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PENDAHULUAN 

Dr. Surwandono 

 

Issue perlindungan buruh migran merupakan issue 

strategis yang harus diselesaikan Indonesia, terkait dengan 

masih dominan keinginan pemerintah Indonesia untuk 

melakukan pengiriman tenaga kerja Indonesia ke luar negeri di 

satu sisi, dan masih tingginya problem yang dihadapi tenaga 

kerja Indonesia baik dalam proses persiapan, pemberangkatan, 

penempatan, dan kepulangannya di Indonesia.  Tenaga kerja 

Indonesia (TKI) adalah setiap warga negara Indonesia yang 

memenuhi syarat untuk bekerja di luar negeri dalam hubungan 

kerja untuk jangka waktu tertentu dengan menerima upah. 

Sehingga dengan definisi TKI menurut UU no 39 tahun 2004 

tersebut maka dapat di katakan bahwa TKI adalah orang 

Indonesia yang mencari penghidupan di luar wilayah 

kedaulatan Negara Indonesia.  

Studi Satriyo Pringgo Sejati melakukan penelusuran 

terhadap sejumlah problem regulative terkait dengan kebijakan 

perlindungan. Dari dua dekade terakhir ini setidaknya 

pemerintah telah mengeluarkan 31 kebijakan baik yang berupa 

UU, Kepres dan Peraturan Menteri yang bersinggungan 

langsung dengan perlindungan TKI di luar negeri. Gagasan 

besar Satriyo adalah banyaknya norma perlindungan terhadap 

tenaga kerja Indonesia belum linier dan simultan bagi 

pemberian perlindungan yang integratuf. 
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Tulisan Satriyo diperkuat lagi oleh tulisan Diana 

fatmawati yang lebih merujuk kepada proses negosiasi dan 

diplomasi bagi penciptaan kerangka perlindungan yang lebih 

efektif. Gagasan Diana Fatmawati merujuk kepada kebijakan 

Moratorium sebagai strategi untuk menekan Arab Saudi 

sebagai mitra Indonesia dalam pengiriman tenaga kerja. 

Moratorium pengiriman tenaga kerja dalam batas tertentu 

memberikan tekananan yang efektif untuk memaksa Negara 

yang menerima tenaga kerja Indonesia untuk memberikan 

pengawasan dan perlindungan sebagaimana halnya 

perlindungan dan pengawasan terhadap warga Negara sendiri 

(citizen). Efektivitas moratorium sebagai alat penakan, dalam 

studi Diana Fatmawati, mengharuskan pengelolaan  kebijakan 

dan tata kelola moratorium secaradetil, terukur, dan 

professional agar tidak menghasilkan kebijakan yang kontra-

produktif.   

Problematiknya perlindungan tenaga kerja di Arab Saudi 

juga diulas dengan sangat mendalam oleh artikel Baidawi. 

Baidawi melihat sisi keterlibatan organisasi perburuhan dan 

migrasi internasional seperti IOM dan ILO dalam melahirkan 

sejumlah konvensi perlindungan terhadap tenaga kerja migran. 

Ada kecenderungan besar, Negara-negara penerima tenaga 

kerja migran tidak melakukan ratifikasi terhadap sejumlah 

konvensi perlindungan tenaga kerja migran, seperti halnya 

Arab Saudi. Pokok masalah yang hendak dieksplorasi oleh 

Ahmad Baidawi adalah mengapa Arab Saudi sebagai Negara 
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yang menerima tenaga kerja migran justru tidak meratifikasi 

konvensi perlindungan tenaga kerja migran. Dari penelitiannya, 

Badawi menemukan jawaban bahwa kuatnya system tata kelola 

ketenagakerjaan yang berbasis Kafala diyakini oleh pemerintah 

Arab Saudi sebagai system yang terbaik dalam pengelolaan 

tenaga kerja. Pengguna (user) memiliki otoritas yang unik yang 

tidak dapat diganggu dan diintervensi oleh Negara. 

Studi dari Baidawi juga diperkuat oleh Studi Iman 

Sumarlan , tentang dominasi system Kafala dalam struktur 

ketenagakerjaan di Arab Saudi. Sistem Kafala memungkinkan 

majikan/pihak pemberi kerja), yang akan bertanggungjawab 

atas visa dan status hukum pekerja migran bersangkutan. Di 

bawah sistem Kafala, status imigrasi seorang pekerja migran 

terikat secara hukum kepada perorangan/individu (biasanya 

majikan), disebut “sponsor” (kafeel) untuk masa kontrak kerja 

mereka. Pekerja migran tidak bisa masuk negara tujuan, 

berpindah kerja, atau meninggalkan negara dengan alasan 

apapun tanpa terlebih dulu mendapatkan izin tertulis dari 

pihak kafeel tersebut. Seorang pekerja harus disponsori oleh 

seorang kafeel untuk memasuki negara tujuan dan tetap terikat 

pada kafeel bersangkutan sepanjang masa tinggal mereka. 

Kafeel harus melapor ke pihak imigrasi jika pekerja migran 

meninggalkan pekerjaan mereka dan harus memastikan pekerja 

migran meninggalkan negara itu setelah kontrak berakhir, 

termasuk membayar tiket kepulangan mereka.  
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Pemerintah Saudi belum mengadopsi pembaruan utama yang 

enuntut adanya perlindungan yang memadai bagi pekerja 

rumah tangga, meskipun beberapa hal dalam pembaruan ini 

sedang dalam pertimbangan. Ini termasuk usulan annex atas 

hukum perburuhan tahun 2005 dan usulan untuk memperbarui 

sistem kafala sehingga semua pekerja migran disponsori oleh 

tiga atau empat agen perekrut besar, bukan oleh majikan 

mereka. Tidak ada batas waktu yang jelas untuk pengadopsian 

dan pengimplementasian usulan tersebut, dan sebagian besar 

usulan sudah dalam pembicaraan selama bertahun-tahun tanpa 

hasil yang berarti.  

Studi kritis tentang pengelolaan kebijakan tenaga kerja 

dilakukan oleh Restu Purnomo dan Ayyona. Studi keduanya 

menunjukan pola yang berbeda, Restu Justru melihat sejumlah 

bad practices pengelolaan kebijakan buruh migran, sedangkan 

Ayyona menunjukan sejumlah praktek baik (best practices) . dari 

studi keduanya tercermin, sesungguhnya secara normatif, 

kebijakan perlindungan Indonesia sudah menggunakan system 

perlindungan yang berbas G to G. Namun afektivitas kebijakan 

tersebut, masih dipengaruhi oleh progresivitas kebijakan 

Negara penerima tenaga kerja Indonesia. Korea Selatan adalah 

salah satu Negara yang memberikan respon progresif terhadap 

kebijakan perlindungan tenaga kerja, dengan menyiapkan 

sejumlah perangkat keras dan lunak untuk memberikan 

jaminan perlindungan tenaga kerja Indonesia. 
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PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA 

DI LUAR NEGERI 

Satryo Pringgo Sejati 

 

Tenaga kerja Indonesia (TKI) adalah setiap warga 

negara Indonesia yang memenuhi syarat untuk bekerja di 

luar negeri dalam hubungan kerja untuk jangka waktu 

tertentu dengan menerima upah1. Sehingga dengan 

definisi TKI menurut UU no 39 tahun 2004 tersebut maka 

dapat di katakana bahwa TKI adalah orang Indonesia yang 

mencari penghidupan di luar wilayah kedaulatan Negara 

Indonesia. Dengan demikian dapat di simpulkan bahwa 

Tenaga Kerja Indonesaia tidak sepenuhnya berada pada 

jangkauan perlindungan dari Negara Indonesia mengingat 

keberadaan TKI yang telah masuk pada wilayah hukum 

sebuah Negara tempat mereka bekerja. Sehingga Negara 

sebagai mana yang telah di amanahkan oleh Undang-

Undang 1945 yang berbunyi untuk melindungi segenap 

bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia2 

maka pemerintah wajib melindungi warga negaranya baik 

yang berada di dalam negeri maupun yang berada di luar 

negeri. Perlindungan yang di lakukan oleh pemerintah 

pada dasarnya ada yang bersifat mencegah da nada yang 

bersifat menyelesaikan pasca permasalahan itu terjadi. 

                                                             
1 Definisi TKI menurut pasal 1 ayat (1) UU no.39 tahun 2004. 
2 Alinea ke empat UUD 1945 
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Dari dua dekade terakhir ini setidaknya pemerintah telah 

mengeluarkan 31 kebijakan baik yang berupa UU, Kepres 

dan Peraturan Mentri yang bersinggungan langsung 

dengan perlindungan TKI di luar negeri3. Meskipun 

demikian kebijakan-kebijakan yang di keluarkan oleh 

pemerintah masih kurang berjalan dengan efektif, hal ini 

terlihat dengan masih tingginya kasus yang menimpa TKI 

yang telah di jelaskan pada bab sebelumnya. Disaming itu 

menurut penlitian yang telah ada sebelumnya yang di tulis 

oleh Hadi Subhan menyatakan bahwa sistem yang 

diamanatkan oleh UU No. 39 Tahun 2004 tidak berjalan 

sebagaimana mestinya4.Sehingga perlindungan Tenaga 

Kerja Indonesia di luar negeri masih dikatakan lemah. 

Lemahnya perlindungan TKI di luar negeri pada 

dasarnya dapat di lihat secara langsung dan tidak 

langsung. Dapat di lihat secara langsung dalam hal ini 

artinya legal sistem tersebut sudah terlihat dari pasal-pasal 

yang tertera dalam kebijakan-kebijakan yang di maksud 

seperti pasal-pasal yang bertentangan antara satu dengan 

lainya. Sedangkan yang di maksud dengan dapat di lihat 

secara tidak langsung adalah implementasi dari legal 

sistem tersebut setelah mendapat kajian-kajian maupun 

tanggapan oleh masyarakat luas pada umumnya dan 

buruh itu sendiri pada khususnya. Di samping itu 

                                                             
3 Lihat dalam bab III pada tabel 3.2 Tentang kebijakan pemerintah yang pernah di keluarkan. 
4 Lihat dalam Hadi Subhan, op.cit. 
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lemahnya perlindungan TKI di luar negeri adalah 

kurangya sinergisitas antara pihak-pihak yang terkait yang 

mengurusi masalah tersebut. Kurangya sinergisitas 

tersebut tentunya kembali lagi pada kebijakan dan isi 

pasal-pasal yang pernah di keluarkan oleh pemerintah. 

Pada bab analisa ini penulis mencoba untuk 

menjabarkan lebih jauh permasalahan yang menyebabkan 

mengapa perlindungan TKI di luar negeri masih lemah5. 

Secara singkat, menurut penulis mengapa perlindungan 

TKI di luar negeri itu di katakan lemah pertama, penulis 

melanjutkan penelitian yang sudah-sudah sebelumnya 

bahwa perlindungan TKI di luar negeri masih lemah6. 

Yang kedua adalah masih banyaknya kasus-kasus yang 

dialami oleh BMI kita di luar negeri. Sebaliknya, jika 

jumlah kasus kasus tersebut rendah atau tidak ada sama 

sekali maka dapat di simpulkan bahwa perlindungan TKI 

di luar negeri itu baik7. Dengan adanya analogi tersebut 

dan di padukan dengan realitas data yang sudah ada pada 

bab-bab sebelumnya maka secara jelas telah menunjukan 

                                                             
5 Staf Khusus Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Dita Indah Sari mengakui masih 

lemahnya perlindungan tenaga kerja Indonesia yang bekerja di luar negeri. “Pemerintah tidak 

membantah banyak kekeliruan dan kekurangan dalam melindungi TKI kita,” kata Dita saat 

ditemui seusai acara Polemik Sindo Radio di Warung Daun Cikini, Sabtu, 28 April 2012 lihat: 

https://nasional.tempo.co/read/news/2012/04/28/173400357/pemerintah-akui-perlindungan-

tki-masih-lemah di akses pada 5 Juni 2016 
6 Lihat dalam Hadi Subhan, op.cit. 
7 Anggota Komisi IX DPR RI Ali Taher mengatakan banyaknya permasalahan tenaga kerja 

Indonesia yang terjadi selama ini menunjukkan perlindungan terhadap TKI masih lemah. Di 

ambil dari wawancara berita Antara News, lihat: 

http://www.antaranews.com/berita/499908/legislator-nilai-perlindungan-tki-masih lemah di 

akses pada tanggal 11 November 2015 

https://nasional.tempo.co/read/news/2012/04/28/173400357/pemerintah-akui-perlindungan-tki-masih-lemah
https://nasional.tempo.co/read/news/2012/04/28/173400357/pemerintah-akui-perlindungan-tki-masih-lemah
http://www.antaranews.com/berita/499908/legislator-nilai-perlindungan-tki-masih%20lemah
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bahwa perlindungan di BMI kita masih lemah8. Kasus yang 

di maksud dalam hal ini adalah pelanggaran-pelanggaran 

yang di lakukan baik secara sengaja maupun secara sistem 

oleh pihak manapun terhadap buruh migran Indonesia. 

Pelanggaran tersebut tentunya meliputi seluruh aktifitas 

yang di mulai sejak awal keberangkatan hingga purna 

penempatan yang meliputi penganiayaan, gaji yang tidak 

di bayar, dikrimanilasikan dan masalah-masalah lainya 

yang sudah di jelaskan sebelumnya pada bab III penelitian 

ini. Berikutnya dikatakan lemah karena angka kasus 

pelanggaran yang tinggi, perlindungan buruh migran di 

Indonesia di katakan lemah karena memiliki UU 39/2004 

yang dipandang tidak memadai dan tidak efektif dalam 

mengatasi berbagai permasalahan yang timbul dalam 

praktek terkait penempatan dan perlindungan TKI di luar 

negeri9. Di samping itu UU ini sudah tidak populer lagi 

baik di kalangan BMI itu sendiri maupun dikalangan 

stakeholder yang terkait.10 Undang-Undang ini di katakan 

tidak populer karena kurang efektif dalam melindungi 

buruh migran di luar negeri. 

Seperti yang kita ketahui bahwa di Indonesia sendiri 

Undang-Undang yang pertama secara khusus membahas 

                                                             
8 Lihat bab III tabel 3.1. Jumlah TKI bermasalah berdasarkan Negara penempatan. 
9 Lihat dalam Hadi Subhan, op.cit. 
10 Kesimpulan ini di ambil berdasarkan hasil wawncara kepada mantan-mantan TKI yang pernah 

bekerja di luar negeri dan para staf kementrian yang 

terkait(BNP2KI,Kemenlu,Ketenagakerjaan) 
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tentang perlindungan buruh migran adalah UU No.39 

Tahun 2004. Undang-Undang ini pada perjalananya masih 

di implementasikan untuk dijadikan sebagai bahan acuan 

pada kebijakan lainya. UU ini telah dijadikan rujukan pada 

setiap kebijakan-kebijakan di tahun-tahun setelahnya yang 

berhubungan dan menyangkut TKI. Hal ini dapat di 

jadikan kesimpulan sementara bahwa UU No.39 Tahun 

2004 ini sebenarnya masih memberikan pengaruh yang 

sangat besar kepada kebijakan lainya karena masih di 

jadikan sebagai bahan rujukan. Padahal seperti yang kita 

ketahui sendiri bahwa sebenarnya UU ini memiliki banyak 

kekurangan dan kelemahan yang sudah tidak relevan lagi 

dengan pengertian perlindungan itu sendiri. 

Lemahnya perlindungan buruh migran tidak hanya di 

karenakan lemahnya Undang-Undang perlindungan dan 

penempatan TKI saja melainkan fakotor-faktor pendukung 

lainya seperti kebijakan yang menyangkut stakeholder lain 

yang berfungsi sebagai aktor dalam implemantasi 

perlindungan ini. Faktor-faktor lain seperti kinerja aktor 

terkait tentunya sangat berpengaruh terhadap 

perlindungan ini. Sehingga dengan lemahnya 

perlindungan tersebut maka penulis berpendapat bahwa 

pertama, Implementasi mengenai UU no.39 tahun 2004 

perlu di kaji kembali, kedua, kordinasi antra stakeholder 

terkait dan ketiga, kebijakan pemerintah Indonesia yang 

masih berupa perlindungan secara reactive. 
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A. Infrastruktur Perlindungan TKI di Luar Negeri 

Pada Perjalananya Undang-Undang No 39 tahun 

2004 belum mampu memberikan perlindungan bagi TKI 

yang bekerja di luar negeri11. Hal ini dapat dilihat pada 

beberapa infrstruktur yang belum berjalan dengan baik 

yang di antaranya adalah sebagai berikut: 

A.1. KTKLN yang belum berfungsi di Luar Negeri 

KTKLN adalah Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri. 

Kartu ini berfungsi sebagai Identitas TKI sesuai dengan 

definisi yang telah di terangkan dalam UU No.39 tahun 

2004 dalam pasal 1 ayat (11) yang berbunyi “Kartu Tenaga 

Kerja Luar Negeri yang selanjutnya disebut dengan 

KTKLN adalah kartu identitas bagi TKI yang memenuhi 

persyaratan dan prosedur untuk bekerja di luar negeri”. 

KTKLN adalah asuransi yang di kelola dan di keluarkan 

oleh pemerintah Indonesia sehingga setiap buruh migran 

Indonesia di wajibkan memiliki KTKLN sebagai 

persyaratan dan prosedur yang sudah di atur oleh 

Undang-Undang. Kewajiban ini secara langsung di atur 

dalam Pasal 62 ayat (1) “Setiap TKI yang ditempatkan 

diluarnegeri, wajib memiliki dokumen KTKLN yang 

dikeluarkan oleh Pemerintah”. Di perkuat juga oleh 

Kepmenakertrans No. 14/2010, Bab 18, Pasal 64, Ayat (2): 

                                                             
11 KTKLN bagi TKI dinilai sebagai bukti lemahnya sistem administrasi dan pengelolaan 

manajemen kependudukan yang dimiliki pemerintah, 

lihat:http://nasional.sindonews.com/read/978580/149/ktkln-bukti-lemahnya-administrasi-

pemerintah-1426736617, di akses pada 31 Januwari 2016 

http://nasional.sindonews.com/read/978580/149/ktkln-bukti-lemahnya-administrasi-pemerintah-1426736617
http://nasional.sindonews.com/read/978580/149/ktkln-bukti-lemahnya-administrasi-pemerintah-1426736617
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yang berbunyi “Bagi TKI yang telah meyelesaikan 

perjanjian kerja sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dan 

ingin bekerja lagi diluar negeri wajib memiliki KTKLN 

sesuai peraturan menteri ini”12. Sehingga KTKLN adalah 

dokumen resmi yang wajib di miliki oleh setiap TKI yang 

bekerja di luar negeri. 

Selain itu KTKLN juga berfungsi sebagai kartu 

identitas TKI selama masa penempatan TKI di negara 

tujuan atau dengan kata lain kartu tersebut adalah salah 

satu ID yang di miliki oleh setiap buruh migran Indonesia. 

Cara untuk mendapatkan kartu tersebut sudah tentu 

berdasarkan aturan yang sudah di atur di dalam undang-

undang yang di antaranya adalah; telah memenuhi 

persyaratan dokumen penempatan TKI di luar negeri, telah 

mengikuti Pembekalan Akhir Pemberangkatan dan telah 

diikutsertakan dalam perlindungan program asuransi. 

Pada pasal 63 ayat (2) UU no 39 tahun 2004 itu sendiri 

menyebutkan bahwa ketentuan mengenai bentuk, 

persyaratan, dan tata cara memperoleh KTKLN diatur 

lebih lanjut dengan Peraturan Menteri13. Sehingga dengan 

adanya amanah yang di berikan oleh UU ini maka tata cara 

pembuatan KTKLN di atur oleh Peraturan Kepala Badan 

Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja 

Indonesia. Nomor: PER.04/KA/V2011 yang menjelaskan 

                                                             
12 Kepmenakertrans No. 14/2010 
13 UU no 39 tahun 2004 
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bahwa calon TKI Perseorangan mengajukan permohonan 

penerbitan KTKLN kepada BNP2TKI atau BP3TKI 

setempat dengan melampirkan paspor, visa kerja dan 

perjanjian kerja yang telah ditandatangani oleh Pengguna 

dan TKI14. Namun pada perjalanya TKI juga harus 

menyerahkan bukti pembayaran DP3TKI (Dana 

Pembinaan Penyelenggaraan Penempatan Tenaga Kerja 

Indonesia/Dana Perlindungan) dan asuransi TKI (dapat 

dibayar di BNP2TKI/BP3TKI) atau ke bank. Tanpa 

memenuhi persyaratan tersebut artinya adalah KTKLN 

tidak berhak untuk di berikan kepada calon buruh migran 

yang akan bekerja di luar negeri. 

Data-data yang di simpan di dalam KTKLN adalah 

data diri buruh migran yang berisi paling sedikit mengenai 

nama, alamat, tempat dan tanggal lahir, jenis kelamin, 

identitas ahliwaris, dokumen perjalanan, dokumen kerja 

tki, mitrausaha, PPTKIS, asuransi dan juga rekening bank15. 

Sehingga KTKLN pada dasarnya memiliki tujuan dan 

fungsi yang sangat baik dalam memberikan pelayanan dan 

perlindunga terhadap TKI di luar negeri. 

Namun pada kenyataan yang terjadi di lapanga 

adalah TKI mengalami banyak kendala dalam pembuatan 

KTKLN ini. TKI yang ingin pulang bercuti ke kampung 

                                                             
14 http://www.bnp2tki.go.id/ di akses pada 20 januwari 2016 
15 KTKLN memuat informasi lengkap TKI, 

lihat:http://www.tribunnews.com/nasional/2011/11/26/tki-wajib-memiliki-ktkln, di akses pada 

20 Januwari 2016 

http://www.bnp2tki.go.id/
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halaman pasti sangat menyusahkan para TKI apalagi para 

TKI yang rumahnya jauh dari tempat pembuatan KTKLN 

dan biayanya juga tidak sedikit16. Sulitnya pebutan KTKLN 

pada implementasinya menimbulkan keresahan terhadap 

calon TKI maupun TKI yang sedang melakukan cuti di 

daerah asalnya. Pembuatan KTKLN tidak tertib dan 

terdapat berbagai kejanggalan-kejanggalan yang terjadi di 

dalamya. Kasus yang sangat sering terjadi dilapangan 

adalah masa liburan TKI yang di pandang relative singkat 

di Indonesia dan harus kembali ke negara tempatnya 

bekerja terpakasa harus menginap di Jakarta untuk 

mengurus kartu tersebut setelah mendapatkan visa dari 

pemerintah negara tujuan. Sementara itu terdapat 

kejanggalan lain yang terjadi ketika melakukan medical 

chek-up. Salah saru kejanggalan tersebut adalah 

pemeriksaan darah terhadap ratusan orang sudah dapat di 

ketahui hasilnya hanya beberapa menit setelah 

pemerikasaan tersebut. Ketidak profesionalan seperti ini 

tentunya sangat membebani para TKI kita tidak hanya dari 

sisi waktu melainkan dari sisi keungan untuk mencari 

penginapan di Ibu kota Jakarta. Jika dari waktu 

keberangkatan terdapat banyak permasalah di bandara 

mengenai KTKLN begitu pula sebalinya dengan para TKI 

kita yang akan pulang ketanah air dengan tidak memiliki 

                                                             
16Takut pulang cuti karena KTKLN, Lihat http://www.kompasiana.com/dewiemariyana/ktkln-

kartu-sakti-yang-buat-tki-takut-pulang-cuti_54f3d979745513992b6c81e1 di akses pada 3 

Desember 2015 

http://www.kompasiana.com/dewiemariyana/ktkln-kartu-sakti-yang-buat-tki-takut-pulang-cuti_54f3d979745513992b6c81e1
http://www.kompasiana.com/dewiemariyana/ktkln-kartu-sakti-yang-buat-tki-takut-pulang-cuti_54f3d979745513992b6c81e1
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kartu tersebut. Ketidak nyamanan tersebut yang di rasakan 

oleh TKI seperti ancaman-ancaman pidana dan perdata 

juga memberikan pengaruh yang sangat serius terhadap 

psikologi TKI yang ingin kembali lagi bekerja di luar 

negeri. 

Namun kabar baik tentang kendala pembuatan ini 

sudah berakhir dan di ganti dengan kebijakan baru. 

Masalah pembuatan KTKLN memang sudah terselesaikan 

pada 5 bulan yang lalu dengan hadirnya 

eKTKLN17.Masalah ini juga pada awalnya memberikan 

banyak koreksi dan sambatan oleh TKI yang bekerja di luar 

negeri. Namun setelah hadirnya Peraturan Mentri 

Ketenagakerjaan No.7 Tahun 2015 Tentang Tata Cara 

Pemberian Elektronik Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri 

Kepada Tenaga Kerja Indonesia permasalahan ini sudah di 

anggap selesai tanpa banyaknya pihak yang mengkritisi 

kebijakan itu18. KTKLN memiliki fungsi sebagai 

penyimpan data pribadi setiap tenaga kerja Indonesia yang 

bekerja di luar negeri beserta asuransinya. Walaupun 

dengan adanya Peraturan Mentri Ketenagakerjaan No.7 

Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pemberian Elektronik Kartu 

Tenaga Kerja Luar Negeri Kepada Tenaga Kerja Indonesia 

                                                             
17 Pemerintah Ganti Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri dengan Sidik Jari Biometrik, lihat: 

http://nasional.kompas.com/read/2015/02/12/20235081/Pemerintah.Ganti.Kartu.Tenaga.Kerja.

Luar.Negeri.dengan.Sidik.Jari.Biometrik, di akses pada 20 Januwari 2016 
18 Jokowi: KTKLN Dihapus!,  

lihat:http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2014/11/30/180509726/Jokowi.KTKLN.Dihap

us. Di akses pada 20 Januwari 2016 

http://nasional.kompas.com/read/2015/02/12/20235081/Pemerintah.Ganti.Kartu.Tenaga.Kerja.Luar.Negeri.dengan.Sidik.Jari.Biometrik
http://nasional.kompas.com/read/2015/02/12/20235081/Pemerintah.Ganti.Kartu.Tenaga.Kerja.Luar.Negeri.dengan.Sidik.Jari.Biometrik
http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2014/11/30/180509726/Jokowi.KTKLN.Dihapus
http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2014/11/30/180509726/Jokowi.KTKLN.Dihapus
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yang merupakan penyempurnaan UU 39 Tahun 2004 

namun bukan berarti kebijakan KTKLN ini dapat berfungsi 

secara positif sebagaimana mestinya di luar negeri. 

Kenyataan yang terjadi adalah KTKLN ini tidak di anggap 

keberadaanya di negara tujuan sehingga tidak bisa 

menjamin apapun hakhak dan fasilitias yang di berikan 

kepada negara kepada TKI seperti asuransi kesehatan dan 

jaminan lainya. Kartu ini sama sekali tidak dapat 

membantu dan tidak memiliki arti apaun bagi TKI untuk 

di gunakan sebagai jaminan identitas di luar negeri. 

Terlebih lagi asuransi yang berada di dalamnya sangat sulit 

di lakukan pencairan jika terjadi kecelakan kerja terhadap 

pemegang kartu tersebut. Sehingga fungsi dari asuransi 

yang berada dalam KTKLN di pandang memiliki kinerja 

yang sangat buruk oleh para TKI kita. 

Peran PPTKIS gagal dalam perlindungan TKI di luar 

negeri 

Pelaksana penempatan TKI swasta adalah badan 

hukum yang telah memperoleh izin tertulis dari 

Pemerintah untuk menyelenggarakan pelayanan 

penempatan TKI di luar negeri.19 Sehingga dalam hal ini 

PPTKIS secara teknis adalah badan yang di lindungi secara 

hukum dalam mengurusi penempatan TKI di luar negeri. 

Dengan penjelasan ayat 5 pasal satu ini maka secara tidak 

langsung menunjukan bahwa pemerintah memiliki 

                                                             
19 Pasal 1 ayat 5 UU No.39 Tahun 2004 tentang definisi PPTKIS 
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keterbatasan dan tidak mampu dalam mengurusi, 

memfasilitasi dan menyelenggaraan pelayanan 

penempatan terhadap TKI di luar negeri. Pada perjalanya 

PPTKIS adalah lembaga yang berada paling depan dalam 

perekrutan dan banyak melakukan pelanggaran-

pelanggaran baik dari masa penampungan hingga 

penempatanya20. 

Dikuatkan oleh pasal 20 Ayat (1) UU 39 Tahun 2004 

dinyatakan bahwa “Untuk mewakili kepentingannya, 

pelaksana penampatan TKI swasta wajib mempunyai 

perwakilan di negara TKI ditempatkan”. Sedangkan Ayat 

(2) nya dikatakan bahwa “Perwakilan pelaksana 

penempatan TKI swasta sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1), harus berbadan hukum yang dibentuk berdasarkan 

hukum yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-

undangan di negara tujuan”.Dengan begitu banyaknya 

keterlibatan PPTKIS dalam penyelenggaraanya maka 

peran PPTKIS ini menjadi lebih dominan di banding peran 

pemerintah ketika bersinggungan secara langsung dengan 

TKI21. PPTKIS juga memiliki tanggung jawab terhadap 

kondisi kesehatan, pendidikan, penampungan dan hal-hal 

lainya yang menyangkut kebutuhan TKI. Tanggung jawab 

ini termasuk perlindungan terhadap TKI yang di kirimnya 

                                                             
20 Surat Edaran Nomor SE. 03 Tahun 2015 Tentang Tugas, Fungsi dan Kewenangan Kantor 

Cabang Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS)  
21 BNP2TKI Mengapresiasi Diluncurkannya Pemantauan PPTKIS, 

lihat:http://www.bnp2tki.go.id/read/9689/BNP2TKI-Mengapresiasi-Diluncurkannya-

Pemantauan-PPTKIS, di akses pada 20 Januwari 2016 

http://www.bnp2tki.go.id/read/9689/BNP2TKI-Mengapresiasi-Diluncurkannya-Pemantauan-PPTKIS
http://www.bnp2tki.go.id/read/9689/BNP2TKI-Mengapresiasi-Diluncurkannya-Pemantauan-PPTKIS
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sesuai dengan amanah UU No.39 tahun 200422. Selain 

PPTKIS pemeritah juga bekerjasama dengan agensi (mitra 

PPTKIS di luar negeri) yang berada di negara penempatan. 

Sehingga pada proses pendistribusian tenaga kerja PPTKIS 

mengirimkan daftar anggotanya kepada pihak agensi yang 

berada di luar negeri. Dengan penyerahan tersebut maka 

pihak agensi memiliki tanggung jawab lebih terhadap 

perlindungan TKI yang bekerja pada pihak-pihak yang 

memiliki ikatan kerjasama pada pihak agensi di negara 

tujuanya. 

Berdasarkan pengertian di atas mengenai tugas dan 

tanggung jawab PPTKIS yang harus melindungi 

perlindungan TKI di luar negeri sangatlah tidak masuk 

logika secara hukum. Hukum tertinggi adalah hukum 

yang berlaku di Negara penempatan sehingga pemerintah 

Indonesia secara legal harus tunduk pada hukum yang 

berlaku di Negara tersebut. Jika pemerintah yang berdaulat 

saja tidak memiliki standing position di Negara penempatan 

maka apakah mungkin PPTKIS memilikinya?. 

Pada dasarnya penempatan BMI di luar negeri adalah 

hubungan yang mengatur antar negara sehingga sudah 

menjadi hal yang semestinya jika pemerintah secara 

langsung untuk mengurusi masalah-masalah penempatan 

tesebut. Jika kembali pada penegasan pasal 1 ayat 5 ketidak 

                                                             
22 Op.cit, UU No.39 Tahun 2004, Pasal 82, Pelaksana penempatan TKI swasta bertanggung jawab 

untuk memberikan perlindungan kepada calon TKI/TKI sesuai dengan perjanjian penempatan. 
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mampuan ini di terlihat dengan menunjuk pihak swasta 

yang sebaigan pada akhirnya menimbulkan banyak 

masalah. Pasal ini menunjukan bahwa UU ini memiliki 

idikasi terhadap penyimpangan Undang-Undang Dasar 

yang berbunyi “melindungi segenap bangsa Indonesia dan 

seluruh tumpah darah Indonesia”23. Pemerintah 

seharusnya dapat melindungi warganya baik yang berada 

di dalam negeri maupun yang berada di luar negeri. 

Pemerintah seharusya dapat melindungi buruh migran 

yang berada di luar negeri dan tidak mewakilkanya 

kepada pihak swasta dalam penempatanya maupun 

perekrutanya. 

Kelemahan-kelemahan dari Undang-Undang inilah 

yang memberikan desakan dari banyak pihak seperti 

NGO, mantan TKI dan pihak-pihak lain yang merasa di 

rugikan kepada pihak pemernintah untuk segera meninjau 

kembali UU no.39 tahun 2004 ini yang di pandang sudah 

usang dan menggantinya dengan RUU yang baru24. Telah 

banyak lembaga-lambaga non pemerintah yang 

mengusulkan draf revisi Undang-Undang 39 tahun 2004 

seperti migran care, Infest, solidaritas perempuan dan 

ormas lainya kepada pemerintah untuk di kaji25. Namun 

                                                             
23  UUD 1945 
24 Anggota Komisi IX DPR RI, Amelia Anggraini, mendesak pemerintah untuk merevisi Undang-

undang tentang ketenagakerjaan dan perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di luar negeris, 

lihat:http://www.cnnindonesia.com/politik/20160224115013-32-113137/perlindungan-tki-

rendah-dpr-desak-pemerintah-revisi-uu/, di akses pada 20 Mei 2016 
25 Revisi UU TKI Dinilai Regulasi Bisnis Buruh Migran, 

http://www.cnnindonesia.com/politik/20160224115013-32-113137/perlindungan-tki-rendah-dpr-desak-pemerintah-revisi-uu/
http://www.cnnindonesia.com/politik/20160224115013-32-113137/perlindungan-tki-rendah-dpr-desak-pemerintah-revisi-uu/
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pada implementasinya rancangan ini hanya berhenti 

sampai pembahasan tanpa mengelurakan putusan apapun. 

Sehinggan ampai dengan Desember 2015 UU 39 tahun 2004 

ini masih di gunakan dan belum di gantikan. Dari semua 

penjelasan sub bab ini bahwa implementasi UU 39 tahun 

2004 belum bisa melindungi Tenaga Kerja Indonesia yang 

bekerja di luar negeri. 

Tumpang Tindih Kebijakan 

Perlindungan terhadap TKI pada dasarnya 

merupakan tanggung jawab pemerintah secara umum. 

