas
yang membidangi
ketenagakerjaan di
Kabupaten/Kota sebelum
Calon TKI diberangkatkan
ke negara pengguna.
(3) Pengguna wajib
menandatangani
perjanjian kerja di
hadapan pejabat
Perwakilan RI sebelum
Calon TKI diberangkatkan
ke negara tujuan
penempatan.
(4) Perjanjian Kerja disiapkan
oleh Menteri dengan
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Disisipkan satu ayat
setelah ayat (1):
Badan wajib
berkoordinasi tekait
setiap Perjanjian
Penempatan TKI dengan
Dinas yang membidangi
ketenagakerjaan di
Kabupaten/Kota sesuai
dengan daerah asal TKI

Hal ini dikarenakan Badan
juga menempatkan Buruh
Migran terutama Pekerja
Rumah Tangga

Disipkan satu ayat,
setelah ayat (2):
Perjanjian kerja dibuat
ke dalam bahasa yang
dipahami calon TKI,
sehingga Calon TKI dapat
membaca dan
memahami isi perjanjian
kerja sebelum
menandatanganinya

salah satu cara agar Buruh
Migran memahami
perjanjian kerja, adalah
dengan perjanjian kerja
yang dibuat di dalam
bahasa yang dipahami
Buruh Migran.

t e r h a d a p
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melibatkan Perwakilan RI
di negara tujuan
penempatan.
(5) Perjanjian Kerja
sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) memuat
sekurang-kurangnya:
a. nama, profil, dan
alamat lengkap
dan jelas
Pengguna;
b. nama dan alamat
lengkap dan jelas
TKI;
c. jabatan atau jenis
pekerjaan TKI;
d. hak dan kewajiban
para pihak;
e. pembiayaan;
f. kondisi dan syarat
kerja yang
meliputi jam kerja,
upah dan tata
cara pembayaran,
hak cuti dan
waktu istirahat,
serta fasilitas dan
jaminan sosial;dan
g. jangka waktu
Perjanjian Kerja.
h. adanya jaminan
keamanan dan
keselamatan TKI
selama bekerja.
(6) Perjanjian Kerja harus
diverifikasi oleh Atase
ketenagakerjaan dan
disetujui oleh Perwakilan
RI di negara tujuan
penempatan.
Pasal 27
Perjanjian Kerja sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 26
dibuat dalam rangkap 6
(enam), 1 (satu) untuk TKI, 1
(satu) untuk Pengguna, 1 (satu)

45 | U s u l a n

S P

Ditambahkan satu ayat:
Perjanjian kerja yang
diberikan kepada TKI
harus dipegang oleh TKI
dan tidak boleh
dirampas atau diambil
t e r h a d a p
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Banyak kasus dimana
perjanjian kerja dan
dokumen kerja lainnya
dirampas oleh majikan,
ataupun agen. Penting
dibuat aturan bahwa
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untuk keluarga TKI, 1 (satu)
untuk Badan 1 (satu) untuk
Perwakilan RI di negara tujuan
penempatan dan 1 (satu) untuk
Dinas yang membidangi
ketenagakerjaan di
kabupaten/kota.
Pasal 29 ayat (5)
TKI yang bekerja pada
Pengguna perseorangan yang
telah berakhir perjanjian
kerjanya dan akan
memperpanjang perjanjian
kerja, TKI yang bersangkutan
harus pulang terlebih dahulu ke
Indonesia.

alih oleh siapapun

perjanjian kerja milik
Buruh Migran harus
dipegang dan dikuasai
oleh si Buruh Migran itu
sendiri

Dihapus

Pasal 31 ayat (3)
Bagi TKI yang bekerja pada
Pengguna perseorangan,
apabila selama masa
berlakunya Perjanjian Kerja
terjadi perubahan jabatan atau
jenis pekerjaan, atau pindah
Pengguna, maka perwakilan
PPTKI swasta wajib mengurus
perubahan Perjanjian Kerja

Substansi diubah
menjadi:
Bagi TKI yang bekerja
sebagai Pekerja Rumah
Tangga, apabila selama
masa berlakunya
Perjanjian Kerja terjadi
perubahan jabatan atau
jenis pekerjaan, atau
pindah Pengguna, maka
atase ketenagakerjaan di
Negara tujuan wajib
mengurus perubahan
Perjanjian Kerja