Namun secara khusus penanganan ini pada awalnya di 

kelola oleh Kementrian Tenaga Kerja dan Transmigrasi 

bersama-sama dengan Kementrian Luar Negeri. Namun 

pada perjalananya dengan banyaknya berbagai kebutuhan 

maka pemerintah berdasarkan kebutuhan untuk 

membantu tugas perlindungan Tenga Kerja Indinesia di 

luar negeri berdasarkan UU no.39 tahun 2004 sehingga 

terbentuklah Badan Nasional Penempatan dan 

Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) yang di 

atur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 

81 Tahun 2006. Sehingga terdapat tiga lembaga Negara 

yang memiliki keterkaitan dan bersinggungan secara 

langsung terhadap perlindungan TKI di luar negeri yaitu 

Kemenlu, Kementrian Ketenagakerjaan dan Transmigrasi 

                                                             
lihat: http://www.jpnn.com/read/2016/02/09/355784/Revisi-UU-TKI-Dinilai-Regulasi-

Bisnis-Buruh-Migran-, di akses pada 20 Mei 2016 

http://www.jpnn.com/read/2016/02/09/355784/Revisi-UU-TKI-Dinilai-Regulasi-Bisnis-Buruh-Migran-
http://www.jpnn.com/read/2016/02/09/355784/Revisi-UU-TKI-Dinilai-Regulasi-Bisnis-Buruh-Migran-
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dan BNP2TKI. Walaupun pada kenyataanya menurut 

salah satu staf BNP2TKI yang bertugas pada deputi bidang 

perlindungan mengatakan bahwa terdapat 13 stakeholder 

terkait yang mengurusi masalah tenaga kerja luar negeri 

seperti Kementrian Luar Negeri, Kementrian Hukum dan 

HAM, Kepolisian dan kemenrian lainya namun yang 

paling sering bersinggungan adalah BNP2TKI, Kemenlu 

dan Kementrian Ketenagakerjaan dan Transmigrasi26.  

Pada sejarahnya tugas mengenai Tenaga Kerja 

Indonesia di bebankan kepada salah satu biro di 

Kementrian Ketenagakerjaan dan Transigrasi. Dengan 

adanya BNP2TKI maka Tugas kementrian 

Ketenagakerjaan menjadi berkurang dan tugas tersebut 

beralih sepenuhnya di bawah tanggung jawab kepada 

Badan Penempatan dan Perlindungan TKI. Pemindahan 

tanggung jawab ini secara resmi tercantum lebih detail 

dalam Peraturan Presiden No.81 tahun 2006 pada pasal 48 

dan 49 perihal ketentuan peralihan. Kehadiran BNP2TKI 

dalam hal ini tidak memiliki arti bahwa semua persoalan 

menyangkut penempatan dan perlindungan TKI dapat di 

selesaikan tanpa melibatkan aktor-aktor stakeholder 

lainya. Sehingga selain BNP2TKI terdapat juga stakeholder 

penting lainya seperti Kementrian Luar Negeri dan 

Kementrian Ketenagakerjaan juga sangat berperan dalam 

                                                             
26 Diskusi di lakukan di kantor BNP2TKI Jakarta pada 1 Desember 2015 
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membantu masalah TKI Tenga Kerja dalam upaya 

perlindunganya. 

 

BNP2TKI 

Dasar hukum berdirinya BNP2TKI terdapat pada 

Pasal 94 UU No.39 Tahun 2004 tentang Perlindungan dan 

Penempatan TKI, Instruksi Presiden No.6 Tahun 2006 dan 

Peraturan presiden No.81 Tahun 2006. Badan yang khusus 

mengurusi penempatan dan perlindungan buruh migran 

ini di atur dalam PP No.81 tahun 2006. Berdasarkan PP 

No.81 tahun 2006 menyebutkan bahwa ”Badan Nasional 

Penempatan dan Perlindungan Tenga Kerja Indonnesia 

yang selanjutnya disebut BNP2TKI adalah lembaga 

pemerintah Non Departemen yang berada di bawah dan 

bertanggung jawab kepada Presiden”27. Sesuai dengan 

namanya BNP2TKI berfungsi sebagai badan pelaksana 

kebijakan perlindungan TKI di luar negeri. BNP2TKI 

adalah lembaga pemerintah non Departemen yang 

bertanggung jawab secara langsung kepada presiden. 

Sedangkan kewenangan BNP2TKI itu sendiri sudah 

tertulis secara jelas di dalam PP No.1 Tahun 2006 pada 

pasal 2 yang menyatakan bahwa Kewenangan badan ini 

adalah sebagai berikut28: 

                                                             
27 Peraturan Presiden No.81 Tahun 2006 tentang Badan Nasional Penempatan 

dan Perlindungan Tenaga Kerja Indoesia di Luar Negeri 
28 Ibid Pasal 2 
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1. BNP2TKI yang beranggotakan wakil-wakil instansi 

Pemerintah terkait mempunyai fungsi pelaksanaan 

kebijakan di bidang penempatan dan perlindungan 

Tenaga Kerja Indonesia di luar negeri secara 

terkoordinasi dan terintegrasi. 

2. Bidang tugas masing-masing Instansi meliputi bidang 

ketenagakerjaan, keimigrasian, hubungan luar negeri, 

administras kependudukan kesehatan, kepolisian, dan 

bidang lain yang dianggap perlu. 

3. Wakil-wakil instansi pemerintah terkait berkoordinasi 

dengan instansi induk masing-masing dalam 

pelaksanaan kebijakan di bidang penempatan dan 

perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di luar negeri. 

 

 

 

Dan juga di lanjutkan dengan pasal 3 PP No.81 

Tahun 2006 yang menyatakan bahwa29: 

1. melakukan penempatan atas dasar perjanjian secara 

tertulis antara Pemerintah dengan Pemerintah negara 

Pengguna Tenaga Kerja Indonesia atau Pengguna 

berbadan hukum di negara tujuan penempatan; 

2. memberikan pelayanan, mengkoordinasikan dan 

melakukan pengawasan mengenai; dokumen, 

                                                             
29 Ibid Pasal 3 
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pembekalan akhir, penyelesaian masalah, 

pemberangkatan, sumber-sumber pembiayaan, 

pemberangkatan sampai pemulangan, peningkatan 

kualitas calon Tenaga Kerja Indonesia, informasi, 

kualitas pelaksana penempatan Tenaga Kerja 

Indonesia, peningkatan kesejahteraan Tenaga Kerja 

Indonesia dan keluarganya. 

 

Sehingga dengan wewenang yang telah di 

amanahkan oleh negara kepada BNP2TKI maka sudah 

sangat jelas bahwa fungsi dari badan ini adalah sebagai 

pelaksana perlindungan dan penempatan TKI di luar 

negeri. Penekanan fungsi “pelaksana” ini juga terdapat 

pada peraturan sebelumnya dalam UU No.39 Tahun 2004 

pasal 2 ayat (1) yang menyatakan bahwa “Badan Nasional 

Penempatan dan Perlindungan TKI sebagimana yang 

dimaksud dalam Pasal 94 mempunyai fungsi pelaksana 

kebijakan di bidang penempatan dan perlindungan TKI di 

luar negeri secara terkoordinasi dan terintegrasi”30. Maka 

dalam hal ini sudah sangat jelas bahwa fungsi BNP2TKI 

adalah sebagi pelaksana perlindungan dan penempatan 

TKI di luar Negeri sesuai dengan amanah UU dan juga PP 

yang pernah di keluarkan oleh pemerintah. 

                                                             
30Op.cit, Lihat UU No.39 Tahun 2004, pasal 2 ayat (1) 
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 Kendaki demikian pada kenyataanya lembaga ini 

masih sangat bergantung pada Kementrian Tenega Kerja 

dan Kementrian Luar Negeri dalam menyelesaikan 

persoalan-persoalan menyangkut buruh migran yang ada 

di luar negeri. Peraturan Presiden ini sebenarnya sebagai 

lanjutan dari adanya UU No.39 tahun 2004 tentang 

perlindungan buruh migran untuk memaksimalkan 

sumber daya manusia dalam pasar tenaga kerja luar negeri 

dan perlindunganya. BNP2TKI yang beranggotakan wakil-

wakil instansi Pemerintah terkait mempunyai fungsi 

pelaksanaan kebijakan di bidang penempatan dan 

perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di luar negeri secara 

terkoordinasi dan terintegrasi.31 Pasal 2 ini secara langsung 

menyinggung tentang penggunaan kata terkordinasi dan 

terintegrasi yang memerujuk pada stakeholder lainya. 

Sehingga hubungan lintas stakeholder dalam 

menyelesaikan buruh migran pada dasarnya di atur oleh 

Peraturan Presiden ini pada khususnya dan Undang-

Undang lain pada umumnya. 

1. Kementrian Tenaga Kerja dan Transmigrasi 

Dasar hukum kementrian ini lebih merujuk pada 

Undang-Undang No.13 tahun 2003 tentang 

ketenagakerjaan. Kementrian ini bertanggung jawab 

terhadap semua pekerjaan baik yang berada di dalam 

                                                             
31Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2006 Tentang 

Badan Nasional Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia 
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negeri maupun yang berada di luar negeri. Sebelum 

adanya UU no.39 tahun 2004 UU ini di gunakan sebagai 

dasar hukum terhadap perlindungan buruh migran yang 

ada di luar negeri. Tanggung jawab yang menyangkut 

tentang perlindungan dalam undang-undang tertuang 

pada pasal 31 yang menyebutkan bahwa pelaksana 

penempatan tenaga kerja wajib memberikan perlindungan 

sejak rekrutmen sampai penempatan tenaga kerja. Namun 

penggunan kata tenaga kerja di sini masih bersifat umum 

yang memiliki arti tenaga kerja di dalam negeri maupun 

tenaga kerja yang ada di luar negeri. 

Dengan adanya perbaikan-perbaikan sistem di 

dalam pemerintahan pada akhirnya Kementrian 

Ketenagakerjaan dan Transmigrasi di lepas secara sendiri-

sendiri. Sehingga dengan berpisahnya Kementrian ini 

sangat menguntungkan kedua belah pihak dimana 

tanggung jawab Kementrian Tenaga Kerja menjadi 

berkurang dan Kementrian Transigrasi sendiri menjadi 

lebih mandiri dalam melaksanakan fungsinya sebagai 

institusi Negara dengan posisi kementrian. 

 

2. Kementrian Luar Negeri 

Kementrian Luar Negeri Indonesia pada awal 

reformasi menggunakan pedoman Undang-Undang no.37 

tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri. UU ini 

memang pada dasarnya tidak menyebutkan secara 
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langsung tentang perlindungan buruh migran di luar 

negeri namun beberapa pasalnya menyinggung tentang 

tanggung jawabnya terhadap warga negara Indonesia di 

luar negeri. Seperti yang tertera dalam pasal 19 

menyebutkan bahwa perwakilan Republik Indonesia yang 

dalam hal ini adalah kementrian luar negeri berkewajiban 

memberikan pengayoman, perlindungan, dan bantuan 

hukum bagi warga negara dan badan hukum Indonesia di 

luar negeri, sesuai dengan peraturan perundangundangan 

nasional serta hukum dan kebiasaan internasional.32 

Undang-Undang ini kemudian di susul dengan PP no.56 

tahun 2015 yang mengatur tentang Kementrian Luar 

Negeri. Peraturan Presiden ini memiliki fungsi utama 

sebagai pembantu presiden dalam semua urusan 

pemerintaan mengenai luar negeri. Sedangkan untuk pasal 

yang berhubungan tentang perlindungan memiliki 

kesaman dengan UU No.37 tahun 1999 yang tidak 

membahas tentang buruh migran melainkan lebih umum 

dalam pasal 36 yang ditangani oleh bagian salahsatu 

bagian dari Kementrian Luar Negeri yaitu Direktorat 

Jenderal Protokol dan Konsuler. 

Dari ketika stakeholder tersebut tentunya memiliki 

tugas dan tanggung jawabnya masing masing. Sehingga 

dalam memberikan perlindungan terhdap TKI menutut 

Undang-Undang dari memiliki tugas sebagai berikut. 

                                                             
32 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 1999 Tentang Hubungan Luar Negeri 
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Tabel.4.1 

Tugas Pokok BNP2TKI, Kemenlu dan Menaker 

Menyangkut Perlindungan TKI 

BNP2TKI Kemenlu Menaker 

1. Melakukan 

penempatan 

atas dasar 

perjanjian 

secara 

tertulis 

antara 

Pemerintah 

dengan 

Pemerintah 

negara 

Pengguna 

Tenaga Kerja 

Indonesia 

atau 

Pengguna 

berbadan 

hukum di 

negara 

tujuan 

penempatan 

(skema G to 

G dan skema 

G to P) 

2. Memberikan 

pelayanan, 

mengkoordin

1. Memberikan 

bantuan 

hukum 

kepada setiap 

warga negara 

Indonesia di 

luar negeri 

apabila 

berhadapan 

dengan 

hukum 

2. memberikan 

pengayoman, 

perlindungan, 

dan bantuan 

hukum bagi 

warga negara 

dan badan 

hukum 

Indonesia di 

luar negeri, 

sesuai dengan 

peraturan 

perundang-

undangan 

nasional serta 

hukum dan 

1. Menempatan 

tenaga kerja 

untuk 

dimenempatkan 

tenaga kerja 

pada jabatan 

yang tepat 

sesuai dengan 

keahlian, 

keterampilan, 

bakat, minat, 

dan kemampuan 

dengan 

memperhatikan 

harkat, 

martabat, hak 

asasi, dan 

perlindungan 

hukum 

2. Memberikan 

pelayanan atas 

terselengaranya 

penempatan TKI 

di luar negeri 
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asikan, dan 

melakukan 

pengawasan 

mengenai 

(Skema P to 

P) : 

3. Verifikasi 

dokumen 

4. Pembekalan 

akhir 

pemberangk

atan (PAP) 

5. Penyelesaian 

masalah 

6. Sumber-

sumber 

pembiayaan 

7. Pemberangk

atan sampai 

pemulangan 

8. Peningkatan 

kualitas 

calon Tenaga 

Kerja 

Indonesia 

9. Informasi 

10. Kualitas 

pelaksana 

penempatan 

Tenaga Kerja 

Indonesia 

kebiasaan 

internasional. 

3. Dalam hal 

warga negara 

Indonesia 

terancam 

bahaya nyata, 

Perwakilan 

Republik 

Indonesia 

berkewajiban 

memberikan 

perlindungan, 

membantu, 

dan 

menghimpun 

mereka di 

wilayah yang 

aman, serta 

mengusahaka

n untuk 

memulangka

n mereka ke 

Indonesia 

atas biaya 

negara. 

3. Bertanggung 

jawab terhadap 

semua pekerjaan 

baik yang 

berada di dalam 

negeri maupun 

yang berada di 

luar negeri 

4. Memberikan 

perlindungan 

kepada tenaga 

kerja dalam 

mewujudkan 

kesejahteraan 

dan 

meningkatkan 

kesejahteraan 

tenaga kerja dan 

keluarganya. 

5. Memberikan 

informasi 

mengenai 

ketenagakerjaan 

6. Menyelenggarak

an pelatihan 

kerja dan 

membekali calon 

pekerja untuk 

meningkatkan, 

dan 
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11. Peningkatan 

kesejahteraan 

Tenaga Kerja 

Indonesia 

dan 

keluarganya. 

mengembangka

n kompetensi 

kerja guna 

meningkatkan 

kemampuan, 

produktivitas, 

dan 

kesejahteraan. 

7. Memberikan 

perlindungan 

yang mencakup 

kesejahteraan, 

keselamatan, 

dan kesehatan 

baik mental 

maupun fisik 

tenaga kerja. 

Sumber: Di ambil dari peraturan pemerintah yang pernah 

di keluarkan; UU No.39 tahun 2004, PP No.81 tahun 

2006,UU No.37 Tahun 1999 dan UU No.13 Tahun 2003 

Seperti yang kita ketahui bahwa terjadi tumpang tindih 

kebijakan antara BNP2TKI dan Menaker mengenai tugas 

pokok yang sama dalam melakukan penempatan TKI ke 

luar negeri dan memberikan perlindungan. Sedangkan jika 

di lihat dari fungsinya BNP2 TKI sebagai pelaksanaan 

kebijakan dibidang penempatan dan perlindungan tenaga 

kerja Indonesia di luar negeri secara terkoordinasi dan 
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terintegrasi33 yang di atur pada pasal 95 ayat 1 UU No. 

39/2004. Sedangkan fungsi Kementrian ketenagakerjaan 

adalah perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan 

di bidang peningkatan daya saing tenaga kerja dan 

produktivitas, peningkatan penempatan tenaga kerja dan 

perluasan kesempatan kerja, peningkatan peran hubungan 

industrial dan jaminan sosial tenaga kerja, pembinaan 

pengawasan ketenagakerjaan serta keselamatan dan 

kesehatan kerja.34 Dalam hal ini tidak hanya menyangkut 

tenaga kerja yang ada di dalam negeri saja melainkan yang 

terdapat di luar negeri. Dari ketiga lembaga tersebut 

terdapat beberapa faktor utama yang mengakibatkan 

kurangya sinergisitas di antara ketiganya.  

 

Kedudukan BNP2TKI dan tugasnya 

Kementrian Ketenagakerjaandan BNP2TKI adalah 

stakeholder yang terkait dengan pengurusan TKI ke luar 

negeri. Kendaki demikian sering terjadi miss kordinasi di 

antara keduanya lantaran memiliki persamaan fungsi 

namun berdiri pada badan yang berbeda-beda. Seperti 

yang kita ketahui dalam amanah Undang-Undang Dasar 

pasal 17 ayat (1) menyatakan bahwa “Presiden dibantu 

oleh menteri-menteri negara”35 di lanjutkan pada ayat (3) 

                                                             
33 Fungsi BNP2TKI, lihat http://ppid.bnp2tki.go.id/index.php/kedudukan-tugas-dan-fungsi 

diakses pada 20 Mei 2016 
34 Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2015 tentang Kementerian Ketenagakerjaan 
35 Undang-Undang Dasar RI pasal 17 ayat (2) 

http://ppid.bnp2tki.go.id/index.php/kedudukan-tugas-dan-fungsi
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bahwa “setiap menteri membidangi urusan tertentu dalam 

pemerintahan”36, Hal ini memiliki arti bahwa setiap 

kementrian yang dikepalai oleh seorang mentri memiliki 

kewenangan untuk menentukan arah kebijakan nasional, 

kebijakan pelaksanaan dan kebijakan teknis lainya yang 

berhungungan dengan kementrianya masing-masing. 

Singkatnya Kementrian Ketenagakerjaan adalah 

stakeholder yang memiliki kedudukan secara langsung di 

bawah presiden dalam urusan ketenagakerjaan baik yang 

berada di dalam negeri maupun yang berada di dalam 

negeri. 

Dalam perlindungan terhadap TKI ini menjadi unik 

di karenakan PP No.81 tahun 2006 menyebutkan bahwa 

“Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenga 

Kerja Indonnesia yang selanjutnya disebut BNP2TKI 

adalah lembaga pemerintah Non Departemen yang berada 

di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden”37. 

Artinya adalah kedudukan BNP2TKI memiliki kesejajaran 

dengan Kementrian Ketenagakerjaan dalam menjalankan 

fungsi dan tugasnya. Sehingga dengan adanya kesejajaran 

kedudukan di antara keduanya dan memiliki kesamaan 

fungsi maka terkadang menimbulkan miss kordinasi di 

antara keduanya. Disamping itu dengan sejajarnya 

kedudukan antara BNP2TKI dan Kementrian 

                                                             
36 Ibid, Ayat (3) 
37 Op.cit, lihat dalam Peraturan Presiden No.81 tahun 2006 
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ketenagakerjaan maka BNP2TKI tidak bertangggung 

jawab terhadap Kementrian Ketenagakerjaan melainkan 

langsung terhadap Presiden. Hal ini tentunya menjadi 

rancu dikarenakan kementrian ketenagakerjaan juga 

bekerja pada fokus yang sama. 

Seperti yang telah di jelaskan sebelumnya bahwa 

kedudukan yang setara antara BNP2TKI dan Kementrian 

Ketenagakeraan dengan tugas dan fungsi yang sama sering 

menimbulkan dualisme yang berdampak pada miss 

kordinasi. Sebagai salah satu contohnya terjadi perbedaan 

standar operasional antara BNP2TKI dan Menaker yang 

berakibat pada stakeholder lainya seperti Badan Pemeriksa 

Keuangan Republik Indonesia. Hal ini juga di perkuat oleh 

Humas BPK RI mengatakan bahwa antara Kementerian 

Tenaga Kerja dan BNP2TKI belum selaras saol perekrutan 

dan penempatan TKI. Ada proses berbeda yang dilakukan 

untuk menghadapi masalah yang sama38. Perbedaan 

proses tersebut menunjukan kurangya kordinasi antara 

BNP2TKI dengan Menaker dikarenakan keduanya 

memiliki kedudukan yang sama di bawah presiden. 

Dengan kedudukan yang sama tersebut maka sangat 

mungkin miss kordinasi itu terjadi. Kepala Biro Humas 

dan Kerjasama Internasional BPK RI, R Yudi Ramdan 

Budiman mengatakan bahwa “Menaker dan BNP2TKI 

                                                             
38 BPK: Koordinasi Menaker dengan BNP2TKI Soal TKI Masih Lemah Lihat; 

http://oto.detik.com/read/2015/05/06/122057/2907217/10/bpk-koordinasi-menaker-dengan-

bnp2tki-soal-tki-masih-lemah di akses pada 5 Mei 2016 

http://oto.detik.com/read/2015/05/06/122057/2907217/10/bpk-koordinasi-menaker-dengan-bnp2tki-soal-tki-masih-lemah
http://oto.detik.com/read/2015/05/06/122057/2907217/10/bpk-koordinasi-menaker-dengan-bnp2tki-soal-tki-masih-lemah
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mengatur masalah yang sama tapi prosesnya 

berbeda. Menaker mengatur bahwa CTKI harus mendaftar 

dulu ke dinas tenaga kerja dan PPTKIS mengambil datanya 

dari dinas tenaga kerja. Tapi BNP2TKI mengatur, PPTKIS 

merekrut dulu baru daftar. Nah perbedaan ini kan 

menyulitkan bagi TKI, dan menyulitkan kita untuk 

mengawasi.”39 Di lain contoh tersebut tedapat persoalan 

lain yang diakibatkan oleh miss kordinasi antara 

stakeholder terkait yang mengurusi perlindungan TKI di 

luar negeri. Contoh lainya adalah masalah TKI yang 

membutuhkan perawatan kepada BNP2TKI namun tidak 

bisa di berikan dikarenakan tidak adanya rekomendasi 

dari KBRI atau Kemenlu40. Sehingga dari beberapa kejadian 

diatas maka dalam hal ini dapat dilihat bahwa tumpang 

tindih tangunggjawab dengan kordinasi yang lemah akan 

berakibat pada efektifitas dan profesionalan lembaga yang 

mengurusi TKI. 

Undang-Undang yang digunakan selama ini belum 

secara jelas memisahkan stakeholder yang bersangkutan 

mengenai fungsi regulator dan Operator penempatan TKI. 

Yang dimaksud dengan fungsi legulator adalah fungsi 

sebagi pembuat kebijakan, sedangkan fungsi operator 

adalah yang melakukan implementasi kebijakan. 

                                                             
39 Ibid 
40 Belajar dari Kasus Iwin, Kemlu-BNP2TKI Darurat Koordinasi 

Lihat; https://newsbmi.wordpress.com/2015/08/19/belajar-dari-kasus-iwin-kemlu-bnp2tki-

darurat-koordinasi/ di akses pada 5 Mei 2016 

https://newsbmi.wordpress.com/2015/08/19/belajar-dari-kasus-iwin-kemlu-bnp2tki-darurat-koordinasi/
https://newsbmi.wordpress.com/2015/08/19/belajar-dari-kasus-iwin-kemlu-bnp2tki-darurat-koordinasi/
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Pemisahan fungsi tersebut bertujuan untuk mengatasi 

timpang tindih kebijakan yang terjadi selama ini 

mengingat BNP2TKI dan Menaker sampai dengan saat ini 

masih berada pada fungsi yang sama yaitu sama-sama 

sebagai operator dalam perekrutan TKI hingga 

kepulanganya. 

Sehingga jika di rangkum lebih sederhana maka 

dengan adanya kewenangan yang saling tumpang tindih 

antara BNP2TKI dan Kementrian Ketenagakerjaan  maka 

beraibat pada beberapa masalah yang sering terjadi sebagai 

berikut; 
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Tabel 4.2. 

Tumpang Tindih Kebijakan antara BNP2TKI dan 

Menaker 

Tumpang Tindih 

Kebijakan 
Dampak Tumpang Tindih Kebijakan 

Wewenang yang 

sama mengenai 

mekanisme 

perekrutan TKI. 

Standar operasional yang berbeda 

mengenai perekrutan yang dilakukan 

oleh BNP2TKI dan standar operasional 

mengenai perekrutan yang di lakukan 

oleh Menaker malah membuat ketidak 

seuaian data di antara keduanya. Hal 

ini berimbas pada pengawasan yang di 

lakukan oleh Stakeholder lainya seperti 

BPK RI, Kemenlu, Imigrasi, Kemenkes 

dan stakeholder lainya yang 

berhubungan dengan penyelenggara 

TKI 

Wewenang 

dalam 

penerbitan Surat 

Ijin Pengerahan 

dan Surat Ijin 

Usaha 

Penempatan 

TKI. 

Dualisme penerbitan surat ijin 

pengerahan dan SIUP berakibat pada 

pengusaha yang bergerak dalam 

bidang jasa penyaluran TKI. 

Wewenang 

mengenai 

memberangkatk

an TKI. 

Mengakibatkan keberangkatan 

maupun kepulangan TKI tidak berasal 

dari satu yang sama. Dengan berbeda-

bedanya pintu keberangkat membuat 

beberapa instansi seperti Imigrasi, BPK 

RI, Kemenlu dan stakeholder lainya 
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mengalami kesulitan dalam 

mengawasi TKI yang pergi maupun 

yang telah kembali tanah air. 

Wewenang yang 

sama sebagai 

pembantu 

presiden namun 

sistem informasi 

belum 

terintegrasi 

dengan baik 

antara BNP2TKI 

dan Menaker 

BNP2TKI dan Menaker sama-sama 

bertanggungjawab kepada Presiden 

dengan fungsi yang sama dalam 

pengelolaan TKI. Sehingga dengan 

tidak terintegrasinya system informasi 

maka PPTKIS yang masuk dalam 

daftar black list di salah satu stakeholder 

masih bisa melakukan rekrutmen TKI. 

Kejelasan 

mengenai 

stakeholder yang 

bertugas 

mengawasi 

agensi-agensi 

yang ada. 

Belum adanya pengawasan terpadu 

sehingga antara BNP2TKI dan 

Menaker masih bingung mengenai 

tugas pokok pengawasan tersebut. 

Wewenang 

PengawasanTKI 

di luar negeri 

Kedua lembaga memeliki 

tanggungjawab yang sama. Dalam 

perjalanya malah membuat ketidak 

profesionalan di karenakan TKI yang 

berada di luar negeri tidak berangkat 

dari satu pintu yang sama.  

Sumber: Di ambil berdasarkan peraturan pemerintah 

yang pernah dikeluarkan; UU No.39 tahun 2004, PP No.81 

tahun 2006, UU No.13 Tahun 2003 dan berbagai sumber 

lainya. 
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Sehingga dengan adanya masalah-masalah 

tumpang tindih tersebut banyak terdapat celah yang 

merugikan TKI seperti klaim asuransi begitu lama, 

kepulangan TKI tak dicover dan kerugian-kerugian 

lainya yang diakibatkan oleh tumpang tindihnya 

wewenang BNP2TKI dan Menaker. Sedangkan pada 

sisi pemerintah seperti BPK RI, Kementrian Hukum 

dan HAM dan stakeholder lainya menimbulkan 

persoalan tersendiri karena berbedanya data yang 

berasal dari lembaga negara yang mengurusi TKI. 

1. Kordinasi antar stakholder. 

Sinergisitas diantara instansi tersebut sangat 

dibutuhkan untuk penanganan perlindungan dan 

penempatan yang lebih baik. Namun terkadang 

instansi yang berkepentingan tersebut mengalami 

perberbedaan jangkauan dan power yang di miliki. 

Dalam bahasa yang lebih sederhana terdapat 

banyak permasalahan-permasalahan yang terjadi di 

luar negeri yang merupakan tanggung jawab dari 

BNP2TKI namun kapasitas instansi tersebut tidak 

menjangkau untuk menyelesaikan persoalan-

persoalan yang berhubungan lintas batas negara, 

kekuatan hukum dan bahkan infrastruktur yang 

memadai. Sehingga permasalahan tersebut harus di 

selesaikan oleh stakeholder terkait yang memiliki 

kapasitas dalam bidang diplomasi luar negeri yang 
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dalam hal ini adalah Kementrian Luar Negeri. 

Menurut Kepala direktur perlindungan warga 

negara Indonesia Kementrian Luar Negeri dalam 

wawancara yang di lakukan pada tanggal 2 

Desember 2015 lalu menyampaikan bahwa memang 

fungsi dan tugas dari Kemenlu adalah 

menyelesaikan permasalahan yang berhubungan 

dengan urusan-urusan luar negeri termasuk urusan 

perlindungan warga negara Indonesia di luar 

negeri. Beliau melanjutkan bahwa perlindungan 

tersebut meliputi seluruh warga negara Indonesia 

yang ada di luar negeri baik pelajar, pengunjung 

wisata dan lain sebagainya yang melintasi batas 

negara hingga dapat di sebut sebagi migran. 

Sehingga tugas dari Kemenlu sebenarnya bukan 

hanya masalah TKI saja melainkan lebih umum 

yaitu seluruh warga negara di luar. Namun memang 

pada kenyataanya jumlah pekerja migran dan 

masalahnya jauh lebih banyak berasal dari warga 

negara Indonesia yang melintasi batas negara 

dengan status sebagai pekerja.  

Sehingga di sini sangat terlihat adanya 

penglihan tanggung jawab secara sistematis antara 

stakeholder yang satu dengan lainya. Dimana tugas 

kemenlu melakukan perlindungan di luar negeri 

sedangkan untuk tugas keberangkatan dan lain-lain 
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yang ada dalam negeri adalah tugas dari kementrian 

lainya. Pemasalahanya adalah dari sisi pihak 

Kementrian Luar Negeri itu sendiri memang 

memiliki tugas melindungi warga negaranya yang 

ada di luar negeri namun jika jumlah permasalahan-

permasalahan yang menyangkut perlindungan ini 

tinggi tentunya akan sangat menggangu perwakilan 

Kemenlu tersebut dalam kinerjanya terhadap 

fungsi-fungsi lainya. Seperti yang kita ketahui 

bahwa tugas Kemenlu juga mengurusi hubungan 

bilateral dan multilateral lainya dengan negara-

negara yang memiliki hubungan doplomatik. 

Kementrian Luar Negeri pada dasarnya tidak 

terlibat di dalam proses perekrutan dan 

penyaringan di dalam negeri melainkan hanya 

sebagai stakeholder yang hanya menyelesaikan 

permasalahan-permasalahan yang terjadi di luar 

negeri. Sedangkan menurut Pak Shabda yang 

pernah di bertugas di Saudi Arabia dan sekarang 

menjabat sebagai kepala seksi Criminal affairs 

Kemenlu mengungkapkan bahwa “Sebenarnya 

banyak terdapat WNI yang tidak layak untuk di 

berangkatkan sebagai BMI sehingga berimplikasi 

pada kinerja BMI tersebut di luar negeri”. Pendapat 

tersebut tentunya memperkuat penunilis bahwa jika 

Kemenlu adalah stakeholder yang bertanggung 
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jawab mengurusi permasalahan-permasalahan 

yang ada di luar negeri sudah seharusnya Kemenlu 

juga ikut dalam proses penyaringan dan penawasan 

BMI sebelum keberangkatan. Penulis beranggapan 

bahwa selama ini sebenarnya Kemenlu adalah pihak 

yang harus bertanggungjawab tanpa pernah 

melakukan proses penyaringan dalam negeri yang 

merupakan inti dari munculnya permasalahan-

permasalahan yang ada di luar negeri. Begitu halnya 

sebaliknya dengan Stakeholder lainya yang hanya 

melakukan penyaringan-penyaringan di dalam 

negeri tanpa terlibat secara langsung terhadap 

proses penyelesaian permasalahan di luar 

negerinya. Di samping itu dengan adanya 

perpindahan tanggung jawab yang otomatis dan 

sistematis tersebut tentunya berdampak secara 

langsung terhadap anggaran oprasional yang di 

Kementrian Luar Negeri sementra anggran yang di 

berikan oleh APBN sudah bersifat untuk 

operasional per instansinya. Dengan adanya 

perbedaan fungsi, anggaran belanja dan tanggung 

jawab tersebut maka kecemburuan diantra 

stakeholder sangat rawan terjadi. Sehingga idealnya 

adalah setiap stakeholder seharusnya bertanggung 

jawab terhadap setiap action yang pernah di 

lakukan. 
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Alur permasalahan sebenarnya di mulai dari 

masa perekrutan yang dalam hal ini masih berada 

pada ranah domestik. Walaupun pada tehnikalnya 

PPTKIS yang lebih dominan terlibat namun secara 

tanggung jawab BNP2TKI adalah badan negara 

yang memiliki otoritas untuk mengurusi 

perlindungan buruh migran. Dari masa perekrutan 

hingga masa pemberangkatan dan penempatanya 

semua urusan-urusan tersebut menjadi tanggung 

jawab BNP2TKI namun jika terjadi permasalahan di 

luar negeri maka Kementrian luar negerilah yang 

akan membantu menyelesaikan masalah tesebut. 

Seperti yang kita ketahui sebelumnya bahwa tugas 

Kementian Luar Negeri memang melindungi setiap 

warga negaranya yang ada di luar negeri seperti 

yang di atur dalam Undang-Undang. Namun 

penyelesaian maslah yang di lakukan oleh Kemenlu 

sifatnya hanya memberikan perlindungan-

perlindungan yang menyelesaikan masalah 

tersebut. Permasalahan-permasalahan yang terjadi 

pada dasarnya sudah di mulai sejak awal 

keberangkatan yaitu tidak layaknya calon TKI 

untuk bekerja di luar negeri. Ketidak layakan 

tersebut tentunya dari segi pernyaratan-persyaratan 

yang tidak di penuhi seperti administrasi, 

pendidikan maupun kesehatan calon TKI. 
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Sehingga dari alur gambar di atas dapat terlihat 

bahwa Kemelu hanya menyelesaikan maslah-

masalah yang berada di luar negeri namun tidak 

bisa menjangkau akar dari permasalahan yang 

sebenarnya terjadi. Dari skema tersebut dapat di 

lihat bahwa kurangnya profesionalitas terhadap 

tugas dan tanggung jawab di antra stakeholder 

dalam perlindungan terhadap buruh migran 

Indonesia yang bekerja di luar negeri. Di tambah 

lagi dengan lamanya kordinasi yang di lakukan oleh 

pihak BNP2TKI dalam menyelesaikan sebuah 

persoalan. 