Pengaturan ini akan
menyulitkan
menimbulkan diskriminasi
bagi PRT Migran.
Seharusnya buruh migran
dapat mengurus
dokumen perpanjangan
kontrak melalui
perwakilan RI di Negara
tujuan
Hal ini dikarenakan untuk
Buruh Migran PRT
penempatannya
dialakukan oleh
pemerintah

Pasal 38, tentang Pembekalan
Akhir Pemberangkatan

Dihapus

Pasal 39 (1)
Pemberangkatan TKI
dilaksanakan oleh PPTKI.

Diubah menjadi:
Pemberangkatan TKI
dilaksanakan oleh Badan
atau PPTKI.

Pasal 41
(1) PPTKI swasta secara
langsung maupun
melalui Mitra Usahanya

Disispkan ayat setelah
ayat (1):
Badan wajib
berkoordinasi dengan

46 | U s u l a n

S P

t e r h a d a p
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Substansi dan kurikulum
diintegrasikan dengan
Pendidikan dan Pelatihan
kerja
Karena keseluruhan
proses migrasi bagi Buruh
Migran Pekerja Rumah
Tangga dilakukan oleh
pemerintah
Hal ini dikarenakan yang
menempatkan buruh
migran bukan hanya
PPTKIS, tetapi juga
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(1a)

(2)

(3)

(4)

(5)

di negera tujuan
penempatan wajib
menyampaikan data
kedatangan TKI kepada
Perwakilan RI di negara
tujuan penempatan.
Data kedatangan TKI
sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) paling
sedikit meliputi:
a. identitas TKI;
b. identitas Pengguna;
c. identitas Mitra Usaha;
dan
d. jadwal kedatangan.
Perwakilan RI di negara
tujuan penempatan
melalui Atase
Ketenagakerjaan
melakukan verifikasi
akhir terhadap Perjanjian
Kerja, tempat kerja, dan
Pengguna.
TKI diserahkan oleh
perwakilan PPTKI swasta
dan Mitra Usaha kepada
Pengguna di kantor
perwakilan PPTKI swasta
berdasarkan hasil
verifikasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (2).
Dalam hal TKI
ditempatkan tanpa
melalui Mitra Usaha,
perwakilan PPTKI swasta
dapat menyerahkan TKI
secara langsung kepada
Pengguna berdasarkan
hasil verifikasi
sebagaimana dimaksud
pada ayat (2).
Ketentuan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1)
tidak berlaku bagi TKI
yang bekerja di luar
negeri secara
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perwakilan RI di Negara
tujuan terkait data
kedatangan TKI
Dan setelah ayat (4):
Dalam hal TKI
ditempatkan oleh
BNP2TKI, TKI diterima
oleh atase
ketenagakerjaan
sebelum akhirnya
dijemput oleh pengguna
(pemberi kerja)

t e r h a d a p
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pemerintah melalui
Badan
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perseorangan.
Pasal 50
(1)TKI di luar negeri yang masih
memiliki permasalahan dapat
ditunda kepulangannya sampai
permasalahan di negara tujuan
penempatan terselesaikan.
(2)Permasalahan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1)
meliputi:
a.permasalahan hukum baik
pidana maupun perdata;
b.sakit;
c.luka dan/atau meninggal
dunia akibat tindak kekerasan;
d.permasalahan kesehatan
jiwa; dan
e.penyelesaian hak-hak yang
seharusnya diterima TKI.