Pada dasarnya kordinasi yang di lakukan oleh 

pihak-pihak terkait yang dalam hal ini adalah 

BNP2TKI, Kementrian Ketenagakerjaan dan 

Transmigrasi dan Kemantrian Luar Negeri masih 

belum terintegrasi dengan baik dalam mengelola 

perlindungan buruh migran Indonesia. Kordinasi 

yang di lakukan oleh stakeholder terkait tersebut 

masih bersifat pararel sehingga membutuhkan 

waktu yang lebih lama dan kurang efektif jika di 

bandingkan dengan kordinasi integrasi secara 

langsung. Kordinasi stakeholder yang pararel 

tersebut terlihat dalam Peraturan Presiden Republik 

Indonesia No.81 tahun 2006 tentang BNP2TKI pada 

bab III pasal 30 yang berbunyi “Dalam hubungan 
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luar negeri di bidang penempatan dan perlindungan 

Tenaga Kerja Indonesia di luar negeri, Kepala 

BNP2TKI berkoordinasi dengan Menteri yang 

bertanggung jawab di bidang hubungan luar negeri 

melalui Menteri yang bertanggung jawab di bidang 

ketenagakerjaan.”41 Sehingga aturan ini dapat 

terlihat secara jelas bahwa BNP2TKI tidak 

mengkordinasikan kebutuhanya secara langsung 

kepada pihak KEMENLU melainkan harus melalu 

Kementrian Ketenagakerjaan terlebih dahulu. 

Ketidak langsungan pengorganisasian ini tentunya 

memerlukan waktu yang lebih lama jika di 

bandingkan dengan pengordinasian secara 

langsung. Dari peraturan inilah dapat di lihat skema 

baliknya jika KEMENLU memberikan respon 

ataupun tanggapan terhadap kebutuhan akan 

perlindungan buruh migran dan penempatanya di 

luar negeri maka KEMENLU akan 

menyampaikanya kepada Kementrian 

Ketenagakerjaan terlebih dahulu dan di lanjutkan 

oleh kementrian tersebut kepada pihak BNP2TKI. 

Dalam hal ini dapat di lihat secara keseluruhan 

bahwa proses yang begitu panjang antra action yang 

di berikan kepada KEMENLU oleh BNP2TKI dan re-

action yang diberikan KEMENLU kepada BNP2TKI 

                                                             
41 PP no 81 Ta 2006 tentang BNP2TKI 
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yang harus melewati Kementrian Ketenagakerjaan 

terlebih dahulu. Sedangkan pada implementasi di 

lapangan terkadang terdapat lebih dari satu action 

dan re-action antra kebutuhan BNP2TKI terhdap 

Kementrian Luar Negeri. 

Dengan tidak adanya perantara maka setiap 

stakeholder terkait dapat secara langsung 

memberikan action kepada pihak-pihak yang di 

butuhkan. Memang seperti yang kita ketahui bahwa 

penulis hanya membatasi tiga instansi negara yang 

terlibat dalam perlindungan buruh migran di luar 

negeri sehingga dari gambar di atas hanya terdapat 

tiga instansi negara yang terlibat. Skema tersebut 

dapat berubah sesuai dengan keterlibatan 

kementrian lainya namun pada idealnya kordinasi 

di antra semua kementrian harus bersifat langsung 

dan tidak  melalui perantara dari suatu kementrian 

ke kementrian lainya. 

A. Perlindungan hukum Yang Bersifat reactive, 

Faktor lain yang menyebabkan lemahnya 

perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di luar negeri 

adalah pola perlindungan hukum di Indonesia masih 

cenderung reactive. Yang di maksud reactive disini 

adalah kebijakan perlindungan ditujukan kepada TKI di 

luar negeri yang terlibat dalam masalah hukum dan 

melaporkanya kepada stakeholder terkait. Namun pada 
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realitasnya banyak kejadian-kejadian yang tidak di 

laporkan korban kepada pihak pemerintah dan ada pula 

laporan pengaduan yang tidak ada tindak lanjutnya42. 

Perlindungan hukum yang bersifat reactive ini dapat di 

lihat dari produk kebijakan yang pernah di keluarkan 

sejak satu dekade terakhir yang menyangkut 

perlindungan TKI di luar negeri. Dari 31 kebijakan 

hanya terdapat 5 kebiajakan yang menyinggung secara 

langsung tentang perlindungan itu sendiri sedangkan 

sisianya berisi tentang aturan-aturan administrasi, 

masalah perijinan, dan kebijakan yang bersifat umum. 

Sehingga dalam hal ini dapat di katakana bahwa produk 

undang-undang perlindungan buruh migran kita lebih 

di dominasi oleh urusan administrasi, perijinan dan 

tatacara melakukan kegiatan yang berhubungan dengan 

kepergian hingga kepulanganya TKI. 

Perlindungan hukum terhadap pekerja migran di 

Indonesia selama ini masih bersifat reactive43. 

Perlindungan di lakukan apabila terdapat laporan-

laporan yang masuk di perwakilan-perwakilan 

Indonesia di luar negeri. Dengan demikian kepala 

perwakilan wajib menunjuk dan Pengacara dan/atau 

                                                             
42 Laporan berita Viva, TKI Bermasalah Selalu Diabaikan, 

lihat:http://www.viva.co.id/ramadan2016/read/289251-laporan-tki-
bermasalah-selalu-diabaikan diakses pada 28 Juni 2016 

43 Anisa Santoso, Sociological Analysis on State Policy Behaviour in the Making of Regional 

Policy on the Protection of Migrant Workers: the Case of Indonesia and the Philippines in 

ASEAN, University of Nottingham, 2012 

http://www.viva.co.id/ramadan2016/read/289251-laporan-tki-bermasalah-selalu-diabaikan
http://www.viva.co.id/ramadan2016/read/289251-laporan-tki-bermasalah-selalu-diabaikan
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Penasehat Hukum.44 Sementara apabila laporan tersebut 

tidak tersampaikan maka perlindungan tersebut pada 

dasarnya tidak akan pernah ada. Pelayanan terhadap 

TKI di luar negeri pada dasarnya telah di atur dalam 

Peraturan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia 

Nomor 04 Tahun 2008 Tentang Pelayanan Warga Pada 

Perwakilan Republik Indonesia Di Luar Negeri. Dari 

peraturan mentri ini sebenarnya dapat dilihat secara 

sekilas tatacara perlindungan yang di berikan 

pemerintah terhadap warga negaranya di luar negeri. 

Peraturan ini bertujuan memberikan pelayanan dan 

memperkuat perlindungan kepada WNI baik dalam 

bentuk jasa ataupun perijinan45. Artinya adalah 

peraturan mentri ini dengan lugas menyebutkan bahwa 

fungsi dari kebijakan ini pada dasarnya juga di 

peruntukan kepada TKI yang merupakan bagian dari 

WNI. Sehingga setiap TKI akan dibantu oleh 

koordinator perwakilan untuk merekomendasikan serta 

mencari pemecahan masalah46. 

Dari penjelasan singkat tersebut dapat di jabarkan 

bahwa perlindungan hukum terhadap TKI di luar negeri 

masih bersifat reactive di karenakan sebagai berikut; 

                                                             
44Peraturan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2008 Tentang Pelayanan 

Warga Pada Perwakilan Republik Indonesia Di Luar Negeri pasal 12 ayat (5)   
45 Ibid 
46 Ibid 
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1. Perlindungan TKI Bergantung pada Laporan 

Kasus 

Laporan TKI merupakan informasi yang 

penting untuk meyakinkan kepada pemerintah 

apakah TKI yang bekerja mendapatkan perlakuan 

yang layak atau tidaknya. Menurut BNP2TKI 

selama Januari - September 2014 menerima 2.967 

laporan pengaduan terkait berbagai permasalahan 

yang dihadapi TKI.47 Laporan-laporan yang masuk 

di kelola oleh Crisis Center BNP2TKI baik yang 

berada di pusat maupun yang berasal di daerah.  

Tugas Call Center BNP2TKI meliputi 

penyediaan informasi informasi, pendampingan 

permasalahan TKI, penyelesaian kasus.48 Pada 

perjalanya implementasi perlindungan terhadap 

TKI bermasalah melalui prosedur dengan skema 

sebagai berikut. 

 

 

 

 

 

 

                                                             
47 Laporan Pengaduan Tenaga Kerja Indonesia, BNP2TKI, 2014 
48 Tugas Crisis Center BNP2TKI, http://halotki.bnp2tki.go.id di akses pada 2 

Juli 2016 

http://halotki.bnp2tki.go.id/ccms/
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Gambar 4.1 

 

 
Alur Pengaduan Crisis Center BNP2TKI 

 

Sumber: Laporan Sosialisai BNP2TKI 

Dari skema di atas dapat di lihat bahwa korban 

melaporkan kasus yang di alami melalui 

pendaftaran di Crisis Center BNP2TKI. Laporan 

tersebut dapat berupa alat komunikasi maupun 

mendatangi secara langsung49 Crisis Center yang 

ada di sekitar korban. Setelah laporan masuk maka 

jumlah laporan-laporan tersebut di klarifikasi oleh 

pihak BNP2TKI untuk menentukan layak tidaknya 

dilakukan tindak lanjut. Setelah dinyatakan lurus 

klarifikasi maka pihak BNP2TKI akan 

meninaklanjuti laporan tersebut dengan tindakan 

yang di perlukan untuk membantu menyelesaikan 

pemasalahan TKI tersebut. 

                                                             
49 Sosialisasi Prosedur pengaduan pada Call Center BNP2TKI, 

Lihat:http://www.bnp2tki.go.id/read/9530/Deputi-Perlindungan-BNP2TKI-:-Pengaduan-

Kasus-TKI-Dilayani-dengan-Hati di akses pada 21 Juli 2016 

http://www.bnp2tki.go.id/read/9530/Deputi-Perlindungan-BNP2TKI-:-Pengaduan-Kasus-TKI-Dilayani-dengan-Hati
http://www.bnp2tki.go.id/read/9530/Deputi-Perlindungan-BNP2TKI-:-Pengaduan-Kasus-TKI-Dilayani-dengan-Hati
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Dengan keterbukaan informasi tersebut 

tentunya memberikan dampak positif bagi pihak 

pemerintah maupun pihak TKI itu sendiri. Namun 

yang menjadi persoalan lain adalah jika 

perlindungan hanya baru di lakukan setelah adanya 

laporan, maka jika korban tidak memiliki akses 

terhadap komunikasi dan dunia luar tentunya tidak 

dapat melaporkan kasus yang sedang di hadapinya. 

Begitu banyak kasus penyekapan TKI tanpa akses 

komunikasi dan interaksi dengan dunia luar yang 

terjadi baik di dalam maupun di luar negeri. Di luar 

negeri saja terdapat 1.176 kasus komunikasi yang 

tidak lancar dari tahun 2010 hingga tahun 2013.50 

Sedangkan pada beberapa kasus juga terdapat 

penyekapan-penyekapan TKI baik di dalam 

maupun di luar negeri.51 Hal ini menunjukan bahwa 

perlindungan tidak bisa dilakukan di karenakan 

korban yang berada dalam posisi tersebut tidak 

tidak bisa melapor. 

Semestinya perlindungan tidak hanya di 

lakukan menunggu kasus tersebut terjadi. Dari 

gambaran singkat tersebut maka dapat di katakan 

bahwa sebenarnya pola perlindungan TKI seperti 

                                                             
50 TKI Bermasalah Menurut Jenisnya, Puslitfo BNP2TKI, 2013 

 
51 TKI Selamat dari Penyekapan di Malaysia, lihat: 

http://www.republika.co.id/berita/nasional/daerah/15/07/21/nrtn3r-14-tki-selamat-dari-

penyekapan-di-malaysia di akses pada 21 juli 2016 

http://www.republika.co.id/berita/nasional/daerah/15/07/21/nrtn3r-14-tki-selamat-dari-penyekapan-di-malaysia
http://www.republika.co.id/berita/nasional/daerah/15/07/21/nrtn3r-14-tki-selamat-dari-penyekapan-di-malaysia
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ini merupakan perlindungan hukum yang masih 

bersifat reactive di mana setiap kasus di selesaikan 

apabila telah terjadi pelanggaran dan di laporkan 

atau berdasarkan laporan kasus yang masuk. 

Perlindungan terhadap TKI di luar negeri 

seharusnya lebih bersifat aktif dalam melakukan 

pencegahan-pencegahan terhadap potensi kasus 

yang akan terjadi. 

2. Dominasi Produk Kebijakan Administratif 

Dari 31 kebijakan hanya 5 kebiajakan yang 

menyinggung secara langsung tentang 

perlindungan itu sendiri. Lima kebijakan tersebut di 

antaranya adalah Undang-Undang Nomor 39 Tahun 

2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga 

Kerja Indonesia Di Luar Negeri, Surat Edaran 

Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Nomor 

SE- 04/MEN/IV/2011 tentang Pengetatan 

Penempatan Dalam Peningkatan Perlindungan TKI 

di Luar Negeri, Undang-Undang Republik 

Indonesia No.6 Tahun 2012 tentang Pengesahan 

Konvensi Internasional Mengenai Perlindungan 

Hak- Hak Seluruh Pekerja Migran Dan Anggota 

Keluarganya, Peraturan Pemerintah Republik 

Indonesia No.3 Tahun 2013 tentang Perlindungan 

Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri dan 

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik 
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Indonesia No.22 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan 

Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja 

Indonesia Di Luar Negeri. 

Pruduk kebijakan perlindungan TKI lebih 

didominasi oleh kebijakan yang bersifat umum52 

(bisa di gunakan tidak hanya kepada TKI saja) 

seperti Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 

tentang Hubungan Luar Negeri, Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, 

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang 

Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan 

lain sebagainya. Di samping itu kebijakan-kebijakan 

yang ada juga lebih di dominasi oleh urusan 

administrasi53 seperti Peraturan Menteri Tenaga 

Kerja dan Transmigrasi RI Nomor : 

PER.07/MEN/V/2010 tentang Asuransi Tenaga Kerja 

Indonesia, Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi RI Nomor KEP- 262/MEN/XI/2010 

tentang Penunjukan Pejabat Penerbit Ijin 

Penempatan TKI di Luar Negeri untuk Kepentingan 

Perusahaan Sendiri dan lain sebagainya. Dan yang 

terakhir adalah kebijakan yang pernah di keluarkan 

pemerintah lebih di dominasi oleh peraturan 

                                                             
52 Anita Kristiana, Standarisasi Kompetensi Sebagai Upaya Perlindungan TKI, Universitas 

Trunojoyo Madura, 2008 
53 Ratih Probosiwi, Analisis Undang-Undang Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar 

Negeri, Kementerian Sosial RI, 2015 
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tentang aturan dan tata cara seperti Peraturan 

Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik 

Indonesia Nomor 16 Tahun 2012 Tentang Tata Cara 

Kepulangan Tenaga Kerja Indonesia Dari Negara 

Penempatan Secara Mandiri ke Daerah Asal. 

Dalam hal ini tidak ada pemasalahan produk 

kebijakan mengenai administrasi hingga kebijakan 

perijinan yang menyangkut TKI. Yang menjadi 

masukan adalah jumlah kebijakan yang 

menyinggung tentang perlindungan TKI di luar 

negeri secara langsung tersebut tidak sebanding 

dengan produk kebijakan yang membahas tentang 

administrasi dan lain-lain. Semestinya adalah 

kuantitas menyangkut kebijakan perlindungan 

lebih proporsional dari banyaknya kebijakan yang 

pernah di keluarkan oleh pemerintah. 

Tidak hanya sampai di situ dari lima kebijakan 

yang menyinggung secara langsung tentang 

perlindungan Tenaga kerja di Indonesia namun 

pada kenyataanya masih menimbuklan banyak 

pertanyaan menyangkut pasal-pasal dan 

implementasinya. Sebagai contoh Undang-Undang 

Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan 

Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Di Luar 

Negeri yang menimbulkan banyak komentar dari 
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berbagai kalangan termasuk DPR54. Dalam hal ini 

DPR mendesak pemerintah untuk merevisi UU 

perlindungan TKI di luar negeri. Sebabnya, 

Undang-Undang yang ada selama ini masih belum 

maksimal dalam memberikan perlindungan bagi 

TKI, terutama ketika berhadapan dengan hukum. 

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan 

Perlindungan Anak (PPPA), menilai UU No 39/2004 

lebih banyak menekankan aspek penempatan 

dibandingkan aspek perlindungan TKI. Ia 

mengungkapkan, dari 109 pasal UU tersebut, hanya 

sembilan (9) pasal yang memuat tentang aspek 

perlindungan55. Di samping itu menurut Mentri 

PPPA terdapat tujuh kelemahan dari UU ini yang di 

antaranya adalah56; didominasi oleh urusan 

pemerintah dengan pihak pelaku bisnis 

penempatan TKI, tidak adanya larangan yang tegas 

di negara yang tidak melindungi TKI, UU tersebut 

sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan 

kebutuhan hukum masyarakat, tidak dapat 

menjangkau perlindungan terhadap TKI di luar 

negeri, tidak mengatur perlindungan TKI pasca 

                                                             
54 Perlindungan TKI Rendah, DPR Desak Pemerintah Revisi UU,  

Lihat:http://www.cnnindonesia.com/politik/20160224115013-32-113137/perlindungan-tki-

rendah-dpr-desak-pemerintah-revisi-uu/ di akses pada 30 Juni 2016 
55 Menteri Yohana Ungkap 7 Kelemahan UU TKI, 

Lihat:http://www.beritasatu.com/nasional/287806-menteri-yohana-ungkap-7-kelemahan-uu-

tki.html di akses pada 30 Juni 2016 
56 Ibid 

http://www.cnnindonesia.com/politik/20160224115013-32-113137/perlindungan-tki-rendah-dpr-desak-pemerintah-revisi-uu/
http://www.cnnindonesia.com/politik/20160224115013-32-113137/perlindungan-tki-rendah-dpr-desak-pemerintah-revisi-uu/
http://www.beritasatu.com/nasional/287806-menteri-yohana-ungkap-7-kelemahan-uu-tki.html
http://www.beritasatu.com/nasional/287806-menteri-yohana-ungkap-7-kelemahan-uu-tki.html
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bekerja di luar negeri, menimbulkan kebiasaan 

karena pemerintah bertugas mengatur, membina, 

melaksanakan, dan sekaligus mengawasi 

penyelenggaraan penempatan dan perlindungan 

TKI di luar negeri dan yang terkhir adalah UU 

tersebut tidak secara tegas menyebutkan, 

pembagian peran, fungsi serta siapa yang 

bertanggung jawab dalam upaya perlindungan TKI.  

Berikutnya adalah Peraturan Pemerintah No. 3 

Tahun 2013 Tentang Perlindungan Tenaga Kerja 

Indonesia Di Luar Negeri pada tahap Pra 

Penempatan yang juga mengalami beberapa 

kritikan karena tidak dapat melindungi dari segi 

klaim asuransi57. Pengajuan klaim asuransi pada 

tahapan pra penempatan tidak sesuai standar yang 

di tentukan dan juga Komunikasi yang belum 

terjalin dengan baik antara pihak Balai Besar 

Laboratorium Kesehatan dengan Pelaksana 

Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta58. 

Namun pada kenyataanya kebijakan perlindungan 

ini sudah terlaksana hanya saja belum maksimal 

dalam implementasinya. Dari lima kebijakan yang 

membahas secara lansung tentang perlindungan 

                                                             
57 Erik Christanto, penyelesaian klaim asuransi TKI, Univeristas Sebelas Maret, 2008 
58 Doris Febriyanti, Implementasi Kebijakan Perlindungan Tenaga Kerjaindonesia (Tki) Di Luar 

Negeri Pada Tahap Pra Penempatan, Universitas Indo Global Mandiri, Jurnal Pemerintahan Dan 

Politik Volume 1 No.2 Januari 2016 
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buruh migran hanya Undang-Undang No.6 Tahun 

2012 tentang Pengesahan Konvensi Internasional 

Mengenai Perlindungan Hak- Hak Seluruh Pekerja 

Migran Dan Anggota Keluarganya yang secara 

lengkap membahas tentang perlindungan buruh 

miran secara utuh59. Sehingga meskipun jumlah 

undang yang khusus membahas tentang 

perlindungan jumlahnya hanya sedikit namun pada 

dasarnya undang-undang tersebut belum 

memberikan perlindungan sebagaimana mestinya. 

3. ICRMW belum mampu melindungi. 

Pada dasarnya kebijakan ini bersifat proactive 

dalam melindungi TKI di luar negeri. Namun pada 

kenyataanya sangat sulit untuk diimplementasikan 

di negara-negara yang memiliki rapot merah 

terhadap kasus kekerasan TKI. UN Convention on the 

Protection of the Rights of All Migrant Workers and 

Member of Their Families Desember 1990 (ICRMW) di 

sahkan untuk di gunakan di Indonesia berdasarkan 

Undang-Undang Republik Indonesia No.6 Tahun 

2012. Konvensi ini memiliki tujuan untuk 

melindungi hak-hak pekerja migran seperti hak 

memperoleh informasi60, hak memperoleh asuransi 

                                                             
59 Any Suryani H, Pengaturan Perlindungan Hukum Bagi Tenaga Kerja Wanita Beserta 

Keluarganya Berdasarkan UU NO. 6 Tahun 2012 Tentang Pengesahan Konvensi Internasional 

Perlindungan Buruh Migran Beserta Keluarganya, UniversitasMataram, 2016 
60 The Universal Declaration of Human Rights, the International Covenant on Economic, Social 

and Cultural Rights, the International Covenant on Civil and Political Rights, the International 
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perjalanan, hak atas reuni keluarga, hak atas 

menyewa properti, hak atas mendapatkan 

pendidikan kepada keluarganya, hak atas 

pembukaan rekening untuk keperluan tranfer dan 

savings, hak atas keamanan sosial, hak atas 

memperoleh fasilitas kesehatan, hak atas 

perlindungan yang sama dalam bekerja seperti 

pekerja domestik dan hak atas asuransi hidup. 

Konvensi ini pada dasarnya memiliki kesamaan 

dengan “Konvensi Eropa pada Legal Status Pekerja 

Buruh Migran” yang di tandatangani di Strasbourg, 

tahun 1977 dalam melindungi pekerja migran. 

Namun UN konvensi ini memiliki cakupan yang 

lebih luas tidak hanya di Eropa saja melainkan di 

banyak negara-negara member PBB lainya61. 

Konvensi ini juga lebih di dominasi oleh negara-

negara di latin Amerika dan Afrika Utara62. 

Walaupun kedua konvensi ini memiliki kesamaan 

namun tidak selalu sama dalam implementasinya. 

European convention pada dasarnya hanya berlaku 

                                                             
Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination, the Convention on the 

Elimination of All Forms of Discrimination against Women and the Convention on the Rights 

of the Child,and etc. 

    Lihat : http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/CMW.aspx di akses pada 21 Juli 

2016 
61 Ryszard Cholewinski, Migration and Human Rights : The United Nations Convention on 

Migrant Workers’ Rights, UNESCO, 2009 
62 How many states have ratified human rights treaties? 

Lihat:http://www.institut-fuer-menschenrechte.de/en/topics/development/frquently-asked-

questions/ di akses pada 21 Juli 2016 

http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/CMW.aspx
http://www.institut-fuer-menschenrechte.de/en/topics/development/frquently-asked-questions/
http://www.institut-fuer-menschenrechte.de/en/topics/development/frquently-asked-questions/
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di negara-nega yang tergabung dalam Uni Eropa 

sedangkan UN convention memiliki potensi berlaku 

di seluruh anggota UN jika masing-masing negara 

mau ratifikasinya. Yang di sayangkan adalah belum 

semua negara mau meratifikasi UN convention on 

migran protection ini. Perbedaan yang kedua adalah 

dalam EU convention negara memperlakukan 

buruh migran layaknya warganegaranya sendiri63 

namun di dalam UN convention buruh migran 

memang memiliki perhatian dari negara namun 

tidak tertulis secara detail bahwa buruh migran 

diberi wewenang yang sama layaknya penduduk 

warganegara. 

Seperti yang telah di terangkan sebelumnya 

bahwa Konvensi ini pada dasarnya memiliki 

konten yang tidak jauh berbeda dengan “Konvensi 

Eropa pada Legal Status Pekerja Buruh Migran” 

Dalam melindungi hak-hak buruh migran. Namun 

konvensi ini belum bisa berjalan dengan 

sebagaimana mestinya karena belum banyak 

mendapatkan ratifikasi dari Negara-negara maju 

dan Negara penerima tenaga migran. Konvensi 

internasional tentang perlindungan hak semua 

buruh migran dan anggota keluarganya pada 

umumnya lebih di minati oleh Negara-negara 

                                                             
63 Georgia Papagianni, Immigration And Asylum Law and Policy In Europe, Boston, 2006 
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berkembang dan pengirim buruh migran64. 

Sementara pada pada Negara-negara penerima 

buruh migran konvensi ini di anggap sangat 

merugikan dan memberatkan kepentingan 

negaranya terutama Negara-negara di Timur 

Tengah yang menganut budaya kafalah. Namun 

jika kovensi ini mau di ratifikasi oleh semua 

anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa maka 

perlindungan perlindungan terhadap buruh 

migran akan menjadi lebih baik. Hal ini di dasarkan 

karena terjadi kesepahaman bersama di bawah 

payung hukum yang sama dalam konvensi 

tersebut yang harus di patuhi oleh Negara 

pengirim maupun Negara penerima buruh migran. 

Sehingga dengan kesamaan itu maka tidak terjadi 

perbedaan antara hukum yang di anut oleh Negara 

penerima dan hukum yang di anut oleh Negara 

pengirim buruh migran. 

Kebijakan-kebijakan yang di kelaurkan oleh 

pemerintah Indonesia selama ini sebagian besar 

adalah kebijakan yang mengatur tentang tehnikal 

perekrutan hingga kepulangan. Sebagian besar lagi 

mengatur tentang perlembagaan dan badan-badan 

yang berhubungan dengan TKI. Sampai dengan 

                                                             
 
64 Ratifications of International Instruments On Migration/Migrants Rights, 

lihat www.ilo.org/ilolex di akses pada 21 Juli 2016. 

http://www.ilo.org/ilolex
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saat ini belum ada satu UU yang mengatur dari 

hulu hingga hilir sangsi-sangsi pelanggaran 

terhadap perlindungan buruh migran beserta 

dengan cara mengantisipasinya. Selain itu 

kordinasi yang lemah antar lembaga penegak 

hukum dan pihak penyelenggara TKI. Hal ini dapat 

di lihat dari munculnya korban-korban yang 

memiliki masalah yang sama dari waktu kewaktu. 

Sehingga Indonesia pada dasarnya masih bersifat 

reactive dalam penanganan perlindungan Tenaga 

Kerja Indonesia di Luar negeri. Pada dasarnya 

ICRMW yang telah di ratifikasi ini adalah jawaban 

atas perlindungan proactive dari pemerintah. Hal 

yang di sayangkan adalah perlindungan ini masih 

belum berjalan dengan sebagaimana mestinya65. 

Terdapat dua alasan utama UN Convention on 

the Protection of the Rights of All Migrant Workers and 

Member of Their Families belum berjalan di dengan 

baik dan mau diterima dibanyak negara: 

a.  Interdependensi Antara Negara 

Pengguna dan Negara Pengirim 

Belum berjalanya ICRMW sangat abstrak 

untuk di jelaskan dengan menggunakan data-

                                                             
65 Indonesia dinilai belum optimal mengimplementasikan Konvensi ILO Tahun 1990 tentang 

Perlindungan Pekerja Migran dan Keluarganya yang sudah diratifikasi lewat UU No 6 Tahun 

2012.Lihat:http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt50d05a04c2ffc/perlindungan-tki-tak-

cukup-dengan-ratifikasi-konvensi di akses pada 21 Juli 2016 

http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt50d05a04c2ffc/perlindungan-tki-tak-cukup-dengan-ratifikasi-konvensi
http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt50d05a04c2ffc/perlindungan-tki-tak-cukup-dengan-ratifikasi-konvensi
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data kuantitatif. Namun hal ini dapat di lihat 

berdasarkan keuntungan dan kerugian yang di 

dapatkan dari kedua belah pihak. Berdasarkan 

dokumen ICRMW yang terdiri dari 93 pasal 

tersebut semuanya berpihak kepada negara 

pengirim. Artinya adalah dengan menandatangi 

ICRMW maka negara yang akan di untungkan 

adalah negara pengirim buruh migran. Atau 

dengan kata lain negara yang bukan negara 

pengirim pekerja migran akan sangat di rugikan 

dari berbagai tuntutan yang ada dalam dokumen 

ICRMW. Sehingga dalam hal ini ICRMW akan 

berfungsi dengan sebagaimana mestinya apabila 

terdapat interdependensi antara negara 

pengguna dan negara pengirim buruh migran. 

Interdependensi yang dimaksud disini bukan 

interdependensi dalam hubungan bilateral dan 

politik melainkan sebagai negara yang sama-

sama mengirimkan pekerja migranya untuk 

bekerja di luar negeri. Sehingga apabila sebuah 

negara melindungi warga negara lainya di dalam 

negerinya maka warga negaranya akan 

dilindungi di negara lain. Namun pada 

kenyataan hal itu belum dapat terwujud dengan 

baik. ICRMW lebih di dominasi oleh negara-

negara berkembang yang mayoritas adalah 
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negara-negara pengirim pekerja migran yang 

bekerja di luar negeri. Negara-negara Maju lebih 

dominan untuk tidak meratifikasi ICRMW 

karena keuntungan yang di dapat tidak 

sebanding dengan kerugianya.  

Disini lah perbedaan yang sangat tampak 

antara ICRMW dan EU migran Convention. Di 

mana ICRMW lebih di dominasi oleh negara 

berkembang sebagai pengirim pekerja migran 

sedangkan EU migran Convention lebih 

didominasi oleh negara-negara maju yang sama-

sama mengirimkan pekerjanya di luar negeri. 

Sehingga dalam contoh kasus tersebut dapat di 

simpulkan bahwa interdependensi antara negara 

pengguna dan negara pengirim adalah salah satu 

factor berjalanya sebuah konvensi perlindungan. 

b. Budaya Kafalah 

Faktor budaya lokal (Kafalah) adalah factor 

yang relative sulit untuk dipengaruhi oleh hal-hal 

yang bersifat baru. Budaya kafalah dalam dunia 

kerja masih di pandang sebagai sebuah budaya 

yang normal dimana seorang majikan 

menjadikan pekerjanya sebagai bagain dari 

sebuah properti dan privasinya tidak boleh 

diganggu gugat66. Budaya ini masih sangat lekat 

                                                             
66 Definisi Kafalah, lihat; http://www.arti-definisi.com/Kafalah di akses pada 21 Juli 2016 

http://www.arti-definisi.com/Kafalah
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dengan negara-negara yang ada di daerah Timur 

Tengah. Budaya ini masih sangat kuat di Timur 

Tengah terutama di Arab Saudi sebagai negara 

dengan penerima TKI terbesar asal Indonesia67. 

Sistem kafalah di Arab Saudi mewakili salah satu 

alasan sulitnya perlindungan Tenaga Kerja 

Indonesia (TKI) di Timur Tengah68. Menurut 

Konsulat Jenderal Indonesia di Jeddah, Dharma 

Kirty, budaya kafalah menyebabkan pihak 

konsulat tidak bisa langsung mendatangi TKI 

tersebut. KJRI hanya bisa menghubungi TKI 

tersebut melalui nomor telepon yang diberikan, 

yang belum tentu benar69. Sehingga dapat terlihat 

sejara nyata bahwa budaya ini sebenarnya masih 

sangat kental di masyarakat Arab Saudi pada 

khususnya dan negara-negara di Timur Tengah 

pada umumnya. 

Dengan demikian ICRMW tidak begitu 

popular di Timur Tengah70. Hal ini di karenakan 

semua pasal-pasalnya hanya memberikan 

keuntungan kepada negara pengirim pekerja 

                                                             
67 Pusat Penelitian Pengembangan dan Informasi (PUSLITFO BNP2TKI) Tahun 2013 
68 Anggani Fudianti, Kebijakan Pemerintah Indonesia tentang Perlindungan TKI dalam 

Pemenuhan Hak Dasar TKI di Luar Negeri (studi Kasus TKI di Arab Saudi), Universitas Gadjah 

Mada, 2009 
69 Sistem Kafalah, Salah Satu Hambatan Perlindungan TKI di Saudi 

    Lihat: http://international.sindonews.com/read/1039953/43/sistem-kafalah-salah-satu-

hambatan-perlindungan-tki-di-saudi-1441198765 Di akses pada 30 Juni 2016 
70 Mariette Grange, The International Convention On Migrant Workers And Its Relevance For The 

Middle East, Oxfam, 2009 

http://international.sindonews.com/read/1039953/43/sistem-kafalah-salah-satu-hambatan-perlindungan-tki-di-saudi-1441198765
http://international.sindonews.com/read/1039953/43/sistem-kafalah-salah-satu-hambatan-perlindungan-tki-di-saudi-1441198765
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migran. Sementara pemerintah di Timur Tengah 

dengan sangat sadar bahwa penduduknya masih 

cenderung mendukung budaya kafalah tersebut 

sehingga menandatangani ICRMW memberikan 

dampak negative didepanya71. 

Kedua alasan di atas dapat di simpulkan 

bahwa tujuan dari ICRMW sangatlah baik dalam 

memberikan perlindungan pekerja migran secara 

total dan proactive. Namun hal yang sangat di 

sayangkan adalah  ICRMW belum mampu bekerja 

dengan sebagaimana mestinya dikarenakan faktor 

budaya kafalah dan belum adanya 

interdependensi antara negara pengirim dan 

negara penerima buruh migran. Sehingga dengan 

hal ini dapat terlihat secara jelas bahwa upaya 

pemerintah Indonesia memberikan perlindungan 

secara proactive terhadap TKI sebenarnya sudah 

ada hanya saja belum mampu memberikan 

perlindungan dengan baik sehingga kebijakan 

perlindung yang ada masih lebih di dominasi oleh 

kebijakan-kebijakan yang bersifat reactive. 

Berdasarkan uraian di atas mengenai perlindungan 

TKI di luar negeri masih bergantung pada laporan kasus 

yang masuk, Kebijakan pemerintah yang lebih di dominasi 

                                                             
71 Iman Sumarlan, Persistensi Arab Saudi Mengimplementasikan Budaya Kafala Dalam Kebijakan 

Buruh Migran, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2015 
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oleh kebijakan-kebijakan administrative dan belum 

berfungsinya ICRMW maka dapat di simpulkan bahwa 

perlindungan TKI di luar negeri masih cenderung reactive.  
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ANALISA KEBIJAKAN ARAB SAUDI TIDAK 

BERSEDIA BERGABUNG DALAM ILO DAN IOM 

 Ahmad Baidawi 

 

Arab Saudi adalah negara kerajaan dengan 

pemerintahan berbentuk monarki absolut. Arab Saudi 

sebuah negara kerajaan dimana anak dan cucu 

pendiriKerajaan, Raja Abdul Aziz bin Abdurrahman al-

Faisal Al-Saud, memegang kendali kekuasaan kerajaan. 