Ditambahkan satu ayat
baru:
(4) Pemerintah wajib
memfasilitasi TKI yang
sakit, luka dan
mengalami
permasalahan kesehatan
jiwa untuk mendapatkan
perawatan dan
pengobatan serta
program pemulihan yang
memadai baik selama di
luar negeri maupun
setelah pulang ke daerah
asal di Indonesia

(3)TKI yang ditunda
kepulangannya sebagaiman
dimaksud pada ayat (1) dapat
ditempatkan pada shelter
untuk mendapatkan
perlindungan.
BAB Purna Penempatan

Ditambahkan pasal baru,
sebagai berikut:
Pemerintah wajib
memiliki program
penguatan ekonomi TKI
termasuk untuk
pengelolaan remitansi.
Dll

Pasal 84:
Penempatan TKI dilaksanakan
oleh:
a. Badan;
b. PPTKI swasta;
c. perusahaan yang
menempatkan TKI untuk
kepentingan perusahaan
sendiri

Ditambahkan 1 ayat:
TKI yang bekerja sebagai
pekerja rumah tangga
wajib ditempatkan oleh
Badan
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Program penguatan
ekonomi termasuk
pengelolaan remitansi
diperlukan agar Buruh
Migran yang notabene
bekerja karena kondisi
ekonomi akan mampu
untuk meningkatkan
perekonomiannya
Buruh Migran PRT sebagai
kelompok yang paling
rentan ditempatkan oleh
pemerintah
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Pasal 103
(1) Setiap orang yang
memalsukan dokumendokumen penempatan
Calon Pekerja Indonesia di
Luar Negeri sebagimana
dimaksud dalam Pasal 21
huruf a, huruf e, dan huruf
f, dipidana dengan pidana
penjara singkat 1 (satu)
tahun dan paling lama 8
(delapan) tahun dan/atau
denda paling sedikit
Rp500.000.000,00 (lima
ratus juta rupiah) dan
paling banyak
Rp10.000.000.000,00
(sepuluh miliar rupiah).
(2) Setiap orang yang
memalsukan dokumendokumen penempatan
Calon Pekerja Indonesia di
Luar Negeri sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 21
huruf b, huruf c, huruf d,
huruf g, dan huruf h,
dipidana dengan pidana
penjara singkat 1 (satu)
tahun dan paling lama 6
(enam) tahun dan/atau
denda paling sedikit
Rp500.000.000,00 (lima
ratus juta rupiah) dan
paling banyak
Rp7.000.000.000,00 (tujuh
miliar rupiah).
Pasal 111
Setiap pejabat yang meloloskan
seleksi terhadap Calon Pekerja
Indonesia di Luar Negeri yang
tidak memenuhi persyaratan
sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 15, dipidana dengan
pidana kurungan paling singkat
3 (tiga) bulan dan paling lama
1 (satu) tahun dan/atau denda
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Ditambahkan satu ayat
menjadi:
(3) Setiap orang yang
menyita dan atau
merampas dokumendokumen penempatan
Calon Pekerja Indonesia
di Luar Negeri
sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 21 dari
Pekerja Indonesia/Calon
Pekerja Indonesia,
dipidana dengan pidana
penjara paling singkat 1
(satu) tahun dan paling
lama 8 (delapan) tahun
dan/atau denda paling
sedikit
Rp500.000.000,00 (lima
ratus juta rupiah) dan
paling banyak
Rp10.000.000.000,00
(sepuluh miliar rupiah).

Ditambahkan dengan:
Setiap orang yang
melakukan perekrutan,
pengangkutan,
penampungan,
pengiriman,
pemindahan, atau
penerimaan seseorang
dengan ancaman
kekerasan, penggunaan
t e r h a d a p
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paling sedikit Rp
300.000.000,00 (tiga ratus juta
rupiah) dan paling banyak Rp
1.000.000.000,00 (satu miliar
rupiah).
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kekerasan, penculikan,
penyekapan, pemalsuan,
penipuan,
penyalahgunaan
kekuasaan atau posisi
rentan, penjeratan utang
atau memberi bayaran
atau manfaat walaupun
memperoleh
persetujuan dari orang
yang memegang kendali
atas orang lain, untuk
tujuan mengeksploitasi
orang tersebut di
wilayah negara Republik
Indonesia dan/atau di
Luar wilayah Negara
Republik Indonesia,
dipidana dengan pidana
penjara paling singkat 3
(tiga) tahun dan paling
lama 15 (lima belas)
tahun dan pidana denda
paling sedikit
Rp120.000.000, 00
(seratus dua puluh juta
rupiah) dan paling
banyak
Rp600.000.000,00 (enam
ratus juta rupiah).
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