Pendiriannya sebagai kerajaan moderndideklarasikan 

pada September 1932.72 Kerajaan dibangun oleh keluarga 

Saud karena kedekatan dan dukungannya terhadap 

semangat purifikasi Islam oleh Muhammad Ibn Abdul 

Wahab Secara garis besar, saat ini sistem kelembagaan 

pemerintahan nasionalnya terdiri dari seorang raja, Majelis 

Penasehat (Majelis Asy-Syura’), dan Dewan Menteri.73 

Kekuasaan pemerintahan di Arab Saudi dipegang oleh 

seorang raja. Kekuasaan ini mencakup kekuasaan 

eksekutif, legislatif dan yudikatif. Raja dipilih oleh majelis 

khusus yang disebut dengan ahlu al-‘aqd wa al-haal yang 

terdiri dari orang-orang tertentu dari anggota keluarga 

kerajaan. Informasi keanggotaan dan kinerjanya sangat 

tertutup dari pihak luar. Tujuannya untukmenjaga kesan 

                                                             
72 Royal Embassy of Saudi Arabia, History of A Civilization,    http://www.saudiembassy.net, 

Diakses 22 November 2015, pkl 22.25 WIB  
73 Ruling System”, National E-Government Portal (online)
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keutuhan keluarga sebagai ahlu al-‘aqd wa al-haal dari 

pihak luar.Secara faktual, Raja sebagai ‘amir (pemimpin) 

memiliki kekuasaan yang takterbatas. Baru pada tahun 

1992 muncul keputusan Kerajaan bahwa kekuasaan rajadi 

bawah Al-Quran dan Al-Sunnah sebagai pedoman 

pemerintahan (konstitusi). Namun tidak banyak 

mengubah pola pemerintahan, sebatas upaya 

pelembagaan. Majelis Asy-Syura adalah forum 

permusyawarahan yang beranggotakan 150 ulama (ahli 

agama).74 Anggota majelis seluruhnya ditunjuk oleh Raja 

dan majelis ini tidak memiliki hak legislatif. Fungsi Majelis 

Asy-Syura terbatas sebagai Majelis pertimbangan dan 

penasehat bagi kebijakan Raja sebagai pemimpin. Namun, 

Majelis Asy-Syura secara informal memiliki peran yang 

unik, ia menjadi katalisator legitimasi religius bagi raja dan 

kerajaan dalam pemerintahan. Dewan Menteri adalah 

forum yang beranggotakan menteri-menteri dalam cabinet 

pemerintahan. Jabatan menteri (wazir) ditunjuk dan 

diberhentikan langsung oleh raja dan bertugas membantu 

mengurusi bidang-bidang pemerintahan. Arab Saudi tidak 

mengenal partai politik dalam sistem politiknya. 

Politik Luar Negeri Arab Saudi didasari oleh 

kemurnian berdasarkan hubungan Kerajaan Saudi dengan 

                                                             
74 Minister of Foreign Affairs, Shura Council Law (online), 13 April 2006, 
http://www.mofa.gov.sa/sites/mofaen/aboutkingdom/saudigovernment/pages/theshuracouncil480
1 1.aspx, diakses 22 November 2015, pkl 22.15 WIB.  
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dunia luar yang didasari oleh nilai Islam dan Arab serta 

keikutsertaan positif untuk menstabilkan tentaranya untuk 

melindungi Arab Saudi dalam hal keamanan dan 

kesejahteraan. Arab Saudi meyakini bahwa merekalah 

yang mewakili identitas dari keturunan Arab yang asli dan 

berusaha untuk menjalin hubungan yang lebih luas dengan 

dunia Arab lainnya. Arab Saudi melaksanakan program 

bantuan bagi pembangunan ekonomi sosial di negara-

negara miskin dengan membentuk organisasi 

internasional, antara lain: AAAID (Arab Authority for 

Agricultural Investment and Development Organization) 

dan AGFUND (Arab Gulf Program for United Nations 

Development Organization), dan sebagainya. Arab Saudi 

tidak hanya membangun kedekatan dengan negara-negara 

di Timur Tengah melalui ekonomi semata. Namun, Arab 

Saudi juga menjalin kedekatan dengan negara-negara arab 

lainnya melalui bantuan kemanusiaan. Arab Saudi pada 

periode 1973 hingga 1993 mengeluarkan bantuan 

kemanusiaan melalui organisasi internasional dan 

organisasi dalam negeri berjumlah sekitar 245 milyar riyal. 

Berdasarkan jumlah tersebut, maka Arab Saudi termasuk 

negara donor terbesar dan pertama di seluruh dunia yang 

memberikan bantuan kemanusiaan dengan cuma-cuma 

dan tanpa syarat. 

Arab Saudi juga peduli dengan keamanaan serta 

kedamaain di Timur Tengah. Arab Saudi mempelopori 
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perdamaian di negara-negara Arab yang berselisih. Arab 

Saudi yang tergabung dalam Liga Arab peduli dengan 

perdamaian di Timur Tengah. Hal ini terbukti dengan 

partisipasi Arab Saudi sebagai penengah yang diterima 

berbagai kalangan untuk menghentikan perang saudara di 

Lebanon dan juga Arab saudi tidak hanya menjalin 

kerjasama dengan negara-negara Islam saja, tetapi juga 

menjalin kerjasama dengan negara non muslim seperti 

Amerika. Hubungan yang terjalin antara Arab Saudi 

dengan Amerika Serikat tergolong sangat dekat, Kedua 

negara ini menjalin kerjasama yang baik diberbagai 

bidang, antara lain ekonomi, politik, serta militer. 

Kemesraan antara Arab Saudi dengan Amerika Serikat 

dalam bidang ekonomi terjalin karena minyak yang 

dimiliki oleh Arab Saudi. Arab Saudi yang notabene 

sebagai penghasil minyak terbesar di dunia, menyuplai 

sebagaian besar cadangan minyak Amerika serikat yang 

tak lain adalah negara industri. Selain itu, kedekatan 

ekonomi terjalin karena aktivitas perbankan. 

Dalam hal sistem ketengakerjaan Suadi Arabia 

menggunakan sebuah sistem yang dikenal dengan Sistem 

Kafalah, Sistem Kafala(sistem sponsor) adalah sistem yang 

mensyaratkan semua pekerja migran, termasuk PRT, 

untuk mempunyai sponsor dalam negeri (biasanya adalah 

majikan/pihak pemberi kerja), yang akan 

bertanggungjawab atas visa dan status hukum pekerja 
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migran bersangkutan. Di bawah sistem Kafala, status 

imigrasi seorang pekerja migran terikat secara hukum 

kepada perorangan/individu (biasanya majikan), disebut 

“sponsor” (kafeel) untuk masa kontrak kerja mereka. 

Pekerja migran tidak bisa masuk negara tujuan, berpindah 

kerja, atau meninggalkan negara dengan alasan apapun 

tanpa terlebih dulu mendapatkan izin tertulis dari pihak 

kafeel tersebut. Seorang pekerja harus disponsori oleh 

seorang kafeel untuk memasuki negara tujuan dan tetap 

terikat pada kafeel bersangkutan sepanjang masa tinggal 

mereka. Kafeel harus melapor ke pihak imigrasi jika 

pekerja migran meninggalkan pekerjaan mereka dan harus 

memastikan pekerja migran meninggalkan negara itu 

setelah kontrak berakhir, termasuk membayar tiket 

kepulangan mereka. 

Sistem ini juga membuat majikan sewenang-wenang 

menyalahgunakan sistem kafala dan memaksa PRT untuk 

terus bekerja dalam situasi yang eksploitatif (jam kerja 

berlebihan, minim waktu istirahat, gaji tidak dibayar) dan 

menghalangi mereka untuk pulang ke negara asal. 

Mengapa? Karena seorang PRT migran tidak dapat 

kembali ke negara asalnya tanpa memiliki ijin/visa keluar 

dari kafeel yang umumnya adalah majikan. Sistem Kafala 

juga menghalangi PRT untuk menyelamatkan diri atau 

meninggalkan majikan pada saat mereka mengalami 

kekerasan, eksploitasi maupun perdagangan orang. Sistem 
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Kafala juga menghalangi PRT untuk meninggalkan 

majikan saat mereka mendapati situasi kerja yang berbeda 

dari yang telah diperjanjikan di Kontrak Kerja. Dalam 

kasus-kasus kekerasan yang dialami PRT migran, 

walaupun berhasil menyelamatkan diri, namun PRT sering 

tertahan di shelter/rumah aman dan belum dapat 

dipulangkan langsung ke negara asal karena tidak 

mendapatkan visa keluar dari majikan. 

Berdasarkan data dari BNP2TKI, Saudi Arabia 

menempati posisipertama sebagai negara yang menerima 

buruh migrant paada umumnya dan TKI pada khusunya 

sejak tahun 2006 hingga tahun 2011. Meskipun demikian, 

Saudi Arabia juga menempati posisi pertama sebagai 

Negara dengan tingkat pengaduan buruh migrant dan TKI 

yang tinggi. KJRI Jeddah mengatakan bahwakasus yang 

terjadi di Arab Saudi pada tahun 2010 sebanyak 1.546 

kasus. Kasusyang terjadi tidak hanya kekerasan fisik, tetapi 

juga seperti kekerasan seksual,uang gaji yang bermasalah, 

overstayer, putusnya komunikasi dengan keluarga,tidak 

mendapatkan cuti ataupun libur, tidak diberikan akses 

kesehatan, kasuspembunuhan, dan berbagai kasus lainnya. 

Bahkan di Arab Saudi, tidak jarang TKI dijatuhi hukuman 

mati dengan berbagai alasan dan ini mengancam hak 

hidup TKI, seperti Yanti Iriyanti pada 12 Februari 2008 dan 

Ruyati pada 18 Juni 2011.Migrant Care menyatakan bahwa 

untuk tahun 2013 terdapat 42 kasus hukumanmati untuk 
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TKI di Saudi Arabia, dimana 9 kasus diantaranya 

mendapatkan vonistetap hukuman mati dan 33 kasus 

lainnya masih dalam proses. 

Maka, untuk mencegah dari kekerasan terhadap buruh 

migran dan imigran maka didirikan dua organisasi yang 

khusus menangani tentang Buruh Migran dan Imigran. 

Pertama, Organisasi Buruh Internasional atau 

(International Labour Organisation, disingkat ILO) adalah 

sebuah wadah yang menampung isu buruh internasional 

di bawah PBB. ILO didirikan pada 1919 sebagai bagian 

Persetujuan Versailles setelah Perang Dunia I. Organisasi 

ini menjadi bagian PBB setelah pembubaran LBB dan 

pembentukan PBB pada akhir Perang Dunia II.75 ILO 

bertujuan memperbaiki kondisi pekerja sebagai upaya 

mewujudkan keadilan sosial di seluruh dunia. Kedua, 

Organisasi Internasional Untuk Migrasi atau disingkat 

IOM adalah organisasi antar pemerintah utama di bidang 

migrasi. IOM berdedikasi untuk memajukan migrasi yang 

manusiawi dan teratur untuk kepentingan bersama, 

dilaksanakan dengan meningkatkan pemahaman 

mengenai masalah-masalah migrasi, membantu 

pemerintah dalam menjawab tantangan migrasi, 

mendorong pembangunan sosial dan ekonomi melalui 

migrasi, dan menjunjung tinggi martabat dan 

                                                             
75 Origins and History, http://www.ilo.org/global/about-the-ilo/history/lang--en/index.htm, 
diakses pada 23, Nov 2015. Pkl: 09.15 Wib. 
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kesejahteraan migran, termasuk keluarga dan 

komunitasnya. 

Namun realitasnya, sampai saat ini Arab Saudi belum 

menunjukkan Keseriusannya dalam memperbaiki sistem 

ketenagakerjaan di negaranya, hal itu Nampak, dari 

kurangnya keinginan Saudi Arabia bergabung didalam 

kedua Organisasi ILO dan IOM. Dari sini terlihat bahwa 

mengapa Saudi Arabia tidak bersedia menjadi anggota 

dalam Organisasi Migrasi Internasional dan Organisasi 

Buruh Internasional, hal tersebut didasarkan pada 

beberapa hal, Pertama, Arab Saudi Ingin menghindari dari 

Intervensi Asing terhadap sistem Negaranya serta menjaga 

kepentingan Nasionalnya. Kedua, Arab Saudi hendak 

meminimalisir kerugian dan mengambil keuntungan yang 

sebesar-besarnya. 

A. Menghindari   Dari   Intervensi   Asing   Terhadap   

Sistem Negara Serta Menjaga Kepentingan 

Nasionalnya 

Politik atau kebijakan luar negeri (foreign policy) 

merupakan action theory, yaitu kebijaksanaan suatu 

negara yang ditujukan ke negara lain untuk mencapai 

suatu kepentingan tertentu. Secara umum, politik luar 

negeri adalah suatu perangkat formula nilai, sikap, 

arah, serta sasaran untuk mempertahankan, 

mengamankan, dan memajukan kepentingan nasional 

di dalam percaturan dunia internasional. Studi politik 
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luar negeri, menurut Henry Kissinger, berada pada 

interseksi antara aspek dalam negeri (domestik atau 

internal) suatu negara dan aspek internasional 

(eksternal) dari kehidupan suatu negara. 

Kebijakan luar negeri merupakan suatu strategi 

dalam menghadapi unit politik internasional lainnya 

yang dibuat oleh pembuat keputusan negara (decision 

maker) dalam rangka mencapai tujuan spesifik 

nasional dalam terminologi national interest. Rosenau 

menyebutkan pengertian kebijakan luar negeri sebagai 

upaya suatu negara melalui keseluruhan sikap dan 

aktivitasnya untuk mengatasi dan memperoleh 

keuntungan dari lingkungan eksternalnya. Holsti 

menjelaskannya sebagai semua aktivitas negara 

terhadap lingkungan eksternalnya dalam upaya 

memperoleh keuntungan, serta hirau akan berbagai 

kondisi internal yang menopang formulasi aktivitas 

tersebut. K.J.Holsti mengklasifikasikan tujuan politik 

luar negeri berdasarkan kriteria 1). Nilai tujuan 

decision maker. 2). Jangka waktu baik pendek, 

menengah, maupun panjang untuk mencapai tujuan 

yang ditetapkan dan 3).Tipe tuntutan yang diajukan 

suatu negara kepada negara lain.76 

                                                             
76 Perwita, A. A., & Yani, Y. M. (2005). Pengantar Ilmu Hubungan Internasional. Bandung: PT 
Remaja Rosdakarya. 
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Maka untuk menjaga kedaulatan negaranya Arab 

Saudi mencoba untuk menolak untuk bergabung 

dengan ILO dan IOM karena mengingat ILO dan IOM 

adalah dua organisasi dibawah naungan PBB. Hal 

demikian tidak menutup kemungkinan suatu hari 

ketika Saudi Arabia melakukan suatu tindakan 

melanggar konstitusi ILO dan IOM, maka akan muncul 

beberapa intervensi dari negara asing. Jika hal tersebut 

terjadi maka akan sangat merugikan Saudi Arabia 

kedepannya dan juga legitimasi seorang raja Arab 

Saudi akan hilang dan tidak menutup kemungkinan 

Arab Saudi akan mengalami konflik antara masyarakat 

dan pemerintah Arab Saudi seperti apa yang terjadi di 

Suriah, Mesir, dan Iraq. 

Ada beberapa hal yang sampai hari ini, Arab Saudi 

masih enggan untuk meratifikasi beberapa UU tentang 

buruh migran yang sangat fundamental serta 

ketidakkonsistenan Arab Saudi terhadap UU yang 

sudah diratifikasi diantaranya: 

 

1. Freedom of Association and the Right to Collective 

Bargaining 

Freedom of Association and the Right to Collective 

Bargaining (Kebebasan Berserikat dan Hak untuk 

Berunding Bersama). Arab Saudi belum meratifikasi 

Konvensi ILO No. 87 (1948) tentang Kebebasan 
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Berserikat dan Perlindungan Hak Berorganisasi, atau 

Konvensi No. 98 (1949) tentang Hak Berorganisasi dan 

Berunding Bersama. 

Kode Perburuhan tidak memungkinkan pekerja 

berhak untuk membentuk serikat pekerja dan 

menetapkan hukuman bagi mereka yang mencoba 

untuk melakukan pengorganisasian. Pekerja 

diperbolehkan untuk memiliki komite pekerja di 

perusahaan-perusahaan dengan lebih dari 100 pekerja, 

tetapi majikan dan Kementerian memiliki hak untuk 

berpartisipasi dalam komite dan menerima menit dari 

setiap pertemuan. Banyak pekerja asing di Arab Saudi 

dilarang melayani di komite tersebut. Hanya satu 

komite diperbolehkan per tempat kerja dan 

pemerintah harus menyetujui undang-undang mereka 

dan daftar keanggotaan. Kompetensi komite pekerja 

terbatas pada kondisi kerja, masalah kesehatan, 

keselamatan dan produktivitas. Departemen Tenaga 

Kerja dapat membubarkan komite pekerja karena 

melanggar peraturan atau mengancam keamanan 

publik. 

Hukum tidak menyediakan untuk tawar-menawar 

kolektif atau pemogokan. Demonstrasi publik juga 

dilarang. Larangan pengorganisasian diberlakukan 

secara ketat dalam praktek dan perundingan bersama 

tidak terjadi. Meskipun larangan mogok dilarang, 
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namun, beberapa pemogokan yang tidak sah masih 

berlangsung, hal tersebut sebagai akibat dari tidak 

dibayarnya upah mereka. Di antara laporan lain 

seperti, pada 23 Maret 2010 sekitar 80 pekerja dari 

Rumah Sakit Umum Habona mogok memprotes empat 

bulan mereka tidak menerima pembayaran upah. 

Pekerja migran juga telah menggelar pemogokan, 

namun hal tersebut dibalas atau direspon oleh 

pemerintah dengan kejam dalam kasus tersebut. Pada 

bulan Mei 2010, sekitar 30 para pembersih di bandara 

internasional King Abdulaziz dideportasi setelah 

mereka mogok selama tidak dibayarnya gaji mereka 

dan kondisi akomodasi dibawah standar upah buruh 

migran internasional. Pada bulan Oktober, 16 pekerja 

Cina ditangkap karena berpartisipasi dalam 

pemogokan yang melibatkan sedikitnya 100 pekerja 

Cina dalam proyek konstruksi rel kereta api.77 

 

2. Discrimination and Equal Remuneration 

(Diskriminasi dan Persamaan Upah) 

Arab Saudi meratifikasi kedua Konvensi ILO No. 

100 (1951) tentang Pengupahan dan Konvensi ILO No. 

111 (1958) tentang Diskriminasi (Pekerjaan dan 

Jabatan) pada tahun 1978. 

                                                             
77 ITUC, Annual Survey of violations of trade union rights, 2010 – 2011 
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Hukum Arab Saudi mendiskriminasikan 

perempuan dan perempuan yang telah dicabut bahkan 

hak-hak dasar mereka. Pada bulan September 2010 

Order Menteri asalkan "diskriminasi upah dilarang 

antara pekerja pria dan wanita untuk pekerjaan yang 

sama nilainya" tetapi tidak ada informasi pada aplikasi 

Ordo dalam praktek. Tidak ada hukum yang 

mengkriminalisasi kekerasan terhadap perempuan 

atau melarang pelecehan seksual di tempat kerja. 

Perempuan tidak didiskriminasikan sebagai 

pengusaha serta karyawan: ketentuan diskriminatif 

memberikan kewajiban yang berbeda untuk memiliki 

atau menjalankan bisnis dan investasi, tergantung 

pada jenis kelamin. 

Perempuan harus meminta izin dari wali mereka 

untuk melakukan pekerjaan yang tidak "dianggap 

sesuai untuk wanita". Ketentuan ini ditafsirkan secara 

luas. Sebagian karena ini, akun perempuan Saudi 

untuk hanya 4 persen dari total angkatan kerja dan 10,7 

persen dari angkatan kerja Saudi nasional. Perempuan 

memiliki kesulitan menemukan pekerjaan tetapi 

beberapa wanita bekerja di pendidikan dan kesehatan, 

dan dalam beberapa tahun terakhir juga di 

kementerian dan pelayanan sosial. Namun, 

perempuan secara tidak proporsional terkonsentrasi di 

terampil, pekerjaan dibayar rendah rendah. Pasar 
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tenaga kerja adalah terpisah dan wanita kerja rata 

menghasilkan hanya 16 persen dari apa yang seorang 

pekerja mendapatkan. Selain itu, perempuan dan laki-

laki sering disimpan dalam departemen yang terpisah 

di tempat kerja. Wanita pada dasarnya dilarang 

spektrum yang luas dari profesi, seperti jasa hukum 

dan rekayasa, karena mereka tidak diperbolehkan 

untuk mendaftar di sekolah mereka disiplin akademis. 

Larangan lain yang dihadapi perempuan 

mempengaruhi kerja mereka. Misalnya, perempuan 

tidak diperbolehkan menyetir dan banyak perusahaan 

transportasi umum, termasuk dengan jaringan terbesar 

dan jangkauan di Riyadh dan Jeddah, tidak 

mengizinkan perempuan di bus mereka: akibatnya, 

setiap majikan harus membayar untuk biaya 

transportasi pribadi karyawan perempuan . 

Ada informasi yang terbatas tentang pelecehan 

seksual di tempat kerja. Budidaya keluhan juga 

bermasalah. Dalam kasus perkosaan, pengadilan 

menghukum secara rutin baik korban dan pelaku dan 

pendekatan yang serupa untuk pelecehan seksual di 

tempat kerja atau di tempat lain. Pada bulan Januari 

2010, pengadilan menjatuhkan hukuman seorang 

wanita untuk cambuk parah dan dua tahun penjara 

untuk mengajukan "palsu" keluhan pelecehan 

terhadap pejabat pengadilan dan untuk "mengunjungi 
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kantor-kantor pemerintah tanpa wali laki-laki". Salah 

satu dari dua hakim adalah dugaan pelaku. 

Tidak ada hukum yang melarang diskriminasi 

terhadap penyandang cacat dan aksesibilitas 

bangunan tidak diperlukan oleh hukum. Kode 

Perburuhan menyediakan bahwa perusahaan dengan 

lebih dari 25 pekerja mengalokasikan setidaknya 4 

persen dari posisi mereka untuk penyandang cacat. 

Namun, informasi tentang penerapan ketentuan ini 

dalam praktek terbatas. 

Undang-undang melarang diskriminasi rasial. 

Namun, laporan menunjukkan bahwa orang-orang 

non-Arab di Afrika dan Asia asal sering menjadi 

korban kekerasan termasuk di tempat kerja. Dalam 

sebagian besar kasus, pekerja rumah tangga menjadi 

korban eksploitasi dalam kondisi mirip perbudakan. 

Kondisi serupa dihadapi oleh banyak pekerja migran 

di sektor lain (lihat bagian IV tentang Kerja Paksa). 

Syiah minoritas juga menghadapi diskriminasi dalam 

berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam pekerjaan. 

Komite Ahli ILO tentang Penerapan Konvensi 

(CEACR) dan Rekomendasi telah mengidentifikasi 

kelemahan dalam sistem yang ada: "kurangnya 

inspeksi yang efektif, mekanisme pengaduan dan 

penegakan mengenai masalah diskriminasi, terkait 

dengan kurangnya akses fisik, kurangnya kesadaran 
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para hakim dan anggota komisi isu diskriminasi, dan 

tidak adanya perempuan di pengadilan dan komisi. 

"Dalam prakteknya, pelanggaran banyak dan CEACR 

sebelumnya telah mencatat potensi Komisi Hak Asasi 

Manusia untuk mengambil peran utama di daerah ini. 

Homoseksualitas adalah hukuman mati atau 

hukuman cambuk. Pelaporan diskriminasi terhadap 

lesbian, gay, biseksual atau transgender pekerja 

kepada pihak berwenang bisa mengancam kehidupan 

mereka. Hukum menetapkan deportasi setiap pekerja 

migran yang ditemukan positif HIV di tes pada saat 

kedatangan atau ketika dirawat di rumah sakit karena 

alasan lain. Tidak ada direkam program kerja HIV / 

AIDS. 

Summary: Hukum mendiskriminasikan perempuan, 

dan perempuan menghadapi kesulitan dalam mencari 

pekerjaan. Mereka yang bekerja mendapatkan 

penghasilan tidak proporsional kecil. Ada juga kasus-

kasus ekstrim dari pelanggaran hak-hak pekerja 

migran, pekerja rumah tangga migran terutama 

perempuan. 

3. Child Labour (Pekerja Anak) 

Arab Saudi meratifikasi Konvensi ILO No. 138 

(1973) tentang Usia Minimum tahun 1978 dan 

Konvensi No 182 (1999) tentang Bentuk-bentuk 

Pekerjaan Terburuk untuk Anak pada tahun 2001. 
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Kode Buruh menetapkan usia minimum untuk 

diterima bekerja di 15 tahun tetapi tidak termasuk 

pekerja pertanian dan pekerja rumah tangga. Anak-

anak diperbolehkan untuk dipekerjakan di perusahaan 

keluarga serta peternakan keluarga dan ternak. Kode 

menetapkan bahwa anak-anak berusia lebih muda dari 

18 tahun mungkin tidak melakukan pekerjaan 

berbahaya seperti pertambangan. Hal ini tidak jelas 

apakah ketentuan ini, serta Menteri Orde 2003 yang 

mengidentifikasi jenis pekerjaan berbahaya di mana 

pekerjaan orang-orang muda tidak berwenang, 

berlaku untuk anak-anak dipekerjakan sebagai pekerja 

rumah tangga dan pertanian. Selain itu, CEACR telah 

mengkritik fakta bahwa hukum tidak memaksakan 

"hukuman cukup efektif dan bersifat larangan untuk 

pelanggaran mempekerjakan anak-anak untuk tujuan 

mengemis." Undang-undang juga melarang 

perdagangan, termasuk untuk tujuan kerja paksa, tapi 

tidak memaksa anak tenaga kerja. Menurut CEACR, 

hukum juga gagal untuk cukup melindungi anak-anak 

dari unta berebut.78 

Pekerja anak terjadi di Arab Saudi. 2007 UNICEF 

Perdagangan Laporan memperkirakan bahwa di Arab 

                                                             
78 ILO Committee of Experts on the Application of Conventions and Recommendations (CEACR), 
Reports, Individual Observations, general Observations and Direct Requests, 2009-2011 
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Saudi ada lebih dari 83.000 anak-anak menjual barang 

kecil dan mengemis di jalanan. Selain itu, juga 

melaporkan bahwa anak-anak dari negara-negara Asia 

seperti Kamboja, yang diperdagangkan dengan 

dokumen palsu usia, bekerja sebagai pekerja rumah 

tangga. Trafficking UNESCO Statistik Proyek 

memperkirakan bahwa sekitar 10 persen dari pelacur 

perempuan berusia di bawah 18 tahun. Mayoritas 

gadis-gadis yang diperdagangkan dari Indonesia ke 

Arab Saudi untuk tujuan eksploitasi seksual. 

Selanjutnya, laporan menunjukkan bahwa pekerja 

anak terus meningkat. Departemen Kehakiman telah 

dituntut beberapa kasus dugaan pelanggaran pekerja 

anak. Pusat khusus di kota-kota besar menangani 

masalah kemiskinan. 

Kesimpulan: Pekerja anak dilarang tetapi terjadi di 

Arab Saudi. Korban bentuk-bentuk terburuknya 

adalah pekerja rumah tangga anak terutama migran 

dan perempuan Asia yang diperdagangkan untuk 

prostitusi. 
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FAKTOR-FAKTOR KEBERHASILAN 

PERLINDUNGAN TKI DI KOREA SELATAN 

Ayyona  

 

Di dalam bab ini akan dijelaskan tentang faktor-

faktor yang mempengaruhi keberhasilan perlindungan 

TKI di Korea Selatan dengan menggunakan kerangka 

pemikiran dari Spector dan Zartman yang menggunakan 

konsep Post Agreement Negotiation. Di dalam hal ini, penulis 

mencoba untuk menerapkan konsep perlindungan buruh 

migran dengan proses ratifikasi dari kedua belah pihak 

Negara yang kemudian menciptakan sebuah regulasi yang 

mengatur tentang pengiriman dan perlindungan tenaga 

kerja. Proses tersebut akhirnya menciptakan MoU antara 

Korea Selatan dengan Indonesia yang mengatur kebijakan 

tentang pengiriman TKI ke Korea Selatan dan 

perlindungan serta hak-hak yang didapatkan oleh TKI 

yang disepakati oleh kedua belah pihak. 

A. Program Perlembagaan Terhadap Perlindungan 

TKI di Korea Selatan 

Program government to government merupakan 

suatu kebijakan yang sangat tepat untuk perlindungan 

TKI.Penempatan TKI ke Korea Selatan dengan 

menggunakan program G to G dimulai sejak tahun 2004, 

sejak ditandatanganinya MoU antara Kementrian tenaga 

Kerja dan Transmigrasi RI dengan Kementrian 
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Ketenagakerjaan dan Perburuhan Republik Korea pada 

Tahun 2004 tentang Pengiriman Tenaga Kerja Indonesia ke 

Republik Korea berdasarkan System Ijin Kerja, sedangkan 

MoU tersebut dapat diperpanjang setiap 2 (dua) tahun 

sekali. Pelaksana Teknis dari MoU tersebut di Indonesia 

adalah Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan 

Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) sedangkan di Korea 

adalah Human Resources Development Service of Korea 

(HRD Korea). 

Penempatan dengan menggunakan program G to G 

adalah merupakan penempatan TKI ke luar negeri oleh 

pemerintah yang hanya dapat dilakukan dengan 

melakukan perjanjian tertulis antara Pemerintah dengan 

Pemerintah pengguna TKI atau pengguna berbadan 

hukum di negaara tujuan penempatan TKI. Yang 

membedakan program G to G dengan program lain adalah 

di dalam upayanya untuk melindungi TKI, program G to 

G ini tidak mengizinkan pihak swasta untuk menempatkan 

TKI ke negara yang sudah melakukan kesepakatan. 

Sampai saat ini baru ada tiga negara yang melakukan 

program kerjasama G to G di dalam pengiriman tenaga 

kerjanya, antara lain Korea Selatan, Jepang dan Timor 

Leste. Sehingga, pengiriman tenaga kerja Indonesia ke tiga 

negara tersebut tidak dapat dilakukan oleh pihak swasta. 

Sejak tahun 2004, Indonesia bersama dengan 

Pemerintah Korea melakukan perjanjian atau kesepakatan 
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bersama (MoU) tentang tata cara dan mekanisme 

pemberangkatan TKI dengan menggunakan sistem 

Employment Permit System (EPS). Ini merupakan 

kebijakan ketenagakerjaan dari Pemerintah Korea Selatan 

yang menetapkan bahwa tenaga asing hanya dapat bekerja 

setelah pemerintah tenaga asal pekerja tersebut membuat 

perjanjian bilateral dengan Pemerintah Korea 

Selatan.Kebijakan ini juga mensyaratkan tenaga kerja baru 

dapat masuk ke Korea Selatan setelah menandatangani 

kontrak kerja dengan pemilik perusahaan. Sistem ini 

memberikan banyak manfaat seperti, penanganan 

keberangkatan tenaga kerja yang lebih teratur, aspek biaya 

yang lebih murah, dan hak-hak tenaga kerja asing sama 

dengan warga negara Korea Selatan. Hak-hak tersebut 

meliputi upah minimum tenaga kerja, jam kerja, asuransi, 

dan aspek perlindungan lainnya. 

Pengiriman TKI dengan menggunakan program G 

to G merupakan salah satu cara pencegahan terhadap 

terjadinya permasalahan terhadap para tenaga kerja, 

dikarenakan adanya MoU yang jelas antara Pemerintah 

Indonesia dan Pemerintah Korea Selatan tentang 

pengiriman tenaga kerja, membuat pengiriman tenaga 

kerja lebih teratur dan dapat dipantau sehingga dapat 

mengurangi adanya pelanggaran-pelanggaran yang 

dilakukan oleh pihak majikan maupun oleh tenaga kerja. 

Saat ini, pengiriman TKI dengan menggunakan program G 
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to G sudah banyak disosialisasikan dan masyarakat sudah 

banyak yang tertarik dan mengikuti pengiriman TKI 

dengan menggunakan program G to G.  

Banyak keuntungan bagi TKI yang menggunakan 

program G to G, diantaranya adalah biaya pengiriman 

yang lebih terjangkau, gaji yang cukup tinggi, adanya 

kontrak kerja yang jelas, dan yang pasti keselamatan 

tenaga kerja sangat diperhatikan oleh Pemerintah 

Indonesia maupun oleh Pemerintah Korea dengan adanya 

asuransi tenaga kerja, baik pada pra penempatan, masa 

penempatan, dan purna penempatan. Sehingga, sejak awal 

pengiriman TKI ke Korea Selatan, tidak ada permasalahan 

yang berarti bagi para tenaga kerja. Bahkan, banyak tenaga 

kerja yang memperpanjang kontrak kerja, atau bahkan 

kembali lagi ke Korea Selatan setelah masa kontrak habis, 

dikarenakan para TKI sangat menikmati bekerja di Korea 

Selatan, karena hak-hak para tenaga kerja sangat dihargai, 

bahkan disamakan dengan penduduk asli korea Selatan. 

A. 1. Proses Role Making Perlindungan Tenaga 

Kerja Indonesia di Korea Selatan 

Permasalahan yang sering dialami oleh pemangku 

kebijakan untuk membuat regulasi tentang perlindungan 

tenaga kerja seringkali dipengaruhi oleh negara penerima 

tenaga kerja yang sulit untuk melakukan ratifikasi 

terhadap konvensi tentang buruh migran. Hal tersebut 

berpengaruh besar terhadap nasib buruh migran yang 
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bekerja di negara-negara dengan kebijakan yang 

cenderung mendiskriminasi tenaga kerja asing. Perlakuan 

negara penerima buruh migran dengan tidak baik sering 

dipengaruhi oleh faktor tenaga kerja asing yang 

mendominasi sektor pekerjaan yang tidak diminati oleh 

penduduk berkewarganegaraan asli.Sebagian besar negara 

penerima tenaga kerja luar negeri menyediakan pekerjaan 

yang sudah tidak disentuh lagi oleh penduduk asli, yang 

sering disebut dengan pekerjaan Dirty, Dangerous, Difficult. 

Tentu saja negara penerima tenaga kerja tidak 

menginginkan kapasitas pekerjaan yang professional 

ditempati oleh mayoritas dari tenaga kerja asing.Hal ini 

merupakan suatu perlindungan diri bagi negara penerima 

tenaga kerja untuk membatasi masuknya tenaga kerja 

asing ke ranah yang lebih professional sehingga dapat 

menggusur penduduk asli negara penerima.Faktor-faktor 

inilah yang mempengaruhi beberapa negara tidak ikut 

meratifikasi konvensi internasional tentang perlindungan 

tenaga kerja dan hak-hak tenaga kerja sehingga dapat 

disetarakan dengan warganegara asli. 

Menurut Spector dan Zartman, sebuah kebijakan 

terbentuk dari adanya negosiasi yang mempengaruhi 

sebuah Negara meratifikasi sebuah kesepakatan dan 

kemudian menciptakan suatu regulasi. Dalam hal ini, 

Korea Selatan menyepakati sebuah kebijakan atas 

penerimaan tenaga kerja asing dengan berbagai 
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pertimbangan, antara lain karena kurangnya tenaga kerja 

dari dalam negeri di sektor pekerjaan low-skill. Hal ini 

ditindak lanjuti dengan adanya MoU Korea Selatan dengan 

negara-negara pengirim tenaga kerja, salah satunya 

Indonesia yang merupakan salah satu pengirim tenaga 

kerja terbesar dari beberapa negara pengirim tenaga kerja 

ke Korea Selatan. Berikut ini merupakan kutipan dari MoU 

Indonesia dengan Korea Selatan: 

 

The purpose of this Memorandum of Understanding 

(MOU) is to increase transparency in the process of 

sending Indonesian workers to the Republic of Korea and 

establish a concrete framework for cooperation between 

the parties by setting out the rules, concerning the 

sending of Indonesian workers under the Employment 

Permit System for Foreign Workers in the Republic of 

Korea. (MoU Between the Department of Manpower 

and Transmigration of the Republic of Indonesia 

and the Ministry of Labor the Republic of Korea, 

2004) 

 

Di dalam MoU tersebut disebutkan bahwa tujuan 

dari adanya MoU antara pemerintah Korea dengan 

Indonesia adalah untuk meningkatkan efisiensi 

pengiriman tenaga kerja dengan menggunakan program g 

to g dengan system yang transparan, dengan tujuan untuk 
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menekan biaya pengiriman tenaga kerja dengan 

menghindari penyalahgunaan pengiriman tenaga kerja 

oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. MoU antara 

pemerintah Korea dengan Indonesia menekankan 

pengiriman tenaga kerja dengan menggunakan system EPS 

(Employment Permit System). Sejak penerapan EPS di tahun 

2004, dapat dilihat bahwa legislasi di dalam level nasional 

untuk melindungi hak-hak tenaga kerja asing sangat 

meningkat. Pada tahun 2007, pemerintah Korea membuat 

undang-undang atas perlakuan terhadap tenaga kerja 

asing yang memperbolehkan para pekerja untuk berganti 

tempat kerja hingga tiga kali sejak pertama penempatan, 

dan dua kali terhitung semenjak penambahan kontrak 

kerja satu tahun sepuluh bulan.Apabila pekerja ingin 

berganti pekerjaan karena kurang sesuai hak yang 

didapatkan atau jenis pekerjaannya, para buruh migrant 

bisa pergi ke Job Center (goyong sento) untuk didaftar di 

dalam data pencari kerja. 

Salah satu bentuk kepedulian pemerintah Korea 

terhadap buruh migran selain dari adanya pembentukan 

sistem EPS, antara lain dengan keikutsertaannya dan 

bahkan menjadi tuan rumah di dalam Konferensi Human 

Rights of Migrants and Multicultural Society yang 

dilaksanakan pada 10-12 November 2008 di Seoul, Korea. 

Di dalam konferensi tersebut terdaat salah satu pernyataan 

yang menyebutkan : 
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“Migration policies of States need to be reoriented toward 

enabling protection of all migrant workers in order that 

they can contribute more effectively to society and the 

economy”79 

Adanya National Human Rights Institutions 

(NHRIs) berdasar standar hak asasi manusia Internasional, 

mewajibkan untuk menerapkan prinsip dari kesetaraan 

dan non-diskriminasi terhadap buruh migran, di antaranya 

: 

a. Memperkuat kebijakan nasional atas pekerja 

asing, termasuk meningkatkan pengawasan dan 

regulasi terhadap aktivitas agen perekrutan, 

sesuai dengan standar hak asasi manusia 

b. Menerapkan standar minimal terhadap kondisi 

tenaga kerja dan kebijakan tempat kerja, 

termasuk keselamatan dan kesehatan, lembur 

dan jam di luar kerja, pembayaran yang adil, 

informasi yang jelas tentang hak tenaga kerja, 

mengurangi hambatan terhadap Bahasa, 

menghargai budaya dan agama atau 

kepercayaan, jadwal dan jam kerja yang jelas, 

pemecatan atau penghentian kerja. 

                                                             
79 Seoul Statement; International Conference on Human Rights of Migrants 
and Multicultural Society; Seoul, Korea; 10-12 November 2008; para. 10. 
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c. Meningkatkan penalty terhadap pelanggaran di 

dalam pekerjaan dan hukum pekerjaan atau 

kebijakan rekruitmen. 

d. Menerapkan standar minimal untuk kondisi 

tempat tinggal bagi pekerja dengan memberikan 

bantuan atau pengadaan tempat tinggal bagi 

buruh migran dan keluarga mereka, yang sesuai 

dan termasuk perlindungan, fasilitas air, 

penghangat ruangan dan pencahayaan. 

e. Memberikan asuransi terhadap pekerja asing, 

dengan tujuan untuk menyetarakan hak-hak 

dengan pekerja lokal, termasuk provisi atau 

akses untuk pelayanan kesehatan, keikutsertaan 

di dalam sistem pension, kecelakaan kerja dan 

kompensasi untuk cacat akibat pekerjaan, hak 

untuk bergabung di dalam serikat buruh dan 

hak untuk penuntutan dari upah yang tidak 

dibayar. 

f. Meningkatkan hak untuk berpindah tempat 

kerja, khususnya jika terdapat kasus eksploitasi 

atau hal lainnya yang merugikan tenaga kerja. 

g. Mempromosikan hak pencari suaka untuk 

membantu mereka mendapatkan pekerjaan 

sementara ataupun untuk mendapatkan 

perlindungan selama menunggu status yang 

jelas. 
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h. Memastikan adanya korban kriminalisasi 

adanya penyelundupan ataupun perdagangan 

manusia. 80 

Dampak dari realitas ekonomi dan tanggapan 

terhadap gerakan sipil, banyak pemerintah daerah di 

Korea mengeluarkan kebijakan untuk lebih ramah 

terhadap pendatang.Di antaranya adalah, Kota Ansan 

yang selangkah lebih maju untuk menggalakkan tentang 

hak-hak para buruh migran.Ansan merupakan kompleks 

industri Banweol dan Sihwa, disana terdapat kurang lebih 

38.000 pekerja EPS. Wongok-Dong, sebuah tempat di kota 

Ansan, terdapat penduduk asing yang terbesar di Kota 

Ansan. Sekitar 150 etnik restoran tersebar di Wongok. 

 Pertumbuhan angka penduduk asing menciptakan 

isu seperti akses untuk kesehatan atau isu-isu sosial 

lainnya.Dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan 

tersebut, pemerintah daaerah mendirikan Medical Check-

up Center untuk para buruh migran, yang juga tersedia 

pelayanan kesehatan gratis untuk penduduk asing sejak 

2003. Pada tahun 2005, didirikan juga Ansan Migrant 

Community Centre, yang mengakomodasi seluruh 

kebutuhan dan pelayanan untuk penduduk asing, seperti 

pelayanan kesehatan, kelas Bahasa Korea, kelas computer, 

                                                             
80 Seoul Guidelines on the Cooperation of NHRIs for the Promotion and 

Protection of Human Rights of Migrants in Asia; International Conference on 

Human Rights of Migrants and Multicultural Society; Seoul, Korea; 10-12 
November 2008; paras. 30-39. 
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perpustakaan, support center, dan publik hall untuk 

penduduk asing. 

Berikut ini merupakan beberapa undang – undang yang 

mengatur tentang buruh migrant di Korea Selatan : 

1. The Immigration Control Act 

The Immigration Control Act merupakan 

regulasi yang mewajibkan untuk menetepkan 

perhatian dan perlindungan terhadap imigran dan 

pendatang yang memasuki wilayah Korea Selatan. 

Memantau migran yang tinggal di Korea berikut 

prosedurnya demi perlindungan untuk migran itu 

sendiri. Untuk buruh migran yang bekerja di Korea 

harus mempunyai status yang jelas untuk aktifitas 

pekerjaannya. Tiga macam pekerjaan yang 

dimaksud meliputi : 1) pekerjaan non-profesional, 2) 

pekerjaan professional 3) pekerjaan selama 

menetap/tinggal.81 

2. The Foreign Workers Employment Act 

Yang menerapkan regulasi ini adalah para 

buruh migran non-profesional (E-9). Buruh migran 

bekerja dengan menggunakan Employment Permit 

                                                             
81 Immigration Control Act Enforcement Decree (Article 23): 1) Technical 

employment non-profesional (E-9), visiting employment (H-2); 2) 

Professional employment: College professor (E-1), native speaker (E-2), R&D 

scientist (E-3), engineer for technology transfer (E-4), certified specialist (E-

5), artist (E-6) and professional (E-7); 3) Employment due to legitimate 
residency; resident 
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System. Buruh migran dari Indonesia merupakan 

salah satu buruh migran yang menggunakan sistem 

tersebut. 

A. 2. Implementasi Program Perlindungan TKI 

di Korea Selatan 

A. 2.1. Penerapan e-KTKLN untuk TKI 

Salah satu bentuk perlindungan bagi TKI 

adalah adanya penerapan elektronik Kartu Tenaga 

Kerja Luar Negeri (e-KTKLN) untuk TKI.e-KTKLN 

diberikan sebagai bentuk perlindungan kepada TKI 

saat bekerja di Luar Negeri. Pelayanan ini dilakukan 

dalam rangka mengimplementasi Peraturan 

Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) No: 7 Tahun 

2015  tentang Tata Cara Pemberian Elektronik Kartu 

Tenaga Kerja Luar Negeri Kepada Tenaga Kerja 

Indonesia. Penerapan e-KTKLN ini diantaranya 

untuk memberikan proses pelayanan yang cepat, 

meringankan biaya penempatan yang menjadi 

beban TKI, transaksi non tunai, hingga kuatnya 

proteksi perlindungan  bagi TKI yang bekerja di luar 

negeri. 

e-KTKLN  ini merupakan suatu bentuk 

inovasi yang dilakukan yang di dalam kartu ini 

terdapat seluruh data TKI yang dapat dipantau oleh 

BP3TKI. Dalam pemrosesan e-KTKLN, BP3TKI 

mempunyai peran untuk melakukan verifikasi 
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dokumen, download, update biodata Calon TKI, 

proses perekaman pas photo, sidik jari dan 

menyimpan/backup data Calon TKI ke dalam 

database, serta memproses koneksitas dan 

pengiriman data melalui jaringan komunikasi data 

dari tempat-tempat pelayanan ke Pusat Data. Hal ini 

sangat memudahkan BP3TKI dan pemerintah untuk 

memantau data TKI di luar negeri, sehingga dapat 

memudahkan untuk melakukan verifikasi terhadap 

TKI apabila terdapat permasalahan yang terjadi. 

A. 2.2.  E-KBRI Seoul 

Kedutaan besar Indonesia di Korea juga 

sangat peduli terhadap perlindungan TKI, dengan 

cara memudahkan akses online untuk pelaporan 

segala bentuk keluhan dari para TKI. E-KBRI 

merupakan sistem pelayanan elektronik dari KBRI 

Seoul untuk memudahkan para TKI dalam 

perpanjangan paspor serta melaporkan keberadaan 

TKI sebagai warga negara Indonesia secara online 

dengan cepat dan mudah. 

A. 3.  Implementasi Industrial Training System 

menjadi Employment Permit system terhadap 

pekerja low-skill 

A. 3.1. EPS membawa perubahan terhadap 

perlindungan hak dan perhatian terhadap 

buruh migran 
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Pemerintah Korea menghentikan 

diskriminasi terhadap pekerja asing dengan cara 

membuat regulasi tentang undang-undang 

hubungan tenaga kerja, seperti the Labor Standards 

Act dan Minimum Wage Act, sama seperti penerapan 

untuk penduduk asli Korea. Selain itu, untuk 

memberikan support yang lebih besar terhadap 

pekerja asing selama tinggal di Korea, pemerintah 

menyediakan dana untuk mendirikan support 

centers bagi pekerja asing yang dibentuk oleh 

masyarakat asli. Pada tahun 2011, pemerintah 

membuka National Counseling Center untuk pekerja 

asing di Ansan untuk meningkatkan pekerjaan para 

tenaga kerja yang terkait dengan pembinaan di 

sepuluh bahasa. Terlebih lagi, untuk meningkatkan 

servis yang lebih akurat dan tepat waktu, dua puluh 

tujuh support centers telah didirikan di kota kecil 

dan besar di Korea, seperti di Yeongam, Yeosu, dan 

Wonju, sebagai tambahan untuk tujuh pusat utama 

yang sudah berdiri sebelumnya seperti di Seoul dan 

Uijeongbu. 

Tujuan dari servis tersebut salah satunya 

untuk membimbing buruh migran yang kesulitan 

dengan adanya perbedaan budaya dan perbedaan 

bahasa, dan dibagi dalam pembimbingan bahasa 

Korea, praktek hukum, dan budaya 
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Korea.Pemerintah juga aktif di dalam peningkatan 

perlindungan terhadap tenaga kerja. Pamflet, buku 

panduan hidup, panduan hak-hak tenaga kerja, 

buku panduan perlindungan, dan buku bahasa 

Korea tersedia untuk para buruh migrant di lima 

belas bahasa. Akses untuk mendapatkan panduan-

panduan tersebut juga sangat mudah didapatkan di 

gedung pemerintahan, job centers, gereja, organisasi 

non pemerintah, dan bahkan bisa didapatkan di 

restoran daerah. 

A. 3.2.    Mengurangi jumlah buruh migran illegal 

di Korea 

Untuk mengurangi jumlah buruh migran 

illegal, departemen tenaga kerja Korea 

mengimplementasikan kebijakan untuk meregulasi 

jumlah dari buruh migran. MOEL mengatur kuota 

buruh migran dari setiap negara, dan kuota akan 

dikurangi berdasarkan jumlah dari tenaga kerja 

illegal. Di dalam kasus ini, negara yang 

mengirimkan tenaga kerja illegal akan menerima 

kuota lebih sedikit. (Lim Musong, personal 

communication, 2011) 

Pemerintah Korea juga membuat beberapa 

program, termasuk regulasi terhadap pelaku bisnis 

yang mempekerjakan tenaga kerja asing dan 

“Voluntary Exit Program”.Regulasi tersebut secara 
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formal dibuat untuk menghalangi seseorang untuk 

menjadi pekerja illegal. Pinalti dan denda tidak 

hanya ditujukan kepada pekerja illegal, akan tetapi 

juga kepada perusahaan yang memperkerjakan 

mereka. Pekerja illegal dapat didenda hingga 

3.000.000 won (2800USD), dan perusahaan yang 

mempekerjakan dapat didenda hingga 4.000.000 

won (3700 USD) dan dilarang untuk 

mempekerjakan buruh migran hingga tiha tahun 

kedepan. 

A. 3.3. Meningkatkan transparansi di dalam 

proses pengiriman tenaga kerja 

Pemerintah Korea membuat persyaratan 

yang ketat untuk negara pengirim tenaga kerja 

dengan membuat transparansi dari proses 

penerimaan tenaga kerja. Selain itu, pemerintah 

Korea membatasi kesempatan untuk perusahaan 

dengan menerapkan kuota tenaga kerja.Pemerintah 

Korea hanya merekrut buruh migran dari negara 

yang sudah memiliki MoU dengan pemerintah 

Korea.Pemerintah Korea sudah memiliki MoU 

dengan lima belas negara, termasuk Indonesia. Di 

dalam hal ini, EPS sangat dikontrol oleh pemerintah, 

dan hubungan antara penerima dan pengirim 

tenaga kerja adalah dengan menggunakan proses 

government to government (G to G). 
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Penyalur tenaga kerja swasta menerapkan 

biaya yang tinggi untuk proses seleksi tenaga kerja, 

yang seringkali berujung dengan adanya korupsi 

dan praktek-praktek penyalahgunaan dana oleh 

oknum yang tidak bertanggung jawab. Setelah 

adanya EPS, proses pengiriman berlangsung secara 

transparan.Sebagai hasilnya, jumlah yang harus 

dibayar oleh pekerja untuk mendapatkan pekerjaan 

di Korea menurun menjadi 927 USD dari awalnya 

3.509 USD pada saat Industrial Trainee System.82 

Oleh karena itu, United Nations mengakui bahwa 

EPS sebagai contoh model untuk manajemen 

pengiriman tenaga kerja asing. Pada tahun 2011, 

sebagai penghargaan daru inivasi tersebut, Korea 

dinobatkan sebagai pemenang utama dari United 

Nations Public Serice Award dengan ketegori 

“Preventing and Combating Corruption in the 

Public Service.”(UPAN, 2011). 

Pergerakan organisasi sosial dan aktor-aktor 

di luar pemerintah, seperti kegerejaan, NGO, dan 

persatuan buruh, berperan aktif di dalam 

perlindungan terhadap buruh migran dan peduli 

terhadap kondisi buruh migran semenjak 

                                                             
82 Employment and Labor Minister holds meeting with ambassadors of 

countries sending workers to Korea under Employment Permit System, from 

http://www.moel.go.kr/english/topic/employment _policy_View.jsp? 
&idx=931 

http://www.moel.go.kr/english/topic/employment
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terbentuknya sistem EPS.Beberapa organisasi juga 

turut bekerjasama dengan pemerintah di dalam 

beberapa proyek perlindungan tenaga kerja.83Akan 

tetapi, beberapa kelompok masih mengharapkan 

untuk adanya pengingkatan terhadap hak asasi 

manusia, sistem ijin kerja, integrasi keluarga, dan 

bahkan tempat tinggal yang layak untuk pekerja 

migran. (Lee Kyung-sook, 2010). 

B. Monitoring BNP2TKI dan BP3TKI yang 

Berkelanjutan atas Perlindungan TKI di Korea 

Selatan 

BNP2TKI dan BP3TKI juga mengambil peran 

penting di dalam perlindungan TKI. BP3TKI 

mempunyai tugas memberikan kemudahan dan 

pelayanan pemrosesan seluruh dokumen 

penempatan, perlindungan dan penyelesaian 

masalah Tenaga Kerja Indonesia secara 

terkoordinasi dan terintegrasi di wilayah kerja 

masing-masing Unit Pelaksana Teknis Penempatan 

dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia. Dalam 

melaksanakan tugasnya BP3TKI bekerjasama 

dengan instansi pemerintah terkait baik Pemerintah 

Pusat maupun Pemerintah Daerah sesuai dengan 

                                                             
83 The Korean government, through Ministry of Labor and HRDK, funded 

Korean Migrants Center and Korean Migrants Network TV, which is an 
improvement on the Foreign Labor Counseling owned by Rev. Kim Hae-Sung.  
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bidang masing-masing, meliputi ketenagakerjaan, 

keimigrasian, verifikasi dokumen kependudukan, 

kesehatan, kepolisian dan bidang lain yang 

dianggap perlu.84 

Dasar Hukum BP3TKI: 

1. Undang-undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang 

Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja 

Indonesia di Luar Negeri 

2. Peraturan Presiden RI Nomor 81 Tahun 2006 

tentang Badan Nasional Penempatan dan 

Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia. 

3. Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara RI 

Nomor B/1943.1/M.PAN/VIII/2007 tentang 

Perubahan Nomenklatur BP2TKI menjadi BP3TKI 

dan Penyempurnaan Tugas dan Fungsi BP3TKI. 

4. Peraturan Kepala Badan Nasional Penempatan dan 

Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Nomor 

Per.35/KA/VIII/2007 tentang Organisasi dan Tata 

Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan 

BNP2TKI. 

5. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi 

RI Nomor: PER.07/MEN/V/2010 tentang Asuransi 

Tenaga Kerja Indonesia. 

                                                             
84 Tugas Pokok dan Fungsi BP3TKI Yogyakarta, buku panduan profil BP3TKI 
Yogyakarta, 2014 
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6. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi 

RI Nomor: PER.14/MEN/X/2010 tentang 

Pelaksanaan Penempatan dan Perlindungan Tenaga 

Kerja Indonesia di Luar Negeri. 

7. Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi RI Nomor SE-04/MEN/IV/2011 

tentang Pengetatan Penempatan Dalam 

Peningkatan Perlindungan TKI di Luar Negeri. 

8. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2011 tentang 

Pemeriksaan Kesehatan dan Psikologi Calon Tenaga 

Kerja Indonesia. 

 BNP2TKI dan BP3TKI senantiasa melakukan 

pemantauan dan memberikan perlindungan bagi 

TKI berdasarkan tugasnya yang disebutkan di 

dalam Pasal 3 BAB I di dalam peraturan Kepala 

Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan 

Tenaga Kerja Indonesia  Nomor : Per. 20 

/KA/VIII/2014. Bersama dengan stakeholder yang 

terkait seperti Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten / 

Kota, Polda, Polres se, Imigirasi, Dinas Kesehatan, 

Dinas Sosial, Lembaga Ombudsman, Lembaga 

Bantuan Hukum, LSM, BP3TKI membuat langkah-

langkah dalam rangka upaya perlndungan TKI di 

luar negeri, di antaranya adalah85 : 

                                                             
85 BP3TKI Yogyakarta, “BP3TKI Yogya Selenggarakan Talkshow 
Perlindungan TKI yang Efektif”, diakses dari 



104 
 

1. Melakukan tindakan pencegahan oleh 

BNP2TKI/BP3TKI bersama dengan instansi terkait 

2. Memfasilitasi TKI yang bermasalah dan dilakukan 

bersama instansi terkait sesuai dengan tugas pokok 

dan fungsinya 

3. Memberikan kemudahan kepada masyarakat/TKI 

yang mengadukan permasalahannya baik secara 

langsung, melalui sms, email, dan juga website 

BP3TKI maupun BNP2TKI. 

 BP3TKI sudah menerapkan standar pelayanan yang 

cukup baik bagi para TKI maupun calon TKI, di antaranya 

adalah dengan adanya fasilitas ruang tunggu antrian dan 

loket-loket pelayanan yang disusun dengan sistem 

pelayanan dan survey kepuasan publik yang memadai. 

Agenda yang diterapkan oleh BP3TKI berdasarkan 

himbauan dan misi dari Presiden Joko Widodo, yaitu 

”Negara Melindungi Warga Negara Indonesia di Luar 

Negeri Terutama Buruh Migran”, antara lain : 

1. Reformasi Bisnis Penempatan 

2. Perubahan Cost Structure Penempatan 

3. Sumber Pembiayaan Penempatan TKI 

4. Image Building & Komunikasi 

5. Penguatan Advokasi & Perlindungan 

                                                             
http://www.bnp2tki.go.id/read/10908/BP3TKI-Yogya-Selenggarakan-

Talkshow-Perlindungan-TKI-yang-Efektif.html, pada tanggal 05 Juni 2016 
pukul 19.35 wib 

http://www.bnp2tki.go.id/read/10908/BP3TKI-Yogya-Selenggarakan-Talkshow-Perlindungan-TKI-yang-Efektif.html
http://www.bnp2tki.go.id/read/10908/BP3TKI-Yogya-Selenggarakan-Talkshow-Perlindungan-TKI-yang-Efektif.html
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6. Transaksi Non Tunai 

7. Reformasi Struktur Kelembagaan 

8. Early Warning 

9. Unit Intelijen 

B. 1.  Pra Penempataan 

Ada beberapa hal yang dilakukan oleh BP3TKI 

pada masa pra penempatan guna mencegah terjadinya 

pelanggaran atas penempatan TKI dan juga 

meningkatkan perlindungan bagi para TKI di luar 

negeri, di antaranya adalah : 

B.1.1. Sosialisasi penempatan TKI Prosedural 

BP3TKI sangat gencar melakukan sosialisasi 

penempatan TKI formal guna pencegahan TKI non 

prosedural yang dapat merugikan para tenaga kerja. 

Sosialisasi dilakukan atas dasar kepedulian terhadap 

keselamatan TKI dan juga adanya himbauan dari 

pemerintah atas larangan pengiriman TKI dengan jalur 

informal.  

Sosialisasi juga banyak dilakukan di SMK, 

perguruan tinggi, daerah-daerah, guna memberikan 

pengetahuan bagi masyarakat bahwa pengiriman TKI 

secara formal lebih aman dan terpantau oleh 

pemerintah daripada pengiriman dengan jalur 

informal. Sosialisasi juga mengenalkan kepada 

masyarakat tentang pengiriman TKI dengan 

menggunakan program G to G yang sangat banyak 
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manfaat dan kelebihan bagi para TKI. Hal ini 

merupakan langkah yang dilakukan oleh BP3TKI untuk 

menuntun masyarakatnya agar menggunakan 

prosedur pengiriman TKI yang jelas dan menghindari 

adanya ketidakadilan bagi para TKI dan dapat 

meningkatkan perlindungan yang dapat dipantau oleh 

pemerintah. Selain sosialisasi langsung, BP3TKI juga 

memanfaatkan media sosial untuk melakukan 

penyuluhan ataupun informasi dan himbauan 

terhadap masyarakat untuk mengikuti 

pemberangkatan TKI dengan cara formal dan 

prosedural, terutama pengiriman TKI dengan 

menggunakan program G to G. 
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Gambar 4.1 Sosialisasi Program pengiriman TKI 

G to G oleh BP3TKI 

 
Sumber: 

http://www.bp3tkiyogya.info/news/detail/36/bnp2tki-

buka-lowongan-kerja-ke-jepang-dan-korea.html 

Pada sosialisasi yang dilakukan oleh BP3TKI 

tersebut, ditekankan bahwa BP3TKI siap melaksanakan 

penempatan TKI   G to G Korea, dan akan bekerja 

semaksimal mungkin untuk mensukseskan program 

tersebut sesuai arahan dari BNP2TKI. 

B.1.2. Bimbingan dan pembekalan bagi TKI Korea 

Selatan 

Pembekalan sebelum pmberangkatan TKI ke 

Korea desebut PAP (Pembekalan Akhir 

Pemberangkatan). Selain pendidikan Bahasa Korea, 

pada TKI diharuskan mengerti tentang seluk beluk 

Korea Selatan dan proses penempatan hingga 

http://www.bp3tkiyogya.info/news/detail/36/bnp2tki-buka-lowongan-kerja-ke-jepang-dan-korea.html
http://www.bp3tkiyogya.info/news/detail/36/bnp2tki-buka-lowongan-kerja-ke-jepang-dan-korea.html
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gambaran pekerjaan nanti. Pembekalan Akhir 

Pemberangkatan (PAP) sangat penting dalam upaya 

mengurangi risiko Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di 

Luar Negeri. Kegunaan pembekalan ini adalah agar 

sebelum berangkat para calon TKI sudah mendapatkan 

bekal dasar mengenai negara yang ditempati, baik dari 

segi hukum, peraturan, maupun adat istiadat.Isi dari 

materi PAP tersebut meliputi peraturan per-undang 

undangan negara tujuan penempatan, adat istiadat, 

bahaya penyakit menular, Perjanjian Kerja, pengiriman 

keuangan. Seluruh materi itu harus dipahami oleh 

Calon TKI sebelum bekerja di luar negeri. Pembekalan 

tersebut termasuk adanya petunjuk pelaporan atas 

perlindungan TKI di Korea Selatan. Berikut pembinaan 

yang dilakukan untuk perlindungan TKI di Luar 

Negeri, khusunya Korea Selatan: 

1. Membentuk sistem dan jaringan terpadu mengenai 

pasar kerja luar negeri yang dapat diakses secara 

luas oleh masyarakat 

2. Memberikan informasi seluruh proses dan prosedur 

mengenai penempatan TKI di luar negeri teermasuk 

resiko, hukum, adat istiadat, budaya selama masa 

penempatan TKI di luar negeri. 

3. Mengembangkan pelatihan kerja yang sesuai 

dengan standard an persyaratan dengan negara 

tujuan. 
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4. Melakukan kerjasama dengan instansi terkait dalam 

rangka perlindungan TKI sesuai dengan 

perundang-undangan. 

Melaksanakan PAP saat akan dilaksanakan 

pemberangkatan CTKI ke luar negeri.  

B.1.3. Asuransi keberangkatan 

Asuransi diterapkan bagi TKI yang akan 

melakukan keberangatan ke Korea Selatan. Hal ini 

dilakukan untuk mencegah adanya kejadian sebelum 

keberangkatan yang tidak diinginkan.Dengan adanya 

asuransi diharapkan dapat mengurangi kerugian bagi 

TKI apabila terjadi permasalahan di dalam perjalanan 

maupun dipulangkan saat belum mulai bekerja. 

B.2. Masa Penempatan 

Untuk perlindungan TKI pada masa 

penempatan, BP3TKI lebih memantau TKI di Korea 

Selatan dibantu oleh kementrian Luar Negeri. 

Informasi-informasi kedatangan TKI, pemulangan TKI 

selalu dikoordinasikan dari kementrian Luar Negeri 

dengan BP3TKI.86 Hal lain sebagai upaya untuk 

pemantauan dan perlindungan TKI Korea Selatan 

adalah dengan adanya pusat pelayanan perlindungan 

TKI, yang diisebut dengan crisis center di dalam kantor 

Unit Pelayanan Publik (UPP). 

                                                             
86Berdasarkan interview dengan HUMAS BP3TKI Yogyakarta, 4 Mei 2016. 
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 B.2.1.  Unit Pelayanan Publik (UPP) BP3TKI 

 UPP BP3TKI Yogyakarta merupakan pertama 

kalinya pendirian di tingkat Provinsi, menyusul adanya 

peresmian di BNP2TKI Jakarta. Hal ini merupakan 

salah satu bentuk kepedulian pemerintah Yogyakarta 

terhadap para TKI.UPP BP3TKI bertujuan untuk 

memberikan pelayanan bagi para TKI maupun calon 

TKI. Beberapa bentuk pelayanan di UPP ini antara lain 

layanan penempatan seperti Surat Izin Pengerahan 

(SIP), layanan informasi kerja penempatan skema 

pemerintah ke Jepang dan Korea, layanan pengaduan 

gratifikasi, layanan pengaduan crisis center, dan 

pelayanan lainnya. Salah satu bentuk pelayanan yang 

penulis soroti disini adalah adanya layanan pengaduan 

crisis center. 

 Crisis center merupakan bentuk pelayanan 

terhadap TKI yang diberikan kepada TKI yang 

mengalami masalah pada saat Pra, Masa atau Purna 

Penempatan. Pengaduan dapat dilakukan dengan 

melakukan pelaporan ke Crisis Center di Pusat ataupun 

daerah,  yang dapat dilakukan melalui berbagai media 

meliputi: 

a. Telepon dari dalam negeri: 0 800 1000 24 jam Bebas 

pulsa 

b. Telepon dari Luar Negeri: +6221 – 2924 4800 
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c. SMS Nomor 7266, (ketik ACA#TKI#NAMA 

PENGIRIM#Masalah yang diadukan) 

d. Faksimili dan Email 

e. Surat / korespondensi  

f. Datang langsung / tatap muka 

Berikut ini merupakan penggambaran alur proses 

pengaduan TKI melalui Crisis Center 
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Gambar 4.2 Alur Proses Pengaduan Melalui Crisis Center 

BP3TKI 

 
            Sumber : Materi Sosialisasi oleh BP3TKI 

tentang pelayanan dan perlindungan TKI 

B.2.2.  Pengawasan dan Pengamanan TKI di Korea 

Selatan 

Pemerintah khususnya BNP2TKI dan BP3TKI 

melakukan pemantauan dan monitoring terhadap para 

TKI di Korea Selatan, antara lain dengan : 

1. Melaksanakan monitoring dan pengawasan 

terhadap TKI sejak perekrutan, pemberangkatan 

hingga pemulangan. 



113 
 

2. Melaksanakan pengawasan terhadap 

penyelenggaraan penempatan dan perlindungan 

TKI mulai tahap perekrutan sampai 

pemberangkatan serta pemulangan. 

3. Melaksanakan pengawasan terhadap tempat-

tempat perekrutan, penampungan CTKI 

4. Melaksanakan pengawasan terhadap tempat-

tempat, embarkasi, debarkasi dan pelabuhan yang 

dijadikan tempat pemberangkatan CTKI 

5. Melakukan pemantauan / pengawasan terhadap 

pelaku-pelaku perekrutan atau lembaga-lembaga 

penempatan TKI secara illegal. 

6. Pemantauan TKI di Korea Selatan dengan 

melakukan kunjungan ke tempat-tempat tujuan 

para TKI, dan pemantauan terhadap shelter-shelter 

dan fasilitas bagi para TKI. 

7. Memastikan keselamatan kerja para TKI dan 

memastikan hak yang diperoleh sesuai dengan 

kontrak kerja yang disepakati. 

B.2.3.  Bentuk dan Proses Perlindungan TKI oleh 

Korea Selatan 

Pemerintah Korea meningkatkan beberapa 

pendekatan untuk menangani permasalahan pekerja 

asing dengan cara membentuk Komite untuk pekerja 

asing di bawah koordinasi kementrian. EPS Korea 

mengcover seluruh pekerja migran di bawah undang-
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undang, termasuk training pra penempatan (HRD 

Korea), mekanisme pengaduan melalui MOEL, 

menginformasikan para pekerja tentang hak-hak 

mereka, dan membantu para pekerja untuk mengakses 

servis umum, seperti help-desk untuk pekerja migran 

di kantor MOEL. 

B.2.3.1. Peran Shelters 

Salah satu tempat perlindungan bagi para TKI di 

Korea adalah dengan adanya shelter, atau tempat 

perlindungan bagi para buruh migran di Korea. Gereja 

dan pastor memainkan peran yang sangat penting 

untuk meningkatkan kenyamanan untu para TKI di 

Korea. Yang paling terlihat sangat memperjuangkan 

buruh migran di Korea adalah Rev. Park Cheon Eung 

dan Rev. Kim Hae Sung.Para pastur ini sering kali 

ditahan beberapa kali karena karena tindakan mereka 

yang membela buruh migran, apapun status mereka.

 Banyak gereja yang menyediakan shelter untuk 

buruh migran dan membantu mereka mengatasi 

permasalahan pekerjaan maupun di luar 

pekerjaan.Aktivis gereja membantu para buruh migran 

untuk menghadapi permasalahan di tempat 

kerja.Sebagai buruh migran, mereka terkadang atau 

bahkan seringkali kurang pemahaman tentang Korea 

dan terkadang sering mendapatkan informasi yang 

tidak benar, sehingga mereka seringkali terlibat 
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perselisihan dengan majikan mereka.Di dalam hal ini, 

aktivis gereja menyediakan jasa yang bertindak sebagai 

mediator antara pekerja dengan majikan.Para aktivis 

gereja juga terlibat di dalam kasus di luar pekerjaan, 

seperti akses untuk mendapatkan asuransi dan 

membela para pekerja selama ada tindakan kekerasan. 

Sudah mencapai 11.000 kasus yang ditangani dan 

dilindungi oleh shelter sejak tahun 1995 hingga 2006, 

dan hanya 6.000 kasus yang merupakan permasalahan 

tenaga kerja. Lebih  dari 5.000 kasus yang menyangkut 

tentang kesehatan, pendidikan, pendidikan umum, dan 

administrasi public. Banyak shelter yang menawarkan 

bantuan yang luas untuk buruh migran, termasuk 

bimbingan, perawatan kesehatan, dan pendidikan 

Bahasa Korea. 

Shelter kemudian banyak didirikan selain oleh 

para aktivis gereja, seperti shelter yang didirikan oleh 

individu-individu, partai politik, organisasi-organisasi 

yang peduli terhadap tenaga kerja asing.Dengan 

adanya shelter ini sangat banyak membantu para 

pekerja, khususnya pekerja dari Indonesia untuk 

mengakses pelayanan kesehatan, pendidikan, hingga 

bantuan hukum terhadap para pekerja asing.Shelter 
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disini bertugas untuk menampung dan menyelesaikan 

seluruh masalah TKI di Korea.87 

B.2.3.2. Adanya wadah perlindungan TKI secara 

online 

 TKI di Korea Selatan diberi kemudahan tidak 

hanya dari adanya shelter atau tempat perlindungan 

lainnya.Akan tetapi juga dapat melakukan pelaporan 

dan akses informasi melalui website atau situs online 

lainnya.Selain peran pemerintah, adanya paguyuban 

atau forum yang dibentuk oleh TKI di Korea juga 

sangat membantu para TKI untu mengakses pelayanan 

atau informasi publik yang menyangkut dengan 

perlindungan TKI.Berikut ini beberapa contoh situs 

yang dapat diakses oleh para TKI sebagai layanan 

pengaduan. 

a. Gimhae Support Center 

Gimhae Support center merupakan salah 

satu pusat pelayanan  untuk pekerja asing di Korea. 

Pusat Layanan Pekerja Asing Gimhae adalah badan 

social non-profit yang dibentuk oleh (PT) Injae Bank 

Korea dengan bantuan Program Pengembangan 

Tenaga Kerja, Departemen Tenaga Kerja dengan 

maksud pemantapan sisstem izin kerja yang 

bertujuan meningkatkan hak pekerja asing dan 

                                                             
87 Ahmad Nurhuda, TKI di Korea Selatan dari Yogyakarta. Interview oleh 
penulis 11 Mei 2016 
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asimilasi masyarakat di wilayah Gyeongnam. 

Layanan pekerja asing Gimhae ini bertujuan untuk 

membantu pekerja asing yang tinggal di Korea. 

Tidak hanya pelayanan untuk perlindungan dan 

hak-hak bagi para tenaga kerja, badan sosial ini juga 

melayani buruh migran dalam hal pendidikan 

bahasa, budaya, hukum, kesehatan, konsutasi 

umum, bahkan badan sosial ini menyediakan 

perpustakaan online untuk para tenaga kerja asing 

di Korea.  

Badan sosial Gimhae menyediakan 

pelayanan dalam bentuk konsultasi atau pengaduan 

langsung yang bertempat di 6-7F I Joy Building 154-

3 Seosang-dong, Gimhae-si, Gyeongsangnam-do, 

maupun bisa diakses online dengan website yang 

disediakan dengan berbagai Bahasa, termasuk 

Bahasa Indonesia. Pusat pelayanan ini sangat 

membantu para tenaga kerja yang membutuhkan 

pengetahuan tentang seluk beluk budaya maupun 

hukum di Korea, juga sebagai akses perlindungan 

bagi TKI di Korea.Selain itu, situs tersebut juga 

sangat informatif, termasuk informasi peta untuk 

akses menuju tempat tersebut juga sangat jelas 

digambarkan di dalam Bahasa Indonesia.88 

                                                             
88http://idn-multiculturelib.gimhae.go.kr/sub/03_03.asp, Diakses 13 Mei 2016 

http://idn-multiculturelib.gimhae.go.kr/sub/03_03.asp
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b. Gyeongnam Migrant Community Service 

Center 

Hampir sama dengan Gimhae Foreign 

Workers Support Center, Gyeongnam Migrant 

Community Service Center merupakan suatu badan 

sosial yang melayani atau membantu pekerja asing 

untuk mengakses pendidikan, kesehatan, pelayanan 

informasi hak-hak tenaga kerja, perpustakaan, dan 

informasi sosial lainnya. 

Selain beberapa service center yang sudah 

dipaparkan di atas, masih ada beberapa service 

center yang bisa diakses oleh para tenaga kerja asing 

untuk mendapatkan informasi maupun bantuan 

untuk perlindungan dan hak-hak tenaga kerja di 

Korea. Berikut merupakan beberapa website yang 

dapat diakses oleh pekerja asing yang disediakan 

dalam beberapa Bahasa. 
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Gambar 4.3 Websites with Support Multiple 

Language 

 
Sumber :http://english.gsnd.net/jsp/sub04/02.jsp 

 

c. National Pension Service 

Website ini membantu para TKI untuk 

memantau dana pensiun mereka dengan 

memasukkan data tenaga kerja, kemudian seluruh 

data dana pension akan dengan otomatis muncul di 

http://english.gsnd.net/jsp/sub04/02.jsp
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website. Hal ini tentu saja meringankan para TKI 

untu tidak perlu mendatangi kantor kukmin (NPS). 

Selain itu, cara ini juga memudahkan para TKI 

untuk dapat memantau dana pension mereka 

dengan sangat transparan. 

B.3. Purna Penempatan 

 Masa purna penempatan adalah masa dimana 

Tenaga Kerja Indonesia (TKI) telah habis kontrak 

kerjanya dan telah kembali ke Indonesia dan akan 

kembali ke daerah asal. TKI yang sudah habis masa 

kerjanya bisa mendaftar untuk kembali lagi ke Korea, 

atau juga bisa menetap di Indonesia dan melanjutkan 

pekerjaan di Indonesia. BP3TKI mempunyai tugas 

untuk melakukan sosialisasi terhadap TKI purna agar 

bisa memanfaatkan upah yang sudah didapatkan dari 

Korea untuk kemudian dikembangkan di Indonesia 

untuk kemudian bisa menjadi pengusaha dengan 

modal yang didapatkan. Berdasarkan penelitian oleh 

Ratih Pratiwi Anwar, S.E., M.Si., fenomena TKI 

bertujuan Korea di DIY didominasi oleh mereka yang 

berasal dari kalangan lapisan bawah, sebagian kecil 

berasal dari lapisan atas dalam struktur sosial 

masyarakat. Selain itu, ada kecenderungan TKI purna 

eks Korea di DIY mengalami mobilitas sosial secara 

vertikal setelah kembali dari Korea. Penelitian 

sebenarnya juga menunjukkan beberapa perubahan 
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budaya responden, seperti sikap kerja setelah pulang 

dari Korea, seperti semakin disiplin, rajin, bekerja keras, 

dan menghargai waktu. 

 Hasil penelitian tersebut juga menunjukkan 

sebagian besar TKI purna eks Korea sebagian besar 

memang telah memiliki penghasilan cukup dan 

mampu menciptakan kesempatan kerja meskipun 

relatif terbatas pada keluarga inti TKI purna. Untuk itu, 

ke depan perlu suatu program pelatihan/bimbingan 

teknis yang sesuai dengan jenis pekerjaan TKI purna 

eks Korea dan bantuan permodalan. Para TKI purna eks 

Korea di DIY, sejauh ini telah mengembangkan usaha 

ekonominya di berbagai sektor, baik pertanian, 

peternakan, perikanan, perdagangan, maupun jasa. 

Banyak di antara mereka yang mampu menciptakan 

lapangan kerja sehingga dapat mengurangi jumlah 

pengangguran di desa. Sementara itu, terkait dengan 

adanya kerja sama provinsi kembar DIY dan 

Kyongsangbuk-do Korea, Asosiasi TKI Purna eks Korea 

se-DIY sedang menjajaki kemungkinan kerja sama 

ketenagakerjaan antara keduanya. Kerja sama antara 

dua provinsi ini diharapkan dapat membantu 

mempercepat pemulihan ekonomi di DIY.89 

                                                             
89http://ugm.ac.id/id/berita/3411-

psap.ugm.fasilitasi.tki.purna.dari.korea.menjadi.pengusaha, diakses 10 Mei 
2016. 

http://ugm.ac.id/id/berita/3411-psap.ugm.fasilitasi.tki.purna.dari.korea.menjadi.pengusaha
http://ugm.ac.id/id/berita/3411-psap.ugm.fasilitasi.tki.purna.dari.korea.menjadi.pengusaha


122 
 

Berikut ini merupakan proses registrasi bagi TKI purna 

penempatan : 

1. Registrasi terhadap Calon TKI purna penempatan 

dan akan kembali bekerja ke negara yang sama 

dilakukan pada Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten / 

Kota setempat. 

2. Bagi Calon TKI purna penempatan yang sudah 

bekerja paling sedikit 2 tahun telah berada di 

Indonesia kurang dari 1 (satu) tahun, maka tidak 

diwajibkan ikut pelatihan kerja di BLKLN dan Uji 

Kompetensi. 

3. Bagi Calon TKI purna penempatan yang sudah 

bekerja paling sedikit 2 tahun dan telah berada di 

Indonesia selama 1 (satu) tahun atau lebih, maka 

tidak diwajibkan ikut pelatihan kerja di BLKLN 

namun wajib mengikuti Uji Kompetensi. 

4. BP3TKI/LP3TKI/P4TKI melakukan verifikasi 

dokumen persyaratan TKI termasuk paspor asli 

(TKI Purna) untuk memastikan sebagaimana 

ketentuan angka 2 dan 3 di atas dan dapat menolak 

apabila diketahui bahwa dokumen tersebut tidak 

sesuai. 

5. BP3TKI/LP3TKI/P4TKI melakukan Uji Petik 

Kompetensi Calon TKI/TKI di wilayah kerja 

masing- masing. 
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6. Mekanisme Pelayanan Registrasi Calon TKI purna 

penempatan sebagaimana tertuang dalam Standar 

Operasional Prosedur (SOP). 

7. Pelayanan Registrasi Calon TKI purna penempatan 

sebagaimana tersebut di atas, berlaku terhitung 

mulai 16 November 2015. 
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BUDAYA KAFALAH DAN PERLINDUNGAN 

MIGRAN 

Iman Sumarlan 

 

 Pemerintah Saudi belum mengadopsi pembaruan 

utama yang menuntut adanya perlindungan yang 

memadai bagi pekerja rumah tangga, meskipun beberapa 

hal dalam pembaruan ini sedang dalam pertimbangan. Ini 

termasuk usulan annex atas hukum perburuhan tahun 2005 

dan usulan untuk memperbarui sistem kafala sehingga 

semua pekerja migran disponsori oleh tiga atau empat 

agen perekrut besar, bukan oleh majikan mereka. Tidak 

ada batas waktu yang jelas untuk pengadopsian dan 

pengimplementasian usulan tersebut, dan sebagian besar 

usulan sudah dalam pembicaraan selama bertahun-tahun 

tanpa hasil yang berarti. 

Walaupun sudah mendapat tekanan dan kritikan 

dari dunia internasional baik melalui ILO maupun 

mekanisme pengaduan lain secara individu untuk 

mengubah budaya kafalah (sebagaimana dijelaskan pada 

BAB III), namun Arab Saudi tetap mengimplementasikan 

budaya kafalah.  Bab IV ini menjelaskan faktor-faktor 

persistensi Arab Saudi mengimplementasikan budaya 

kafalah yang jelas-jelas menjadi penyebab penyimpangan 

perlakuan terhadap buruh migran. Sekaligus Bab ini 
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menjawab pertanyaan penelitian mengapa Arab Saudi 

tetap mengimplementasikan budaya kafalah?  

a. Ketidaksimultanan Norma Internasional.  

 Sama seperti di negara Arab Saudi maupun negara 

Timur Tengah pada umunya, perbedaan norma yang 

berlaku di dunia internasional dengan di Arab Saudi 

menimbulkan ketidaksimultanan. Norma internasional 

yang tertuang dalam konvensi-konvensi ILO maupun 

rekomendasi IOM agar Arab Saudi mengubah budaya 

kafala cenderung di abaikan.  

Adapun terdapat penyebab dari ketidaksimultanan 

norma internasional dengan Arab Saudi di bawah sistem 

Sponsorship (Kafala). Terdapat tiga faktor utama yang 

berkontribusi terhadap ketidaksimultanan di bawah 

Sistem sponsor Kafala GCC.  

a.1. Kurangnya perjanjian bilateral antar negara 

Perjanjian bilateral dapat memainkan peran penting 

dalam mengurangi dampak ketidaksimultanan. Seorang 

ilmuwan Go (2005) berpendapat bahwa perjanjian bilateral 

mengatur parameter dalam menentukan kuota, hak, dan 

kesejahteraan tenaga kerja migran sementara seperti antara 

pekerja rumah tangga negara asal dan negara tujuan. 

Tantangan penting adalah bahwa negara-negara tujuan 

sering menghindari untuk masuk pada tahap perjanjian 

dengan negara pengirim karena takut dianggap 

mencampuri kebijakan politik mereka. Sebagaimana 
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pernyataan salah satu pejabat asal-negara dari Filipina 

Patricia menegaskan, "Kesepakatan kerja bilateral adalah 

hal yang relevan, namun beberapa negara GCC telah 

enggan untuk masuk ke dalam perjanjian. Instrumen ini 

dapat mengatur 'kerangka panduan' tentang bagaimana 

mengatasi masalah hak-hak buruh terkait, sistem verifikasi 

kontrak untuk memonitor malpraktek dari agen 

perekrutan dalam jangka panjang. Di sisi lain, ada juga 

pendapat bahwa negara-negara GCC tidak memiliki 

insentif untuk terlibat dalam pembicaraan bilateral dengan 

negara pengirim tenaga kerja. 

a.2. Tidak ada Aturan Perburuhan Nasional 

Dalam kebanyakan peraturan ketenagakerjaan 

nasional di negara teluk, pekerja rumah tangga umumnya 

dikecualikan dari mengakses layanan pemerintah, 

termasuk mediasi, arbitrase, atau konsiliasi dalam 

departemen terkait. Meskipun pekerja rumah tangga 

memiliki kontrak, terutama standar kerja, penetapan upah, 

kondisi kerja dll- mereka sering memiliki mekanisme 

pelindung baik terbatas atau tidak, terdapat pihak yang 

bisa melindungi mereka dari agen perekrutan.  

Salah satu pejabat Filipina, Carlos mencatat, 

"standar kontrak kerja secara hukum sulit ditegakkan 

karena tidak ada hukum yang permanen yang mendukung 

hal itu. Karena itu, pengusaha, dapat melanggar standar 

kontrak kerja ini tanpa perlindungan yang setara. 
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"Kurangnya perlindungan hukum tampaknya 

berkontribusi pada ketidakseimbangan informasi secara 

alami karena tidak adanya aturan dalam dunia industri 

(yaitu kurangnya pemantauan 'malpraktek agen 

perekrutan dan sejumlah kecil pemantau tenaga kerja di 

negara penerima) menyediakan lingkungan hukum yang 

menguntungkan bagi agen perekrutan untuk melanggar 

baik standar kontrak kerja maupun peraturan 

ketenagakerjaan nasional di negara tujuan. (Froilan T. 

Malit and George Naufal, 2014) 

a.3. Keterbatasan koordinasi antar negara 

Keterbatasan Koordinasi antara negara asal dan 

tujuan selanjutnya memberikan kontribusi pada lemahnya 

Kerangka hukum industri kerja dalam negeri (nasional) di 

kawasan Teluk. Salah satu tenaga kerja GCC resmi, Ahmed 

mencatat, Ada kerjasama yang lemah antara pengirim dan 

penerima negara, tetapi merupakan tanggung jawab dari 

negara pengirim untuk memverifikasi, mengatur, dan 

memantau PRT yang datang ke daerah ini. Mereka harus 

dilatih dengan baik tentang budaya kami dan hukum yang 

relevan untuk mengatasi masalah tenaga kerja. Masalah ini 

khusus mencerminkan tidak hanya minimnya kerangka 

peraturan yang koheren dari kedua negara asal maupun 

negara tujuan, tetapi juga upaya mereka menjadi terbatas 

dalam menghilangkan perbedaan informasi yang ada. 

(Froilan T. Malit and George Naufal, 2014) 
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b.Aktor aktor yang berkepentingan terhadap Kafalah 

Sebagaimana telah dibahas di atas, berbagai aspek 

lingkungan politik, diplomatik, dan hukum 

mempengaruhi arus informasi bagi pekerja rumah tangga 

baik di negara asal dan tujuan. Penulis fokus pada pelaku 

utama dalam sistem sponsor Kafala yang berperan 

langsung dalam kualitas, kuantitas dan distribusi 

informasi kepada pekerja rumah tangga. berdasarkan 

penelitian yang di tulis T. Malit (2014). Berdasarkan teori 

yang dikemukakan oleh Merillee Grindle (1980) bahwa 

implementasi kebijakan ditentukan juga oleh kepentingan 

aktor dan manfaat spesifik apa yang diperoleh aktor. 

Selanjutnya penulis mengidentifikasi 3 (tiga) pemain 

utama, yaitu:  

b.1. Agen 

Agen perekrutan (termasuk broker dan agen) di 

negara pengirim maupun penerima memainkan peran 

penting dalam membentuk arus informasi antara pasar 

tenaga kerja. Di Indonesia bekerja atas nama lembaga 

PPTKIS dulu PJTKI. Agen atau calo melakukan rekrutmen 

tanpa batasan, tidak ada aturan yang dapat dipakai untuk 

menjamin validitas informaasi yang mereka pakai: 

termasuk soal lowongan kerja, biaya pendaftaran dan 

proses keberangkatan. Karena tak memiliki informasi 

tandingan yang resmi, calon Buruh Migran tidak bisa 

berbuat lain kecuali mengikuti informasi dan persyaratan 
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yang dinyatakan oleh calo pada saat rekrutmen proses 

berlangsung. Di sinilah titik awal dari rangkaian 

penyalahgunaan “kekuasaan” yang sistematis 

berlangsung. (CARAM, 2003).  

Sebagaimana Aguinas (2010) menyatakan dalam 

penelitiannya bahwa agen perekrutan buruh migran 

sangat besar perannya dalam menjembatani keregangan 

informasi antara majikan dengan pekerja.   

In the fierce competition to capture the coveted Middle 

East labor market, private recruitment agencies fulfill an 

important role – that of bridging the gap between employers or 

sponsors and prospective migrants. They recruit and guide 

migrants through the shoals of immigration policies and the 

difficulties of transit, match employers with workers and provide 

information about living and working conditions in distant 

locations. (Agunias, 2010) 

Ditemukan banyak informasi yang merugikan buruh 

migran, pemotongan upah, pemalsuan identitas (umur, 

latar belakang pendidikan, keterampilan, status 

perkawinan, dan alamat asal calon Buruh Migran yang 

bekerja di sektor domestik), pemalsuan kontrak kerja dan 

lain lain. Pemalsuan dokumen buruh migran telah menjadi 

rahasia umum dan berlangsung lebih dari dua dekade. 

Hingga saat ini tidak ada sangsi yang berarti bagi dalang 

pemalsuan ini. Pemalsuan ini pada gilirannya melemahkan 

posisis buruh migran di hadapan majikan maupun proses 
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hukum jika mereka bermasalah. (Komisi Nasional Anti 

Kekerasan Terhadap Perempuan, 2003) 

Salah satu pengaduan paling umum yang tercatat 

adalah agen tenaga kerja menjanjikan pekerja rumah 

tangga upah tertentu, satu hari libur setiap minggu, dan 

kondisi kerja lainnya, pada perempuan pekerja rumah 

tangga yang sama sekali berbeda dengan kondisi 

sebenarnya. Kadang-kadang majikan mengabaikan 

kewajiban dalam kontrak, pada kesempatan lain agen 

perekrut membuat janji palsu. Penipuan oleh agen 

perekrut menjadi jelas ketika janji mereka berbeda sekali 

dari standar upah dan kondisi kerja luar negeri. Sebagai 

contoh, Chitra G, mengatakan,”Saya tidak mendapat hari 

libur. Agen [di Sri Lanka] mengatakan bahwa majikan baik, 

mereka akan memberi saya satu hari libur dan upah 600 

riyal. Tapi waktu saya tiba di sini, mereka 

mengatakan,’Tidak, upahnya 400 riyal’”84 Standar upah 

bagi pekerja Sri Lanka di Arab Saudi pada waktu itu adalah 

400 riyal ($104). Demikian juga, standar upah untuk 

pekerja Filipina adalah $200 pada saat itu ketika Marjorie 

L. mengatakan kepada kami,”Di Filipina, mereka 

menjanjikan saya upah $300, tapi ketika saya sampai di 

sini, upah hanya $200. (Human Right Watch, 2008) 

Sementara Agen di negara penerima juga melakukan 

hal yang sama berupa penipuan atau informasi yang tidak 

lengkap. Dalam beberapa peristiwa, agen 
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melipatgandakan kondisi yang buruk dengan tidak 

membayar upah pekerja yang mereka pekerjakan secara 

tidak resmi sebagai pekerja paruh waktu.  

Keterbatasan mengetahui informasi mengakibatkan 

banyak pekerja rumah tangga yang hanya mempunyai 

sedikit kontak dengan perekrut mereka di Arab Saudi 

karena buruh migran dijemput langsung oleh majikan di 

bandara. Padahal, agen tenaga kerja di negara penerima 

sering kali adalah orang yang harus mereka hubungi jika 

mereka ingin pindah majikan atau mengakhiri kontrak 

lebih awal. Sementara banyak pekerja rumah tangga yang 

tidak mempunyai keluhan tentang majikan mereka, yang 

lain mengatakan bahwa agen mereka menolak membantu 

atau menjelaskan peristiwa kesewenang-wenangan atau 

eksploitasi yang terjadi. 

Misalkan Neelima R. harus bekerja di lima rumah 

selama dua bulan sementara agennya mengantungi 

upahnya. Ketika Yanti S. meloloskan diri ke agen dari 

majikan yang tidak mengijinkannya memperoleh 

perawatan kesehatan, ia dipekerjakan oleh agen 

pengirimnya untuk membersihkan beberapa rumah. Ia 

mengatakan, “Agen tidak resmi ini benar-benar menjual 

saya ke majikan lain dengan 10.000 riyal, tetapi ia tidak 

memberikan uang itu pada saya. Mereka mengambil tiga 

bulan upah saya dan 10.000 riyal tersebut. (Human Right 

Watch, 2008) 
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b.2. Sponsor 

Sponsor adalah seseorang (individual) yang 

bertindak sebagai perantara bagi calon buruh migran 

untuk berhubungan dengan PJTKI. Bagi PJTKI sendiri 

sponsor adalah penjamin buruh migran. Jika terjadi 

masalah dengan buruh migran sebelum berangkat 

(membatalkan berangkat, atau sakit) sponsorlah yang 

berada di garis depan bertanggung jawab kepada PJTKI 

misalnya mencari pengganti, dsb. Sponsor bekerja secara 

individual, ada yang mendapat surat tugas dari PJTKI 

tertentu dan mengumpulkan calon buruh migran untuk 

PJTKI tersebut serta ada yang bekerja langsung memasok 

buruh migran pada sembarang PJTKI.  

Sponsor memungut bayaran atas jasanya kepada TKI 

dan kepada PJTKI. Tak ada aturan yang melindungi buruh 

migran dari kemungkinan penipuan dan pemerasan yang 

dilakukan oleh sponsor. Cukup banyak data yang 

mengungkap kejahatan yang dilakukan oleh sponsor, 

misalnya menarik bunga yang sangat tinggi (100% dalam 

waktu 3 bulan) atas pinjaman yang dilakukan oleh buruh 

migran padanya untuk biaya-biaya rekrutmen; memakan 

uang biaya rekrutmen sementara buruh migran yang 

membayar biaya tersebut tidak disalurkan kepada 

pengguna jasa, terkatung-katung dalam penampungan 

atau penantian di rumah. Sponsor juga melakukan 

pemalsuan data, memperjualbelikan calon buruh migran 
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dan beberapa dilaporkan melakukan pelecehan seksual 

dan perkosaan dengan iming-iming keberangkatan ke luar 

negeri atau ancaman penundaan pengiriman. (Komnas 

Perempuan untuk Anti Kekerasan pada Perempuan, 2003) 

Sebagaimana Halabi (2008) dalam tulisannya 

menyatakan bahwa peran sponsor sangat penting dalam 

mengelola sistem kafalah. Lebih jauh lagi Halabi 

menjelaskan ketimpangan kekuasaan antara sponsor 

dengan buruh migran di bawah sistem kafalah. Berikut 

adalah pernyataan nya:  

In order for a migrant to work in Saudi Arabia or the UAE, 

she must first secure a visa through a method of sponsorship 

known as kafala, which legally binds the worker to her employer. 

Although both the sponsor and worker are capable of breaking 

contract, this ostensible equality is merely a ruse, because if the 

worker breaks her contract, she must pay the cost of her return 

ticket (a charge that would have otherwise been paid by the 

sponsor). She may also be fined or forced to pay debts to the 

recruitment agency. Through this system of sponsorship, the fate 

of the migrant worker is entirely dependent upon the goodwill of 

an employer who, at any time, can threaten her deportation if 

unsatisfied. Once in their host countries, these migrants are 

immediately required to surrender their passports to their 

employers. Thus, even before the worker steps foot in her host 

country, the systems of exploitation are already in place. (Halabi, 

2008) 
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Kurangnya pengetahuan hukum dan pasar para 

buruh migran domestik sering mempengaruhi para buruh 

migran untuk menetap secara ilegal dan memiliki 

kerentanan di pasar tenaga kerja. Dalam peraturan 

administrasi, pekerja rumah tangga yang menyelesaikan 

kontrak mereka, memiliki hak untuk tinggal selama satu 

bulan sebelum berangkat ke negara asal mereka. Aturan ini 

menciptakan kesempatan bagi pekerja rumah tangga 

untuk menyelesaikan setiap biaya (iuran) keuangan atau, 

dalam banyak kasus, biaya mencari pekerjaan. Namun, 

ketidaktahuan banyak pekerja rumah tangga migran akan 

aturan imigrasi ini , membuat mereka sering tidak 

melaporkan kepada pihak berwenang masing-masing 

daerah untuk memverifikasi status imigrasi mereka. 

Karena pekerja rumah tangga sering terkekang di rumah 

sponsor mereka, peran para sponsor (majikan) untuk 

menyebarkan informasi tersebut vital. 

b.3. Kedutaan Besar 

Mengambil contoh negara Filipina, pemerintah 

Filipina diamanatkan untuk memperpanjang 

perlindungan hukum bagi semua pekerja Filipina, 

khususnya pekerja rumah tangga. Pemerintah Filipina - 

secara tidak langsung diwakili oleh petugas tenaga kerja 

dan kesejahteraan pekerja di Luar Negeri dan Administrasi 

Kesejahteraan (OWWA) dan Kantor Tenaga Kerja Filipina 
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(POLO). bekerja sama dengan pekerja rumah tangga untuk 

mengatasi tenaga kerja dan terkait tantangan kerja, namun 

pemerintah Filipina menghadapi kerentanan yang cukup 

kritis, terutama dalam hal kasus buruh migran ilegal dan 

melarikan diri. Dalam sebuah kasus buruh migran ilegal, 

pemerintah Filipina berjuang untuk melindunginya karena 

status imigrasi ilegalnya yang berkepanjangan. (Malit 

2013). PRT yang melarikan diri dapat melapor langsung ke 

kedutaan Filipina setelah melarikan diri dalam beberapa 

kasus perlindungan warga negara di luar negeri. 

Di negara manapun sebagai pengirim buruh migran 

dapat menemukan kasus serupa yaitu status imigrasi yang 

ilegal karena buruh migran yang bekerja di sektor 

domestik melarikan diri dari rumah majikan. Biasanya 

konsuler negara asal buruh migran dimasukan terlebih 

dulu di kepolisian setempat sambil di dampingi hak-hak 

hukumnya. Akan tetapi pengaruh dari konsuler kedutaan 

sangat kecil dalam membela buruh migran yang berstatus 

imigrasi ilegal. Karena di luar batas yurisdiksi. Setelah itu 

terjadi mediasi antara pekerja dengan majikan yang 

seringkali dimenangkan pihak majikan. Pada akhirnya 

langkah deportasi menjadi pilihan yang terpaksa 

ditempuh. Hal inilah mengapa kedutaan memegang peran 

besar dalam melanggengkan sistem kafalah.  

Diperkuat dalam Konvensi Wina 1961 Pasal 5 

mengenai tanggung jawab negara asal, melalui konsuler, 
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untuk melaksanakan berbagai fungsi terbaik dalam 

membela kepentingan warga negaranya. Namun, sebagian 

besar klausa berdasarkan Pasal 5 menetapkan bahwa 

pelayanan dari konsuler agen harus "sesuai dengan" atau 

"kompatibel dengan" hukum dan peraturan dari negara 

penerima. Oleh karena itu, secara de jure ini dapat dilihat 

sebagai penegasan masalah keterbatasan untuk 

mengerahkan kemampuan negara dalam melindungi 

buruh migran. suatu hal yang penuh basa basi saja, jika 

undang-undang dan peraturan negara tujuan yang tidak 

kondusif dipersembahkan untuk kepentingan warga 

negara asing dan untuk membantu kebutuhan warga 

negara asing, maka respon konsuler tidak dapat menjamin 

pemberian permintaan layanan tersebut untuk 

kepentingan warga negaranya, termasuk pekerja migran. 

TKI adalah pihak yang paling membutuhkan pemerintah 

mereka selama keadaan darurat atau situasi krisis 

sementara di negara-negara tujuan. Namun, pekerja 

migran tidak dapat mengambil manfaat dari pentingnya 

butir-butir konvensi wina serta jaminan Konvensi Wina 

karena bertentangan kepentingan dan prioritas nasional 

dalam menerima negara. (Migrants Forum in Asia, 2014) 

 

Article 5: Consular functions Consular functions 

consist in:  
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(a) protecting in the receiving State the interests of the 

sending State and of its nationals, both individuals and 

bodies corporate, within the limits permitted by 

international law;  

 

(b) furthering the development of commercial, 

economic, cultural and scientific relations between the 

sending State and the receiving State and otherwise 

promoting friendly relations between them in 

accordance with the provisions of the present 

Convention;  

 

(c) ascertaining by all lawful means conditions and 

developments in the commercial, economic, cultural 

and scientific life of the receiving State,reporting 

thereon to the Government of the sending State and 

giving information to persons interested;  

(d) issuing passports and travel documents to nationals 

of the sending State, and visas or appropriate 

documents to persons wishing to travel to the sending 

State;  

 

(e) helping and assisting nationals, both individuals 

and bodies corporate, of the sending State;  
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(f) acting as notary and civil registrar and in capacities 

of a similar kind, and performing certain functions of 

an administrative nature, provided that there is 

nothing contrary thereto in the laws and regulations of 

the receiving State;  

 

(g) safeguarding the interests of nationals, both 

individuals and bodies corporate, of the sending States 

in cases of succession mortis causa in the territory of 

the receiving State, in accordance with the laws and 

regulations of the receiving State;  

 

(h) safeguarding, within the limits imposed by the laws 

and regulations of the receiving State, the interests of 

minors and other persons lacking full capacity who are 

nationals of the sending State, particularly where any 

guardianship or trusteeship is required with respect to 

such persons;  

 

(i) subject to the practices and procedures obtaining in 

the receiving State, representing or arranging 

appropriate representation for nationals of the sending 

State before the tribunals and other authorities of the 

receiving State, for the purpose of obtaining, in 

accordance with the laws and regulations of the 

receiving State, provisional measures for the 
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preservation of the rights and interests of these 

nationals, where, because of absence or any other 

reason, such nationals are unable at the proper time to 

assume the defence of their rights and interests; 

 

(j) transmitting judicial and extrajudicial documents or 

executing letters rogatory or commissions to take 

evidence for the courts of the sending State in 

accordance with international agreements in force or, 

in the absence of such international agreements, in any 

other manner compatible with the laws and regulations 

of the receiving State;  

 

(k) exercising rights of supervision and inspection 

provided for in the laws and regulations of the sending 

State in respect of vessels having the nationality of the 

sending State, and of aircraft registered in that State, 

and in respect of their crews;  

 

(l) extending assistance to vessels and aircraft 

mentioned in subparagraph  

 

(k) of this article, and to their crews, taking statements 

regarding the voyage of a vessel, examining and 

stamping the ship’s papers, and, without prejudice to 

the powers of the authorities of the receiving State,  
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conducting investigations into any incidents which 

occurred during the voyage, and settling disputes of 

any kind between the master, the officers and the 

seamen insofar as this may be authorized by the laws 

and regulations of the sending State;  

(m) performing any other functions entrusted to a 

consular post by the sending State which are not 

prohibited by the laws and regulations of the receiving 

State or to which no objection is taken by the receiving 

State or which are referred to in the international 

agreements in force between the sending State and the 

receiving State. 

Article 5 of Vienna Convention on Consular 

Relations 

Seperti data yang diperoleh oleh Human 

Right Watch (2008) bahwa kualitas pelayanan 

perwakilan diplomatik berbeda satu dengan lainnya 

dan seringkali tergantung pada perilaku 

petugasnya. Ketika beberapa orang sangat ingin 

mendedikasikan diri untuk memberikan 

pertolongan bagi warga negaranya, yang lain malah 

tidak senang atau tidak menghiraukan pengaduan 

para pekerja rumah tangga. Contohnya saja, seorang 

duta besar menolak menggunakan dana kedutaan 

untuk memberikan biaya tiket pulang bagi pekerja 

rumah tangga yang terlantar dan berkata “Kita 
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harus mendapatkan uang dari mereka karena saya 

harus sangat ketat. Jika saya membuka bendungan 

ini, kita akan hanyut.” Dia menambahkan, 

“Dapatkah kamu menyalahkan majikan Saudi jika 

ia tidak membayar pekerja rumah tangganya selama 

dua tahun karena jika tidak ia akan melarikan diri 

dan kerja untuk orang lain?” 

Beberapa warga negara mengeluhkan bahwa 

perwakilan luar negeri negaranya selaku wakil 

buruh migran tidak mengadvokasi dengan efektif. 

Seorang aktivis LSM memberitahukan Human 

Rights Watch, “Para petugas mengatakan kepada 

para pekerja rumah tangga untuk menerima 

kesepakatan atau seluruh kasus akan dihapus. 

Tetapi itu tidak benar. Jika mereka tidak setuju, 

mereka dapat mengangkat kasus tersebut.  

Seperti contoh kasus pekerja migran asal 

Filipina Marjorie L yang berhasil diwawancari oleh 

Human Right Watchs mengatakan, “Saya tadinya 

hendak membayar biaya tiket saya sendiri, tetapi 

saya memerlukan visa keluar dan paspor. Jadi 

mereka (konsulat) menelefon majikan pertama saya 

dan berkata saya seharusnya memperoleh upah 

saya. Mereka menolong saya untuk mendaftarkan 

kasus ini. Saya tidak mau kasus apapun, ini sudah 

dua bulan, dan saya masih di sini. Mereka [Petugas 
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konsulat] berkata, ‘tidak, kami perlu mendapatkan 

uangmu.’ Saya mau pulang ke Filipina jika saja saya 

bisa berenang, jalan, atau terbang, karena saya mau 

bertemu dengan bayi saya. Gambaran percakapan 

di atas mencerminkan peran kedutaan dalam 

budaya kafala. 
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BURUH MIGRAN DI TIMUR TENGAH 

STUDI KASUS MIGRASI BURUH INDONESIA 

Restu Purnomo 

 

Bekerja di luar negeri memang akan mendatangkan 

gaji yang besar namun juga dengan tingkat resiko yang 

tidak mudah. Hal ini di sukai banyak masyarakat 

Indonesia karena kondisi sistem ketenagakerjaan di 

Indonesia yang amburadul. Sehingga bisa dipahami jika 

arus migrasi tenaga kerja dari Indonesia semakin hari 

semakin meningkat. Disamping karena menjadi TKI dirasa 

cukup mudah untuk saat ini, juga karena mereka tidak 

mempunyai pilihan lain dalam memperoleh pekerjaan. 

Jika kondisi ini terus berlangsung, diperkirakan 

keberangkatan buruh migran indonesia terutama dari 

desa-desa yang minim pekerjaan akan terus meningkat.  

Menurut Perhimpunan Indonesia untuk Buruh 

Migran Berdaulat (2013) diperkirakan jumlah buruh 

migran Indonesia yang berada di luar negeri sebesar 4,5 

juta orang. Sebagian besar diantara mereka adalah 

perempuan (sekitar 70 %) dan bekerja di sektor domestik 

(sebagai PRT) dan manufaktur. Dari sisi usia, sebagian 

besar mereka berada pada usia produktif (diatas 18 tahun 

sampai 35 tahun), namun ditengarai banyak juga mereka 

yang sebenarnya berada pada usia anak-anak. Kenyataan 

ini terjadi karena mereka banyak yang dipalsukan identitas 
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dokumen perjalanannya. Selebihnya, sekitar 30% adalah 

laki-laki, bekerja sebagai buruh perkebunan, konstruksi, 

transportasi dan jasa.90 

Buruh migran Indonesia pada umumnya bekerja di 

sektor yang penuh resiko  3D (dark, dirty and dangerous) 

namun dengan minimnya perlindungan. Jika kita 

mengingat kembali kebelakang banyak kasus yang 

menimpa para buruh migran dari Indonesia, di malaysia 

banyak buruh migran mendapat siksaan, hingga 

pembunuhan., kemudian di Timur tengah banyak TKW 

indonesia mendapat pemerkosaan dan pelecehan seksual 

juga dengan kekerasan bahkan ada beberapa dari mereka 

yang terkena hukuman mati,. Kemudian kasus-kasus lain 

seperti pembayaran gaji yang tidak sesuai, penyiksaan, 

perdagangan manusia,hingga pelanggaran-pelanggaran 

lain banyak menimpa Buruh migran Indonesia di negara-

negara tujuan. Hal tersebut tentu saja menjadikan ironi 

tersendiri bagi Indonesia di tengah nikmatnya cadangan 

devisa yang mereka miliki. 

Menurut data Badan Nasional Penempatan dan 

Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI), devisa 

yang dihasilkan oleh buruh migran yang bekerja di sektor 

domestik mencapai US$2,4 miliar atau lebih dari Rp 21,6 

                                                             
90 Hidayati.,nur.2013.perlindungan hukum terhadap buruh migran 
indonesia.nd.,avaliable from Ragam Jurnal Pengembangan Humaniora Vol. 13 
No. 3, 
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triliun per tahun. Meskipun buruh migran memberikan 

kontribusi penting terhadap pembangunan ekonomi lokal, 

perhatian terhadap perbaikan perlindungan baik di dalam 

negeri maupun di luar negeri masih belum memadai. 

Akibatnya, kerentanan dan resiko dalam setiap siklus 

migrasi semakin tinggi karena lemahnya peran 

pemerintah, tanpa adanya mekanisme perlindungan bagi 

buruh migran di luar negeri. Kondisi buruh migran, 

terutama yang menjadi pekerja rumah tangga, menjadi 

semakin rentan karena kapasitas mereka yang terbatas dan 

sulit untuk dipantau.91 

Dari data yang tersedia Malaysia merupakan tujuan 

utama para buruh migran disusul oleh Timur tengah, 

tahun 2013 saja jumlah buruh migran yang ada di Malaysia 

mencapai hampir 2 juta tenaga kerja itu yang tercatat 

sebagai TKI legal kemudian dari januari-mei 2015 saja 

BNP2TKI sudah mengirimkan hampir 40 ribu buruh 

migran, sedangkan di timur tengah hampir sekitar 1,3 juta 

buruh migran Indoesia berada disana sedangkan dari 

januari-mei 2015 saja BNP2TKI telah mengirimkan 22 ribu 

tenaga kerja.92 Tentu saja jumlah tersebut merupakan 

jumlah yang sangat besar terhadap arus migrasi buruh 

migran ke luar negeri. Namun walaupun Malaysia sebagai 

                                                             
91ibid  
92 http://www.bnp2tki.go.id/uploads/data/data_04-06-
2015_024605_Laporan_Pengolahan_Data_BNP2TKI_S.D_31_MEI_2015.pdf 
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negara tujuan para buruh migran Indonesia pelanggaran 

terhadap para buruh migran tersebut lebih susah 

dikendalikan di Timur Tengah. 

Timur tengah merupakan salah satu tujuan dari para 

buruh migran di Indonesia, hal ini terjadi karena gaji yang 

ditawarkan di Timur tengah terbilang sangatlah tinggi. 

Namun begitu ditengah banyaknya buruh migran yang 

datang ke timur tengah perlindungan yang dilakukan oleh 

pemerintah Indonesia kurang maksimal. Hal ini terjadi 

karena banyak buruh migran indonesia yang berada di 

timur tengah masih banyak yang mendapat pelanggaran 

hak-hak buruh migran. Penyiksaan, pemerkosaan, 

pengurangan dan tidak dibayarkannya gaji, hingga 

hukuman mati masih sering terdengar terhadap buruh 

migran Indonesia di Timur Tengah. 

 Tentu saja berbagai pelanggaran yang di dapatkan 

para buruh migran indonesia terutama di timur tengah 

menimbulkan pertanyaan, sebenarnya bagaimana regulasi 

pemerintah indonesia terhadap buruh migran ? kemudian 

bagaimana kondisi timur tengah baik secara regulasi 

maupun kenegaraan ? paper ini berusha menggambarkan 

kondisi buruh migran di timur tengah yang di wakili 

Kuwait, Uni Emirat Arab dan Qatar. Bagaimana regulasi 

buruh migran di tiga negara tersebut kemudian bagaimana 

kondisi buruh migran di tiga negara tersebut terutama 

buruh migran indonesia. Dan apakah negara di Timur 
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Tengah telah mengikuti regulasi buruh migran 

Internasional akan di bahasi di bab-bab selanjutnya dalam 

paper ini. 

Regulasi buruh migran di Indonesia 

Seperti yang telah di jelaskan pada bab sebelumnya, bahwa 

migrasi buruh migran dari indonesia ke Luar negeri 

semakin meningkat, namun demikian hal tersebut juga 

selaras dengan kasus-kasus yang menimpa para buruh 

migran yang berada di luar negeri terutama yang berada di 

Malaysia dan Timur Tengah. Untuk hal tersebut 

diperlukan pengertian mendalam terhadap regulasi 

pengiriman buruh migran dari indonesia dan bagaimana 

dengan perlindungannya. 

Secara regulasi ada beberapa regulasi yang dimiliki 

pemerintah Indonesia terkait dengan buruh migran. 

Peraturan tersebut terdiri dari undang-undang, kebijakan 

menteri, instruksi presiden maupun peraturan pemerintah. 

Diantara regulasi tersebut adalah : 93 

 UU no.39/2004 tentang penempatan dan perlindungan TKI 

di luar negeri 

 Peraturan Pemerintah no.92/2000 tentang jenis pemasukan 

negara tanpa pajak yang sah dari keputusan menteri 

tenaga kerja dan transimgrasi. 

                                                             
93  
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 Inpres no.6/2006 tentang mereformasi sistem penempatan 

dan perlindungan TKI. 

 Perpres no 81/2006 tentang wewenang nasional untuk 

penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri. 

 Keputusan mentri tenaga kerja dan transmigrasi no. KEP-

14/men/I/2005 tentang pencegahan keberangkatan TKI 

non-prosedural dan jasa pemulangan TKI 

 Keputusan mentri tenaga kerja dan transmigrasi no.PER-

19/MEN/V/2006 tentang pengelolaan penempatan dan 

perlindungan TKI di Luar negeri. 

Secara umum berbagai regulasi tersebutlah yang 

digunakan oleh pemerintah Indonesia dalam menangani 

masalah buruh migran. Namun demikian masih banyak 

lagi regulasi yang terkait dengan buruh migran yang 

diaplikasikan dalam menangani masalah buruh migran. 

Akan tetapi walaupun sudah di perketat dengan 

sedemikian rupa, masalah buruh migran masih sering 

terjadi. Yang menjadi pokok permasalahan tentang buruh 

migran tersebut adalah undang-undang No. 39 tahun 2004 

sebagai payung tertinggi dalam menangani buruh 

migran.94 

Pasal 1 UU No. 39/2004 menyatakan dengan jelas 

bahwa undang-undang hanya mencakup warga negara 

                                                             
94   Hidayati.,nur.2013.perlindungan hukum terhadap buruh migran 
indonesia.nd.,avaliable from Ragam Jurnal Pengembangan Humaniora Vol. 13 
No. 3, 
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Indonesia yang memenuhi persyaratan untuk periode 

tertentu. TKI ilegal tidak tercakup dalam undang-undang 

ini dan tidak akan menerima perlindungan, terlepas dari 

mereka menggunakan jalur tidak resmi secara sengaja 

maupun tidak. Dilihat dari sudut perspektif UU No. 

39/2004 tidak banyak yang bisa dikatakan. 95 

UU No. 39 tahun 2004 menyebutkan bahwa 

Perlindungan TKI adalah segala upaya untuk melindungi 

kepentingan calon TKI/TKI dalam mewujudkan 

terjaminnya pemenuhan hak-haknya sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan, baik sebelum, selama, 

maupun sesudah bekerja. Hubungan kerja pengguna dan 

TKI disebutkan dalam UU No. 39 tahun 2004 Pasal 55 

adalah sebagai berikut: 

(1) Setelah perjanjian kerja disepakati dan ditandatangi 

oleh para pihak, 

(2) Setiap TKI wajib menandatangani perjanjian kerja 

sebelum TKI yang bersangkutan diberangkatkan ke 

luar negeri. 

(3) Perjanjian kerja ditanda tangani di hadapan pejabat 

instansi yang bertanggungjawabdi bidang 

ketenagakerjaan. 

(4) Perjanjian kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

disiapkan oleh pelaksana penempatanTKI swasta. 

                                                             
95International Organization for Migration.2010. Migrasi tenaga kerja 
Indonesia. IOM : nd 
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(5) Perjanjian kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

dan ayat (3), sekurangkurangnya memuat: 

a. nama dan alamat pengguna; 

b. nama dan alamat TKI; 

c. jabatan dan jenis pekerjaan TKI; 

d. hak dan kewajiban para pihak; 

e. kondisi dan syarat kerja yang meliputi jam kerja, upah, 

dan tata cara pembayaran, baik cuti dan waktu istirahat, 

fasilitas dan jaminan sosial; dan 

f. jangka waktu perpanjangan kerja. 

Kemudian untuk menjalankan amanat Undang-

Undang tersebut sesuai dengan Reformasi berdasarkan UU 

No. 39/2004 dan peraturan yang disebutkan sebelumnya 

berarti bahwa penempatan dan perlindungan TKI 

sekarang ini melibatkan paling sedikit 13 lembaga 

pemerintah termasuk, antara lain Kementerian Tenaga 

Kerja dan Transmigrasi, BNP2TKI, Kementerian Luar 

Negeri, Kementerian urusan Sosial, Kementerian 

Koordinasi Bidang Perkonomian, Kementerian Koordinasi 

Bidang Kesejahteraan Rakyat, Kementerian Kesehatan, 

Kementerian Komunikasi dan Informasi, Kementerian 

Dalam Negeri, Direktorat Jenderal Imigrasi, Polisi 

Republik Indonesia, Badan Nasional Serti¬kasi Profesional 

dan Institute Serti¬kat Profesional.96 

                                                             
96ibid  
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Ada 4 pasal dalam UU No. 39/2004 yang dengan jelas 

memerintahkan lembaga pemerintah untuk bersama-sama 

bertanggung jawab dalam penempatan dan perlindungan 

TKI:97 

(1) pasal 5, memberikan mandat hubungan antara 

pemerintah pusat dan daerah dalam mengatur, 

membina,melaksanakan dan mengawasi penempatan 

TKI, dengan pilihan bahwa pemerintah daerah tidak 

harus terlibat, mendelegasikan wewenang dari 

pemerintah pusat; 

(2) pasal 55, serupa merujuk ke perihal kerjasama antara 

pemerintah pusat dan regional untuk menyaksikan 

penandatanganan kesepakatan kerja TKI. Namun, tidak 

ada penjelasan yang tegas tentang siapa yang 

mempunyai wewenang untuk bertanggung jawab. 

(3) Pasal 73, mengenai repatriasi para TKI dalam situasi 

darurat, seperti perang di negara tujuan, melibatkan 

kerjasam dengan KBRI, BNP2TKI, dan pemerintah di 

tingkat nasional dan daerah.;dan 

(4) Pasal 92, tentang pengawasan penempatan dan 

perlindungan TKI di luar negeri, menyatakan tentang 

keterlibatan pemerintah pusat dan daerah, dan tugas 

perwakilan diplomatik Indonesia di Luarnegeri, 

                                                             
97ibid  
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kebutuhan kolaborasi dan koordinasi yang jelas dalam 

pengawasan penempatan tenaga kerja. 

Dari sekian regulasi yang ada justru ketidak jelasan dan 

saling tumpang tindik kekuasaan justru terjadi di lembaga 

terkait, terutama Kemenakertrans dan BNP2TKI. Hal ini 

tentunya memberikan dampak yang besar terhadap 

kredibilitas dan transparansi sistem, khususnya berkaitan 

dengan kegiatan pelatihan sebelum keberangkatan, arahan 

dan mekanisme pengarahan dan pengawasan, sehingga 

membuka ruang untuk menyalahgunakan setiap tahap 

proses migrasi. Selain itu kasus-kasus yang menipa para 

buruh migran juga tidak dapat ditangani secara maksimal. 

Kewenangan hukum antara BNP2TKI dan Kementerian 

Tenaga kerja dan Transmigrasi tidak dijelaskan di dalam 

kerangka kerja undang-undang. Contohnya, Kementerian 

Tenaga kerja dan Transmigrasi mempunyai wewenang 

untuk membuat kebijakan dan BNP2TKI berwewenang 

untuk mengeksekusi dan melaksanakannya. Namun, Pasal 

94 yang memberikan mandat dalam pembentukan 

BNP2TKI tidak dengan jelas menentukan tingkat kerja 

sama antara Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi 

dan BNP2TKI. Tingkat koordinasi dan kerjasama yang 

sangat minim antara dua badan pemerintahan untuk 

memberikan perlindungan TKI menghambat perbaikan 
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manajemen migrasi tenaga kerja di Indonesia dan 

memberikan dampak merugikan bagi TKI.98 

Regulasi Buruh Migran di Timur Tengah 

Arus migrasi buruh di timur tengah memeng 

bukanlah sesuatu yang baru. Migrasi di timur tengah 

sudah mulai terlihat sejak tahun 1930 an, namun arus 

migrasi yang begitu besar telah dimulai semenjak tahun 

1970an terutama semenjak timur tengah terjadi ledakan 

sumber daya alam di bidang perminyakan.  Hampir semua 

negara Timur Tengah teruama di bagian negara teluk yakni 

Saudi Arabia, Qatar, Kuwait, Bahrain, Uni Emirat Arab, 

Oman berubah menjadi negara yang kaya raya. Hal 

tersebut berimplikasi terhadap jumlah migrasi yang berada 

di negara-negara tersebut. Tercatat dari sekian negara 

tersebut hampir rata-rata penduduknya yakni sebesar 70% 

merupakan warga asing. 

Di tengah meningkatnya tingkat perekonomian 

masyarakat di negara teluk, setidaknya mereka 

membutuhkan beberapa tipe pekerja diantaranya yang 

berbasis skill menengah terutama di bidang konstruksi dan 

juga industri yang memerlukan skill rendah dan juga 

berbasis skill tinggi terutama dibidang jasa. pekerja di 

bidang tersebutpun didominasi oleh pelerja yang berasal 

atau berdarah arab. Hal tersebut terjadi selama hampir 

                                                             
98 Ibid; 
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empat dekade namun belakangan sekitar dua puluh tahun 

kebelakang pekerja di dominasi oleh warga dari daratan 

Asia terutama Asia Tenggara. Para agen pekerja selalu 

memenuhi dan menjaga kestabilan pekerja dari Asia 

Tenggara untuk di pasok di negara Teluk. Hal tersebut 

sangatlah menguntungkan berbagai pihak, bagi negara 

pengirim maka mereka akan mendapatkan cadangan 

devisa yang cukup besar dan bagi negara penerima akan 

mendapatkan pekerja yang cukup murah.99 Namun di 

tengah banyaknya buruh migran yang membanjiri 

kawasan negara Teluk, sejumlah permasalahan pun 

muncul. Diantara permasalahan tersebut antaralain 

berkaitan dengan perilaku masyarakat negara teluk 

terhadap para pekerjanya terutama di sektor domestik. 

Hal-hal seperti penganiayaan, pemrkosaan dan tidak 

dibayarkanya gaji sudah lazim terdengar di kehidupan 

buruh migran di Timur Tengah. 

Selama bertahun-tahun negara-negara Teluk 

mengadopsi sebuah sistem perekrutan kerja yang bernama 

sistem kafala atau sistem sponsorship. Sistem ini 

merupakan sistem pokok perekrutan tenaga kerja di 

negara teluk meskipun setiap negara kemudian 

mempunyai regulasi lain terkait dengan buruh migran 

                                                             
99 Rooper,.steven D and Lilian a Barria.2014.understanding variation in gulf 
migration and labor practice.nd available from middle east law and 
governance 6 (2014) 32-52 



162 
 

namun sistem kafala ini merupakan induk dari pada 

perekrutan tenaga kerja. sistem sponsor kafala adalah 

kebijakan pemerintah yang digunakan untuk mengatur, 

mengelola, dan mengendalikan populasi migran tenaga 

kerja sementara di negara-negara GCC. Kafala 

mengharuskan semua tenaga kerja sementara untuk 

memiliki sponsor lokal pejabat yang bertanggung jawab 

untuk visa imigrasi dan status tinggal di negara ini.  sistem 

sponsor kafala secara langsung terkait dengan peraturan 

pekerjaan rumah tangga, dimana pemerintah GCC sering 

mengatur peraturan-pekerjaan tertentu dalam negeri. 

Sebagai contoh, di bawah perjanjian kontrak standar, 

pekerja rumah tangga secara hukum diharuskan untuk 

bekerja selama dua tahun dan sering mengenakan masa 

percobaan tiga bulan dengan majikan masing-masing. 

Selama masa kontrak pekerja di haruskan mematuhi segala 

peraturan majikan dan mengumpulkan semua dokumen 

terkait ke imigrasian100 

Sistem ini yang mengakibatkan banyaknya buruh 

migran yang menerima pelanggaran-pelanggaran seperti 

yang dilaporkan HRW dalam Laporan 79 halaman, “’Kau 

Sudah Kubeli’: Kekerasan dan Eksploitasi Perempuan 

Pekerja Migran Rumah Tangga di Uni Emirat Arab", 

mengungkap bagaimana sistem sponsor visa di UEA kafala 

                                                             
100 Human Right Watch. 2014. I already brought You Abuse and Exploitation 
of Female Migrant Domestic Workers in the United Arab Emirates. nd 
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dan lemahnya undang-undang perlindungan buruh, 

membuat para pekerja rumah tangga migran rentan 

disiksa. Para pekerja rumah tangga, kebanyakan dari Asia 

dan Afrika, tak bisa pindah majikan sebelum kontrak 

berakhir tanpa seizin majikan, membuat mereka terkurung 

dalam penyiksaan. Majikan juga menahan semua dokuen 

terkait keimigrasian seperti paspor dan visa Negara asal 

pekerja tidak sepenuhnya melindungi mereka dari praktik 

penipuan dalam perekrutan, maupun memberi bantuan 

memadai pada warganya yang disiksa diluar negeri.101 

 “Sistem sponsor UEA mengikat para pekerja rumah 

tangga pada majikannya, mengisolasi mereka, serta 

menjadikan mereka rentan disiksa di balik pintu tertutup 

rumah pribadi,” kata Rothna Begum, peneliti hak-hak 

perempuan di Timur Tengah Human Rights Watch. 

“Tanpa perlindungan undang-undang perburuhan untuk 

para pekerja rumah tangga, majikan bisa, dan kebanyakan 

melakukan, memaksa banyak pekerjaan, membayar 

sedikit, dan menyiksa para pekerja perempuan ini.”102 

Jadi sistem kafala ini merupakan akar masalah dalam 

sistem ketenagakerjaan di negara Teluk, hal ini berkaitan 

dengan pemikiran para majikan atau sponsor yang seolah-

olah telah membeli para pekerja karena mereka merasa 

mengeluarkan biaya untuk mendatangkan para pekerja. 

                                                             
101ibid  
102 ibid 
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Maka dari itu banyak buruh migran termasuk dari 

Indonesia yang mendapat pelanggaran hak-hak seperti 

kekerasan, pelecehan seksual dan pemerkosaan yang 

dilakukan oleh majikannya. 

Kondisi Buruh Migran Indonesia di tiga Negara Timur 

Tengah 

 Untuk memahami kondisi buruh migran Indonesia 

di Timur Tengah maka perlu bagi penulis untuk membagi 

Timur Tengah ke dalam tiga negara yang merupakan 

tujuan para pekerja. Dalam hal ini penulis membagi ke Tiga 

negara menjadi Uni Emirat Arab, Kuwait dan Qatar yang 

akan di jelaskan secara singkat di bab-bab selanjutnya 

Uni Emirat Arab 

Uni Emirat Arab (UEA) merupakan sebuah negara di 

kawasan Timur Tengah yang menganut sistem federal, 

presidensial, dan monarki konstitusional yang terdiri dari 

tujuh emirat monarki absolut, yakni Abu Dhabi, Dubai, 

Sharjah, Ajman, Fujairah, Umm Al Quwain dan Ras Al 

Khaimah. Abu Dhabi merupakan ibukota negara ini. UEA 

kini menjelma menjadi negara yang kaya raya dan 

potensial. Dahulu negara ini dikenal dengan negara 

miskin, dimana mayoritas wilayahnya berupa gurun. 

Memasuki dekade kelima, UEA melesat tajam dan menjadi 

negara terkaya keenam di dunia, melebihi negara-negara 

maju. Produksi minyak dan gas yang melimpah ruah 

ditambah stabilitas peningkatan di sektor nonhidrokarbon 
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membuat negara ini menjadi negara kedua terkaya di 

kawasan Timur Tengah setelah Qatar 

UEA memiliki total area sebesar 82.880 km2. Populasi 

penduduknya sebesar 88.5 % dari populasi seluruh  

penduduk UEA merupakan imigran. Tercatat setidaknya 

ada sekitar 7.4 juta pekerja yang ada di Uni Emirat Arab. 

Mayoritas penduduknya beragama Islam yakni sebesar 

96%, sedangkan sisanya beragama Kristen, Hindu, dan 

lain-lain. Jumlah TKI yang berada di UAE pada tahun 2013 

mencapai 128.000 orang dan pada Januari hingga Mei 2015 

saja terdapat 3089 pekerja yang di berangkatkan oleh 

BNP2TKI.  

Sistem perekrutan buruh di UAE dilakukan oleh 

agen. Seorang pekerja akan mengabiskan sekitar DH 1000 

sampai dengan DH 1500 atau kuarang lebih $2500 sampai 

$4000 untuk dapat bekerja di Uni Emirat Arab, itu 

termasuk tiket pesawat. Perijinan, cek up medis dan upah 

sang agen.  Kemudian sang sponsor harus menambahi 

sekitar $ 1350 untuk biaya sponsor, hal inilah kemudian 

yang sering menjadi masalah bagi pekerja. Selain itu dalam 

sistem perekrutan ada beberapa masalah yang ditimbulkan 

diantaranya perbedaan kontrak di negara asal dan di Uni 

Emirat Arab, sebai contoh apabila sang pekerja di janjikan 

libur 1 hari dalam satu miggu dalam kontrak di negara asal 

namun saat berada di UAE bunyi kontrak tersebut berubah 

menjadi tidak ada libur dalam satu minggu. Hal- hal 
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tersebutlah yang sering terjadi dalam perekrutan Buruh 

migran sehingga memicu terjadinya banyak pelanggaran 

seperti kekerasan fisik, kekerasan psikologi, kekerasan 

seksual hingga pemerkosaan.  

Selain itu UAE merupakan negara yang masih kukuh 

mempertahankan sistem sponsor kafala yang merupakan 

induk dari regulasi perburuhan di negara tersebut. 

Meskipun terdapat regulasi lain mengenai perburuhan, 

seperti pengaturan tentang gaji namun dari sekian regulasi 

yang ada tidak terdapat regulasi mengenai perlindungan 

terhadap buruh migran. Faktor regulasi yang kurang rinci 

ini juga merupakan penyebab terbesar dari pelanggaran 

hak buruh migran di Uni Emirat Arab. Sebagai contoh 

buruh migran dari Indonesia yang mencapai 128.000 pada 

tahun 2013. Kedua negara memiliki sebuah MOU yaitu 

Memorandum of Understanding (MoU)between the 

Government of the RI and the government of the UEA in 

the Field of Man power. MoU tersebut ditandatangani di 

Jakarta, 18 Desember 2007 dan mulai berlaku sejak tanggal 

tersebut.  Yang digunakan untuk melindungi buruh 

migran dari pelanggaran hak buruh migran di UAE 

Namun demikian, MoU tersebut hanya mengatur tenaga 

kerja di sektor formal.103 

                                                             
103Kondisi BMI di Uni Emirat Arab. Tersedia di 
http://pantaupjtki.buruhmigran.or.id/index.php/read/kondisi-bmi-di-uni-
emirat-arab  
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Walaupun sudah terdapat MOU namun di UAE 

pelanggaran terhadap buruh migran Indonesia terbilang 

cukup tinggi. Data yang dilansir dari Kementerian Luar 

Negeri, ada aduan berupa: gaji yang tidak dibayar (9,89%); 

majikan cerewet (15,67%); pekerjaan yang terlalu berat 

(12,87%); penyiksaan/ kekerasan fisik (14,89%) dan lain-

lain (sakit, hamil, tidak betah,dll sebesar 46,68%) .104 Hal-

hal tersebutlah yang memaksa Indonesia untuk melakukan 

berbagai perundingan dengan negara UAE dalam 

melindungi Buruh Migran Indonesia. 

Namun demikian meskipun meskipun memiliki 

regulasi yang kurang menguntungkan pekerja buruh 

migran, UAE terus mencoba untuk merevisi sejumlah 

regulasi dalam menangani buruh migran. Hal tersebut 

dapat terjadi karena desakan beberapa organisasi 

kemanusiaan seperti International Labour Organization, 

Human Right Watch, UNDP, International Organizations 

for Migration dan lain sebagainya. Organisasi-organisasi 

tersebut bahu membahu mendesak pemerintah UAE 

dalam merevisi sejumlah regulasi terkait buruh migran. 

Diantara beberapa regulasi tesebut adalah : 105 

1. Melindungi standar gaji para buruh migran, tahun 

2009 mentri ketenagakerjaan Uni Emirat Arab 

                                                             
104 Ibid., 
105   Human Right Watch. 2014. I already brought You Abuse and Exploitation 
of Female Migrant Domestic Workers in the United Arab Emirates. nd 
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meluncurkan electronic salary monitoring system 

yang berfungsi untuk mengawasi sistem penggajian 

buruh. Ketika perusahaan tidak membayarkan gaji 

maka pemerintah akan memberikan ijin kerja baru 

kepada sang pekerja, akan tetapi sistem ini tidak 

berlaku di pekerja domestik. 

2. Merevisi standar kontrak bagi pekerja domestik, 

pada juni 2014 standar konrak pekerja domestik di 

perbaruhi. Dalam standar kontak baru ini pekerja 

kan mendapatkan istitahat wajib selama 8 jam 

dalam sehari dan juga bonus sehari gaji dalam 

seminggu. 

3. Tahun 2010 kementrian ketenagakerjaan UAE 

membuat regulasi tentang agen penyalur tenaga 

kerja, mereka yang memiliki kecenderungan dalam 

melakukan human trafiking atau penipuan akan di 

cabut lisensinya. 

4. Tahun 2010 sebuah revisi terhadap sistem kafala 

secara limit, dalam revisi tersebut pekerja 

diperbolehkan keluar tanpa pinalti dengan alasan 

tertentu, kemudian mengijinkan pemerintah untuk 

mengeluarkan ijin kerja baru yang memungkinkan 

untuk kepindahan tempat kerja. Namun resolusi 

tersebut tidak berlaku untuk pekerja domestik. 
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Qatar 

Qatar adalah negara Arab kecil yang terletak di Asia 

Barat Daya. Negara ini adalah bagian dari wilayah yang 

dikenal sebagai Timur Tengah. Qatar terletak di 

Semenanjung Arab, di pantai Teluk Persia. Negara ini 

berbatasan darat dengan Arab Saudi. Negara pulau, 

Bahrain, terletak di barat laut.  Sampai saat ini Qatar 

merupakn negara terkaya di Timur Tengah dengan GDP 

yang tinggi. 

Wilayah Qatar mencakup Semenanjung Qatar dan 

sejumlah pulau-pulau kecil di Teluk Persia. Semenanjung 

itu panjangnya sekitar 160 kilometer dan lebarnya sekitar 

90 kilometer. Selain beberapa bukit rendah di pantai barat, 

bentang alam Qatar sebagian besar adalah wilayah datar 

dan berpasir. Satu-satunya sumber mineral Qatar yang 

sangat penting adalah cadangan minyak dan gas alam. 

Musim panas di Qatar sangat panas, dengan suhu rata-rata 

42 °C. Sedangkan musim dingin suhunya jauh lebih dingin, 

15 °C. Hujan sedikit turun di negara ini. 

Jumlah penduduk di qatar di perkirakan mencapai 

2,2 juta jiwa dimana 1,4 jutanya merupakan imigran. 

Sebagian besar penduduk Qatar terdiri atas warga asing 

yang bekerja di industri minyak negara itu. Sebagian besar 

pekerja asing berasal dari negara-negara Timur Tengah 

lainnya dan dari Pakistan serta India. Beberapa orang 

Eropa dan Amerika juga bekerja sebagai teknisi industri 
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minyak. Pendapatan dari minyak memungkinkan 

pemerintah Qatar untuk menyejahterakan rakyatnya. 

Upaya ini meliputi pelayanan kesehatan dan perumahan 

gratis yang didukung pemerintah. Namun kondisi terbalik 

terjadi pada sebagian pekerja terutama yang bekerja di 

bagian yang dark, dirty and dangerous. Laporan 

menyebutkan bahwa setiap hari satu pekerja meninggal di 

Qatar, menurut washingthon pos dar 2010 sampai 2015 

sekitar 1200 pekerja asal nepal dan India meninggal di 

Qatar. Tentu saja ini menjadi sorotan dunia terutama 

karena qatar akan menjadi tuan rumah 2022.  

Sementara untuk buruh migran dari Indonesia 

setidaknya sampai tahun 2013 terdapat sekitar 42.000 

buruh migran di sana kemudian dari januari sampai mei 

2015 BNP2TKI telah mengirim 1606 buruh migran di 

negara tersebut. Dari sekian banyak buruh migran di Qatar 

pada tahun 2015 dua tenaga kerja Indonesia telah 

meninggal di negara tersebut, sementara di tahun yang 

sama sampai Juni saja telah terjadi 166 pengaduan akibat 

tidak terpenuhinya hak-hak buruh migran. Sebagai contoh 

dalam laporan amnesti internasional ada seorang tenaga 

kerja wanita indonesia yang di siksa dan di setrika 

punggungnya oleh majikannya. Kejadian seperti itu 

sebenarnya memicu reaksi dari pemerintah yang 

menindak lanjuti dengan membuat MOU dengan 

pemerintah Qatar. Perwakilan Indonesia di Qatar 
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menerapkan moratorium pengesahan job order dan 

perjanjian kerja sejak tanggal 10 november 2013 yang 

dikukuhkan oleh kemenakertrans sejak 10 april 2014, 

namun meskipun begitu masih banyak para buruh migran 

yang mendapat perlakuan keji dari majikannya ini terjadi 

karena MOU tersebut kurang memiliki payung hukum 

yang kuat terhadap pemerintahan Qatar. 

Qatar sendiri menganut sistem kifala sebagai payung 

resmi dalam masalah buruh migran. Dalam 

perkembangannya Qatar menjadi negara yang paling 

susah dalam merevisi sistem kifala maupun kebijakan 

lainnya dalam menangani buruh migran. Hal ini terjadi 

karena pemerintah Qatar tidak ingin imigran menguasai 

negaranya mengingat penduduk asli Qatar hanya 

sepertiga dari total populasi Qatar, mereka tetap ingin 

mengontrol imigran yang berada di negara tersebut. Selain 

sistem kifala undang-undang pokok dalam menangani 

ketenaga kerjaan di Qatar adalah undaung-undang no 14 

tahun 2004, namun undang-undang tersebut tidak 

mengatur secara spesifik dalam masalah rumah tangga. 

Secara general ada beberapa poin penting terakait 

dengan sistem ketenagakerjaan di Qatar. Sebagai buruh 

migran , para pekerja harus memperhatikan hal-hal yang 

di legalkan di Qatar diantaranya : pekerja wajib 

mempunyai sponsor untuk bekerja di Qatar, pekerja wajib 

menyerahkan paspor ke majikan, dalam bepergian pekerja 
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wajib mendapatkan ijin dari sponsor, pekerja juga dilarang 

meninggalkan tempat ketika tidak memperoleh ijin dari 

sponsor, selain itu dalam undang-undang Qatar tidak ada 

batas jam kerja untuk buruh migran, kemudian jika sesuatu 

terjadi dengan pekerja hal tersebut merupakan masalah 

pribadi. Selain itu masalah juga muncul ketika awal 

perjanjian, seperti halnya di UAE besaran gaji dan jenis 

kontrak akan berbeda saat ada di negara asal dan saat 

berada di Qatar. 

Dengan ketentuan seperti itu maka patut di maklumi 

bahwa banyak buruh migran memperoleh kekerasan fisik, 

kekerasan mental, kekerasan seksual , tidak dibayarkan 

gajinya, sedikit gaijinya hingga banyak yang meninggal 

disana. Hal tersebut tentunya membuat organisasi yang 

bergerak di idang kemanusiaan untuk saling bahu-

membahu memaksa Qatar untuk merubah sebagian 

kebijakannya dalam menangani masalah buruh migran. 

Hal itu kemudian memaksa pemerintah Qatar merevisi 

sejumlah regulasi terutama masalah gaji dan jam kerja. 

Selaiin itu pemerintah Qatar juga sedikit terbuka dengan 

membuka departemen khusus yang mengurusi masalah 

human trafiking. Qatar juga meratifikasi beberapa 

konvensi seperti konvensi terhadap perdagangan manusia, 

konvensi terhadap perdagangan dan pekerjaan terhadap 

anakdan lain sebagainya, akan tetapi mereka belum 
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meratifikasi konvensi yang sifatnya pokok terhadap buruh 

migran seperti konvensi ILO no 189.106 

Kuwait 

Kuwait merupakan Negara kecil dan berpadang 

pasir, tetapi Kuwait merupakan daerah yang sangat 

strategis bagi perdagangan di kawasan maupun sebagai 

daerah yang baik bagi Negara d luar kawasan. Negara 

Kuwait mayoritas penduduknya ialah Arab Muslim dan 

merupakan Negara yang menjadi prioritas bagi penduduk/ 

orang-orang yang ingin menggantungkan nasib sebagai 

pekerja dikarenakan minyak yang dihasilkan berkwalitas 

sangat bagus. 

Kuwait berada di kawasan Asia Barat Daya yang 

merupakan Negara penghasil minyak yang bagus dan 

baik. Ibukota Negara Kuwait ialah Kuwait City dengan 

besar Negara 17,818 km2 sebagai daratannya dan 6,880 

km2 sebagai daerah lautannya. Dengan jumlah penduduk 

4.4 juta pada tahun 2013. Dengan sistem pemerintahan 

yang nominal constitutional monarchy atau kerajaan 

konstituonal. Dengan personil militer yaitu 15,500 dan 

anggaran 9,4 % dari pendapatan Negara. Dengan 

pendapatan ( GDP dalam U.S.$ ) sebesar $ 80.8 billion. Dan 

pendapatan per kapita ( GDP Per capita { U.S.$ }) 

$31,860.60. Dengan teman kerjasama dalam exsport yaitu : 

                                                             
106Amnesty International.2014. my sleep is my break, exploitation of 
domestic worker in Qatar. Amnesty international publisied: United Kingdom 
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Japan, Korea Selatan, Amerika Serikat, Singapore, dan 

Taiwan. Dan teman kerjasama untuk import yaitu : 

Amerika Serikat, Jerman, Jepang, Arab Saudi, dan Inggris. 

Sama seperti negara teluk lainnya, jumlah imigran 

mendominasi kwarganegaraan kuwait.  Tidak ubahnya 

seperti negara teluk lainnya imigran di Kuwait 

mendapatkan pelanggaran hak dari majikannya. 

Penyiksaan PRT dilaporkan kerap terjadi di kalangan 

tenaga kerja yang bekerja di lingkungan rumah tangga  dan 

sangat mungkin tidak dilaporkan atau didokumentasikan. 

Berdasarkan survei ILO (2009), setengah dari PRT 

dilaporkan mengalami beberapa bentuk penyiksaan saat 

bekerja di Kuwait. Namun untuk mengangkat isu ini masih 

merupakan tantangan bagi pihak penguasa karena 

berlangsung di dalam lingkungan rumah. Studi ILO  

mencatat bahwa kebanyakan korban perdagangan orang 

akan meminta bantuan pertama kali ke agen yang  

membawa mereka, kemudian ke kedutaan. Hanya sedikit 

yang melaporkannya ke sumber-su mber di badan  

pemerintahan. Hal ini sangat mungkin disebabkan 

minimnya informasi yang diperoleh pekerja tentang hak- 

hak mereka dan lembaga rujukan yang bisa membantu. 

Tenaga kerja di Kuwait cenderung bermigrasi karena  

keinginan sendiri/sukarela sehingga di saat kedatangan 

mereka terjebak dalam situasi yang bisa didenisikan  

sebagai perdagangan orang. Tenaga kerja perempuan 
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khususnya menanggung resiko lebih besar, terlebih PRT  

yang bekerja di lingkungan privat, akses bantuan yang 

terbatas dan tidak dilindungi oleh UU nasional Kuwait. 

Anak  yang lahir dari TKW di Kuwait, baik hasil hubungan 

sukarela maupun perkosaan diijinkan kembali ke negara 

asal,  namun proses ini memakan waktu lama.107 

Sementara itu buruh migran Indonesia juga 

mengalami hal yang sama dengan buruh migran lainnya. 

Tahun 2013 BNP2TKI mencatat sebanyak 150.000 buruh 

migran Indonesia berada di Kuwait, sementara antara 

bulan januarisampai mei 2015 BNP2TKI telah 

memberangkatkan 168 tenaga kerja. Kisaran usia mereka 

antara 21 dan 26 tahun, sebagaimana yang disyaratkan 

Pemerintah Indonesia,  dengan tingkat pendidikan 

minimal SMP atau sederajat. TKI umumnya berprofesi 

sebagai PRT, sisanya bekerja  di perusahaan minyak 

Kuwait, hotel, pusat perbelanjaan, restoran, dan perawat. 

Umumnya, orang Indonesia  enggan melaporkan 

kedatangannya ke Kedutaan Besar Indonesia. Mereka 

hanya menghubungi kedutaan saat  memerlukan bantuan 

seperti pembuatan paspor baru. Menurut Kedutaan 

Indonesia di Kuwait, TKI terampil atau  semi terampil 

jarang yang memiliki masalah. Mayoritas kasus 

                                                             
107  International Organization for Migration.2010. Migrasi tenaga kerja 
Indonesia. IOM : nd 
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bermasalah datang dari pekerja berketerampilan  rendah 

khususnya PRT.108 

Salah satu masalah besar yang dihadapi TKI adalah 

pemalsuan dokumen seperti menambahkan usia hingga 

sepuluh tahun di dokumen resmi agar diijinkan bekerja di 

luar negeri. UU No. 39/2004 mensyaratkan TKI berusia  

lebih dari 18 tahun, sementara TKI yang dipekerjakan oleh 

majikan perorangan seperti PRT, disyaratkan berumur  21 

tahun saat melamar pekerjaan. Selain itu, setiap negara 

tujuan juga berhak mengenakan persyaratan batasan  usia. 

Kedutaan melaporkan bahwa tidak ada forum reguler 

untuk pertukaran informasi antara kedutaan dan agen  

perekrutan. Demi mengurangi pemalsuan identitas, 

Pemerintah Indonesia tengah memproses pemberlakuan 

kartu identitas tunggal di indonesia. Mmasalah lain yang 

di hadapi TKI adalah sebelum keberangkatan mereka, 

seperti laporan PRT indonesia di penampungan di bawah 

kementrian sosial dan tenaga kerja kuwait antara lain :109 

a. Keterbatasan pembekalan latihan bahasa 

arab 

b. Beberapa perempuan tidak di beritahukan 

bahwa akan ada pengurangan upah kotor 

mereka 

                                                             
108Ibid.,  
109Ibid.,  
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c. Tidak diberikan informasi mengenai 

pekerjaan atau majikan mereka 

d. Diminta menandatangani kontarak kerja 

dalam bahasa arab yang tidak mereka 

pahami. 

Kuwait seperti negara teluk lainnya mengadopsi 

sistem perekrutan dengan cara sponsorship atau kifala. 

Terdapat juga undang-undang tentang ketenaga kerjaan 

namun dari semuanya hannya bersifat prematur dalam 

melindungi hak buruh migran. Selain itu undang-undang 

tersebut membuka celah bagi para employer untuk 

melakukan eksploitasi dan kekerasan terhadap buruh 

migran. Hal tersebutlah yang membuat negara-negara 

pengirim buruh migran bekerjasama dengan organisasi 

kemanusiaan untuk bahu membahu menekan pemerintah 

kuwait untuk merevisi sejumlah regulasi terkait dengan 

ketenagakerjaan. Hasilnya pemerintah kuwait setuju 

untuk memperketat agen perekrutan tenaga kerja dengan 

menambahkan sejumlah uang sebagai jaminan agar tidak 

terjadi kecurangan dan human trafficking. 

Selain itu di bulan Desember 2009, parlemen Kuwait 

mengesahkan undang-undang ketenagakerjaan baru yang 

menjamin pemenuhan hak dan kondisi yang lebih baik 

kepada tenaga kerja migran (Kuwait Times, 24 Desember 

2009). Undang-undang ini telah memperbaiki hak-hak 

tenaga kerja migran dalam hal cuti tahunan (dari 15 hari 
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menjadi 30 hari terhitung sejak kontrak ditandatangani), 

aturan penggantian kerugian, hari libur (dari jatah 8 hari 

menjadi 13 hari), cuti sakit (dari jatah enam menjadi 15 hari 

dengan upah penuh) dan penerapan syarat pemecatan dan 

pengunduran diri (majikan harus memberikan tenggang 

waktu tiga bulan). UU baru menyatakan bahwa 

perempuan tidak dapat bekerja antara jam 8 malam dan 7 

pagi, dengan pengecualian profesi tertentu yang 

ditetapkan oleh Menteri Urusan Sosial dan Tenaga Kerja. 

Hukum ini menetapkan 48 jam kerja per minggu, dan tidak 

boleh melebihi 8 jam per harinya. Tenaga kerja migran 

berhak untuk mengambil satu hari libur dalam seminggu, 

namun bila mereka diminta bekerja pada waktu libur 

mereka, maka mereka berhak menerima tambahan 50 

persen dari upah per hari dan menerima ganti hari libur. 

Walaupun sistem pensponsoran Kafeel tidak serta merta 

dihapuskan dengan munculnya UU baru ini, Menteri 

Urusan Sosial dan Tenaga Kerja telah menegaskan bahwa 

kementerian akan terus berupaya menghapuskan secara 

bertahap sistem pensponsoran. UU baru ini juga 

mensyaratkan Pemerintah Kuwait untuk membentuk 

badan pemerintah publik yang bertanggung jawab 

merekrut tenaga kerja dari luar negeri.110 

 

                                                             
110Ibid.,  
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Kesimpulan 

Timur Tengah terutama negara teluk merupakan 

salah satu tujuan bagi buruh migran Indonesia, namun 

berbagai pelanggaran Hak buruh migran seperti 

keterlambatan gaji, gaji tidak dibayarkan, over jam kerja, 

kekerasan baik fisik,mental maupun seksual, sering terjadi 

pada buruh migran. Hal tersebut terjadi karena regulasi 

Buruh migran di timur tengah yang membuka celah bagi 

para majikan untuk melakukan pelanggaran. Selain itu 

masalah juga terjadi sebelum keberangkatan para pekerja, 

banyak kasus terjadi teritama kurangnya pelatihan dan 

masalah kontrak. Banyak kasus terjadi kontrak yang 

ditandatangani di negara pengirim dan negara tujuan akan 

berbeda terutama ketika berbicara masalah gaji.  Secara 

umum sistem kafala merupakan regulasi yang di gunakan 

di Timur Tengah mekipun di tiap negara mempunyai 

regulasi masing-masing. Berbagai pelanggaran yang 

terjadi terhadap Buruh Migran membuka kerjasama bagi 

negara-negara pengirim buruh migran dengan organisasi 

kemanusiaan untuk memaksa negara teluk mengubah 

regulasi ketenagakerjaan. Meskipun belum bisa mengubah 

sistem kifala namun regulasi dalam negeri sebuah negara 

seperti Kuwait, UAE, dan Qatar perlahan dapat di ubah. 

Khusus untuk Indonesia lemahnya regulasi terhadap 

buruh migran dan juga terjadinya tumpang tindih 

kekuasaan antara BNP2TKI dengan Kemenakertrans 
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menjadikan perlindungan terhadap buruh migran menjadi 

kurang maksimal. Indonesia perlu memiliki sebuah 

lembaga yang mempunyai akses dan kekuatan hukum 

tetap agar dapat memaksimalkan perlindungan terhadap 

Buruh migran. 
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FAKTOR-FAKTOR YANG MENDORONG 

PEMERINTAH INDONESIA MENGUSULKAN 

PENANDATANGANAN MoU PERLINDUNGAN 

DAN PENEMPATAN TKI KEPADA ARAB SAUDI 

TAHUN 2014 

Diana Fatmawati dan Surwandono 

 

Artikel ini hendak menganalisis pilihan Indonesia 

untuk memberikan perlindungan TKI di Arab Saudi 

melalui strategi diplomasi. Pilihan strategi diplomasinya 

adalah melakukan Tarik ulur terkait kebijakan Moratorium 

atau penghentian pengiriman TKI ke Arab Saudi. Analisis 

dikembangkan dengan theory of ripeness, keinginan 

pemerintah Indonesia untuk mengusulkan 

penandatanganan MoU perlindungan TKI dengan Arab 

Saudi justru hadir ketika terjadi deadlock di dalam negeri 

akibat eskalasi konflik dengan Saudi, yang dalam hal ini 

mencapai puncaknya saat pemberlakuan moratorium 

tahun 2011. Setelah melakukan serangkaian studi literatur 

dan wawancara mendalam dengan beberapa narasumber 

terkait, akhirnya didapati bahwa momen deadlock yang saat 

itu ‘mengunci’ pihak Indonesia hingga ‘memaksa’ 

pemerintahnya untuk mengusulkan negosiasi dengan 

Arab Saudi adalah karena urgensi dibentuknya perjanjian 

kerjasama bilateral sesuai dengan UU No. 39 Tahun 2004. 
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Undang-Undang No.39 Pasal (11) ayat (1) Tahun 

2004 yang mengatur tentang Penempatan dan 

Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri 

menyatakan bahwa “Penempatan TKI di luar negeri oleh 

pemerintah di maksud dalam pasal 10 huruf a, hanya dapat 

dilakukan atas dasar perjanjian secara tertulis antara 

Pemerintah dengan Pemerintah negara Pengguna TKI atau 

Pengguna berbadan hukum di negara tujuan.” Sementara 

Pasal 27 dalam UU yang sama menyebutkan, “penempatan 

TKI di luar negeri hanya dapat dilakukan ke negara tujuan 

yang pemerintahnya telah membuat perjanjian tertulis 

dengan Pemerintah Republik Indonesia atau tenaga kerja 

asing.”  

Sesuai dengan bunyinya, UU ini mensyaratkan 

adanya perjanjian tertulis resmi yang harus dimiliki oleh 

pemerintah Indonesia dan pemerintah negara partner 

sebelum pelaksanaan hubungan kerjasama 

ketenagakerjaan dapat dimulai. Ketentuan ini diantaranya 

dimaksudkan untuk membangun satu komitmen dan 

tanggung jawab bersama terkait proses kerjasama 

ketenagakerjaan yang akan berlangsung selanjutnya serta 

untuk menciptakan satu landasan hukum untuk 

menangani berbagai permasalahan yang timbul selama 

kerjasama tersebut. Perjanjian tertulis ini nantinya akan 

mengatur tentang semua hal yang terkait dengan 

mekanisme operasional pengiriman TKI, sistem 
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perlindungan TKI di negara pengguna, hingga pengaturan 

tentang hak dan kewajiban serta standar gaji TKI yang 

akan bekerja di negara tersebut. Dengan adanya perjanjian 

ini, maka kedua negara akan terikat secara hukum untuk 

mematuhi isi-isi perjanjian yang telah disepakati bersama, 

sehingga kontrol terhadap keselamatan dan kesejahteraan 

TKI di negara pengguna akan lebih jelas dan terjamin.  

Namun setelah lebih dari 40 tahun bekerjasama, 

Indonesia dan Arab Saudi ternyata belum memiliki 

perjanjian tertulis bidang ketenagakerjaan yang dimaksud, 

sehingga banyak pihak, terutama anggota-anggota Dewan 

Perwakilan Rakyat, yang mengecam bahwa hubungan 

kerjasama ketenagakerjaan yang selama ini terjalin 

sesungguhnya melanggar UU No. 39 Tahun 2004 dan 

menjadi salah satu penyebab mendasar mengapa 

kekerasan terhadap TKI terus saja terjadi di Saudi. Bahkan 

sebelum peristiwa moratorium, kekerasan yang kerap 

terjadi pada TKI telah membuat pihak DPR geram. 

Pihaknya sempat meminta pemerintah untuk menutup 

total saja pengiriman TKI ke negara minyak terbesar itu, 

sebab upaya MoU yang selama ini dilakukan tak kunjung 

terwujud sementara kekerasan terus saja terjadi, tetapi 

kebijakan yang dikeluarkan pemerintah pada akhirnya 

hanya berbentuk moratorium. Dan kini setelah sekitar 3 

tahun berjalan, pemerintah tetiba ingin membuka kembali 
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akses kerjasama dengan menandatangani MoU pada 19 

Februari 2014, yang substansinya dinilai belum sempurna. 

Jawabannya, terjadinya kondisi-kondisi buruk 

(deadlock) yang dialami oleh pihak Indonesia beberapa 

waktu setelah pemberlakuan moratorium 2011 lah yang 

justru semakin memperkuat urgensi penandatanganan 

MoU Perlindungan dan Penempatan TKI tersebut. 

Pasalnya, penanganan permasalahan-permasalahan yang 

timbul akibat implementasi moratorium tahun 2011 

ternyata berujung pada syarat dibentuknya perjanjian 

kerjasama bilateral terlebih dahulu.  

a. Tingginya demand dan supply yang mengakibatkan 

meningkatnya praktik TKI ilegal dan Perdagangan 

Manusia 

Penandatanganan MoU Perlindungan dan 

Penempatan TKI menjadi satu keniscayaan ketika 

diketahui bahwa jumlah demand dan minat (supply) PRT 

dari dan ke Arab Saudi ternyata tetap tinggi bahkan ketika 

moratorium sedang berlangsung. Kebijakan penghentian 

pengiriman TKI informal ke Saudi yang dimulai sejak 

tahun 2011 ternyata telah menurunkan jumlah pasokan 

domestic workers di Saudi. Beberapa waktu setelah deklarasi 

moratorium, The Jakartapost mengabarkan bahwa pasokan 

TKI PRT (legal) di Saudi menurun separuh dari yang 

biasanya mencapai 30.000 orang per bulannya, 
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“Along with tightened measures, there have 

been fewer Indonesian migrant workers 

because of the drastic drop of those sent to 

Saudi Arabia, from about 30,000 per month to 

between 12,000 and 15,000 per month.”111 

Kemudian Komnas Perempuan juga merilis data tentang 

jumlah Indonesian migrant workers dari tahun 2009 – 2013 di 

enam negara destinasi utama, yang pada kasus Saudi, 

menunjukkan penurunan cukup signifikan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
111 TheJakartaPost, 2011, “Moratorium on Sending Workers to Saudi Starts Aug 1”, 
diakses melalui (http://www.thejakartapost.com/news/2011/06/23/moratorium-
sending-workers-saudi-starts-aug-1.html), pada 08 April 2016, pukul 6:36 
 

http://www.thejakartapost.com/news/2011/06/23/moratorium-sending-workers-saudi-starts-aug-1.html
http://www.thejakartapost.com/news/2011/06/23/moratorium-sending-workers-saudi-starts-aug-1.html
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Tabel 19. 

Enam Negara Destinasi Utama Tenaga Kerja Migran 

Indonesia 

Countr

y 

2009 2010 2011 2012 2013 

Saudi 

Arabia 

276.633 228.890 137.835 40.655 45.394 

Malaysia 123.886 116.056 134.120 134.023 150.236 

Taiwan 59.335 62.048 78.865 81.071 83.544 

Hong 

Kong 

32.417 33.262 50.301 45.478 41.769 

Singapore 33.077 39.623 47.786 41.556 34.665 

UAE 40.391 37.337 39.917 35.571 44.505 

Sumber: Komnas Perempuan melalui sebuah report 

berjudul The National Commission onViolence Against 

Women. 

Dapat diakses melalui: 

(http://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CESCR/Shared%20Do

cuments/IDN/INT_CESCR_NHS_IDN_16697_E.doc) 

 

Pemberlakuan kebijakan moratorium yang menjadi 

pukulan telak bagi kondisi pasokan domestic workers Saudi 

ini pun ternyata membuat masyarakatnya kepayahan. 

Pasalnya, PRT dari Indonesia telah sekian lama menjadi 

favorit para majikan Saudi. Semua narasumber yang 

berhasil penulis temui yakni pihak Kemenlu, Kemenaker, 

BNP2TKI, Migrant Care, serta pihak PPTKIS kompak 

http://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CESCR/Shared%20Documents/IDN/INT_CESCR_NHS_IDN_16697_E.doc
http://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CESCR/Shared%20Documents/IDN/INT_CESCR_NHS_IDN_16697_E.doc
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menyatakan bahwa ketergantugan para majikan Saudi 

terhadap PRT dari Indonesia sangatlah besar. Mereka 

sangat menyukai perangai tenaga kerja dari Indonesia 

yang terkenal sopan, penurut, rajin, dan tidak banyak 

menuntut itu. Di tambah lagi, mayoritas PRT Indonesia 

yang hijrah beragama Islam, sehingga para majikan pun 

merasa lebih nyaman. Hendri Prajitno dari BNP2TKI 

mengatakan bahwa berkurangnya pasokan PRT Indonesia 

di Saudi telah menyebabkan kesulitan tersendiri bagi para 

majikan yang selama ini seolah dimanjakan dengan adanya 

pasokan PRT berlebih dan murah, terlebih ketika 

mendekati hari-hari besar seperti Ramadhan dan Idul Fitri. 

Senada dengan Prajitno,  sebuah website bertajuk migrant-

rights.org pun pernah melansir,  

“As Ramadan approaches, many Saudis are 

eager to hire domestic workers to handle the 

hectic domestic tasks that necessarily 

accompany daily feasts and gatherings. 

According to al-Hayat newspaper, recruitment 

fees for domestic workers have increased by 

20% following rumors of the delay....Indonesian 

domestic workers are particularly sought after 

because most are Muslim and are considered 

good workers. But the availability of Indonesian 

maids declined sharply in 2011, when Indonesia 
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banned new recruits to Saudi following the 

execution of Ruyati binti Satubi.”112 

 

Besarnya ketergantugan serta kecocokan inilah yang 

akhirnya membuat para majikan bersedia untuk 

mengeluarkan biaya hingga berkali lipat demi 

mendapatkan PRT dari Indonesia. Seorang warga Saudi 

yang berhasil diwawancarai oleh sebuah media lokal 

mengatakan bahwa untuk mendapatkan PRT Indonesia 

selama Ramadhan, ia bukan hanya harus rela membayar 

SR2,500 namun juga harus mau bernegosiasi dengan PRT 

tersebut, yang notabene merupakan TKI ilegal dimana 

rekrutmennya dilakukan dengan susah payah, 

“They all demanded a day off every week and 

asked that their Eid leave starts from the 28th 

day of Ramadan... I had no choice but to 

acquiesce to the conditions of the maid and the 

intermediary who brought her to me...The 

intermediary brought the new housemaid and 

also took commission for his work....This is 

downright robbery. Why should I pay the same 

intermediary twice for the same job?.”113 

                                                             
112 Migrant-rights.org, “Indonesia-Saudi Agreement Delayed”, diakses melalui 
(http://www.migrant-rights.org/2014/04/indonesian-saudi-agreement-delayed/), pada 
13 April 2016, pukul 01:35 
113 Al Arabiya-English, “Ilegal housemaids, brokers in Saudi Arabia Exploit Ramadhan 
Demand”, diakses melalui 

http://www.migrant-rights.org/2014/04/indonesian-saudi-agreement-delayed/
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Hal ini pun kemudian menimbulkan gejolak sosial 

baru di kalangan masyarakat Saudi. Beberapa narasumber 

mengatakan bahwa semakin tingginya biaya yang harus 

dikeluarkan oleh majikan untuk mendapatkan PRT 

Indonesia menyebabkan kepemilikannya kini menjadi 

semacam symbol of wealth. Soes Hindharno dari Binapenta 

mengatakan bahwa setelah moratorium diberlakukan, 

seorang majikan Saudi harus mengeluarkan biaya sekitar 

320 juta untuk mendapatkan satu orang PRT dari 

Indonesia, jumlah yang fantastis melebihi biaya perekrutan 

PRT dari Filipina maupun India. Sulit dan mahalnya proses 

untuk mendapatkan PRT Indonesia ini lalu berkembang 

menjadi sebuah tolak ukur atau standar baru bagi 

kekayaan seorang warga Saudi. Karena itu, penduduk 

Saudi kini tidak lagi dianggap kaya karena memiliki 

banyak rumah mewah, kendaraan super mahal, atau 

sejumlah aset berharga lainnya, namun karena banyaknya 

jumlah PRT Indonesia yang berhasil ia pekerjakan.  

Di sisi lain, berkurangnya jumlah pasokan domestic 

workers di dalam negeri sempat membuat pemerintah 

Saudi berinisiasi membuka kerjasama dengan beberapa 

negara Supplier lain di dunia, namun berbagai kendala dan 

perbedaan yang ada nampaknya membuat upaya ini tidak 

                                                             
(http://english.alarabiya.net/en/perspective/features/2014/07/09/Illegal-housemaids-
brokers-exploit-demand-in-Ramadan.html), pada 13 April 2016, pukul 01:43 

http://english.alarabiya.net/en/perspective/features/2014/07/09/Illegal-housemaids-brokers-exploit-demand-in-Ramadan.html
http://english.alarabiya.net/en/perspective/features/2014/07/09/Illegal-housemaids-brokers-exploit-demand-in-Ramadan.html
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terlalu berhasil. Masyarakat Saudi tetap memilih untuk 

mempekerjakan PRT dari Indonesia atau Filipina yang 

tergolong ‘lebih cocok’ dengan mereka. Sebuah laman 

Saudi bernama Al-Hayat merilis,  

“Saudi previously attempted to replace 

Indonesian and Filipino workers by signing 

new agreements with these countries [India, 

Sri Lanka, Vietnam, and Kenya], because 

their workers are less expensive and their 

representatives are perceived to be more 

complaisant.  But Al-Hayat holds that Saudis 

are largely uninterested in recruiting Indian 

domestic workers, while the recruitment of 

Vietnamese workers has been difficult due to 

the absence of a Saudi embassy in Vietnam. 

Additionally, Saudi recruitment agencies 

refuse to offer the usual insurance for those 

interested in hiring domestic workers from 

Sri Lanka. Sponsors demand guaranteed 

'replacement workers' to counteract the risk 

of losing costly recruitments expenses if 

workers abscond or underperform... And 

though their recruitment fees are relatively 

low, al-Hayat states that Saudis are wary of 
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Kenyan workers because of “security 

concern””.114 

 

Sementara itu, di Indonesia, minat para calon TKI 

untuk bekerja di Saudi pun ternyata masih tetap tinggi 

meski kebijakan moratorium telah diberlakukan. Dari hasil 

wawancara dengan beberapa narasumber, dapat 

disimpulkan bahwa paling tidak terdapat 2 alasan yang 

selama ini tetap memotivasi para calon TKI untuk terbang 

ke Saudi, meski mengetahui seringnya TKI menjadi 

sasaran kekerasan para majikan. Alasan pertama adalah 

faktor sosial ekonomi. Faktor ini terwujud dari adanya 

kesenjangan ekonomi antar tetangga yang terjadi terutama 

di daerah-daerah kantung TKI. Keinginan untuk memiliki 

harta dan aset lebih dari pada tetangga lain yang juga telah 

berhasil menjadi TKI membuat pekerjaan sebagai PRT luar 

negeri menjadi lazim hingga bahkan menjadi cita-cita 

sebagian remaja di daerah-daerah tersebut. Hasrat untuk 

bisa merasakan keuntungan finansial lebih pun kerap 

mendorong para orang tua untuk ‘menjual’ anaknya 

kepada para calo dengan iming-iming sejumlah uang dan 

janji. Selain itu, faktor kemiskinan dan keharmonisan 

dalam rumah tangga juga tak jarang membuat para ibu 

                                                             
114 Migrant rights, 2014, “Indonesia-Saudi Agreement Delayed”, diakses melalui 
(http://www.migrant-rights.org/2014/04/indonesian-saudi-agreement-delayed/), pada 
8 April 2016, pukul 8:27 

http://www.migrant-rights.org/2014/04/indonesian-saudi-agreement-delayed/
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akhirnya harus rela meninggalkan buah hatinya untuk 

terbang ke Saudi menggapai apa yang diharapkan. 

Alasan yang kedua adalah faktor agama dan 

budaya. Mobilisasi TKI ke Saudi pun akan terus menjadi 

magnet yang tak bisa dibendung oleh pihak manapun 

karena disana terdapat dua kota sakral bagi umat Islam 

yakni Mekkah dan Madinah. Menurut Soes Hindharno dan 

Henry Prajitno, alasan untuk bisa haji dan umrah menjadi 

salah satu faktor pendorong paling besar bagi para calon 

TKI untuk bekerja di Arab Saudi. Kesempatan untuk bisa 

mendapatkan berbagai keuntungan dan fasilitas serta 

iming-iming proses pemberangkatan yang lebih mudah, 

murah, dan cepat membuat para calon TKI tak berpikir 

panjang untuk mengiyakan tawaran para agen perekrut. 

Motivasi ini pun rupanya tetap tak menyusut meski akses 

pengiriman resmi telah ditutup pada tahun 2011. 

Dilema yang ada dalam pasar domestic workers Saudi 

serta tingginya minat para calon TKI untuk bekerja di 

Saudi ini kemudian membuat geliat demand dan supply TKI 

informal kepada para PPTKIS tetap merekah pasca 

deklarasi moratorium. Namun kebijakan penghentian 

pengiriman TKI informal tahun 2011 itu justru telah 

menyebabkan kondisi ini kembali menjadi dilematis. 

Pasalnya, meski jumlah demand dan supply-nya tinggi, 

namun PPTKIS tak bisa memproses prospek-prospek 

tersebut karena terganjal oleh ditutupnya akses 
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pengiriman resmi. Ketika ditanya perihal berapa jumlah 

demand dan supply yang ada selama pemberlakuan 

moratorium tahun 2011-2014, Koordinator Crisis Center 

BNP2TKI, Henry Prajitno menyatakan bahwa pihaknya 

tidak dapat memberikan data pasti terkait jumlahnya  

karena perekrutan dan pengiriman sudah tidak lagi 

dilaksanakan, namun ia memastikan bahwa jumlah demand 

dan supply kepada para PPTKIS ketika itu memang sangat 

tinggi. 

Dampaknya, hal ini kemudian menyebabkan 

meningkatnya praktik TKI ilegal. Ironi tentang sulitnya 

mendapat pekerjaan serta ‘godaan’ untuk bisa meraup 

keuntungan berlipat ganda dari bisnis perekrutan dan 

pengiriman PRT ke Saudi ini membuat para pengusaha 

PPTKIS akhirnya berani untuk berbelok arah menjadi 

pengerah TKI ilegal. Akibatnya, jumlah PRT ilegal di Saudi 

menjadi meningkat, dimana keselamatannya menjadi jauh 

lebih rentan. Perekrutan dengan jalur ilegal sering menjadi 

awal bagi praktik perdagangan manusia. Dilansir oleh 

Republika, kepala BNP2TKI Nusron Wahid membeberkan 

empat modus tindak pidana perdagangan orang (TPPO) 

yang kerap terjadi selama masa moratorium. Modus 

pertama yang biasa dilakukan yaitu pemalsuan dokumen 

berupa identitas TKI, seperti usia, pemalsuan stempel 

pemerintah, dan pemalsuan tandatangan orang tua/suami 

untuk izin keberangkatan TKI ke luar negeri. Modus 
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kedua, TKI awalnya ditempatkan ke negara yang tidak 

terkena moratorium seperti Bahrain dan Qatar, namun 

setibanya di negara itu TKI dijemput oleh agensi/majikan 

untuk dipekerjakan di negara lain seperti Arab Saudi atau 

Uni Emirat Arab dengan dibeli sebesar 60 ribu Real atau 

setara Rp192 juta. Ketiga, TKI diberangkatkan secara 

formal dengan jabatan seperti cleaning service atau 

hospitality, namun setibanya di negara penempatan 

ternyata mereka bekerja sebagai pembantu rumah tangga. 

Dan modus keempat, TKI diberangkatkan melalui visa 

turis, namun setibanya di negara penempatan ada yang 

diberi sponsor temporary residence bahkan permanen 

residence.115  

 Dengan metode-metode tersebut, para TKI ini 

kemudian tak jarang diperjual belikan sebagai budak atau 

Pekerja Sex Komersial (PSK). Selain itu, mekanisme 

perekrutan tidak resmi yang seringkali mengabaikan 

standar-standar pelatihan bagi para calon TKI juga 

menyebabkan semakin terancamnya jiwa TKI itu sendiri. 

Soes Hindharno dan Henry Prajitno menjelaskan, 

logikanya, para majikan Saudi yang telah rela 

mengeluarkan biaya lebih untuk mendapatkan seorang 

PRT tentunya berharap untuk memperoleh pekerja yang 

                                                             
115 Mansyur Faqih, 2015, “Empat Modus Trafficking Versi BNP2TKI”, diakses melalui 
(http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/umum/15/01/06/nhr69j-empat-modus-
emtrafficking-emversi-bpn2tki), pada 28 April, pukul 13:20 
 

http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/umum/15/01/06/nhr69j-empat-modus-emtrafficking-emversi-bpn2tki
http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/umum/15/01/06/nhr69j-empat-modus-emtrafficking-emversi-bpn2tki


199 
 

professional dan berpengetahuan cukup, namun ketika 

pada kenyataanya pekerja yang didapat berkemampuan 

jauh dari standar kualitas yang diharapkan, maka tak ayal 

PRT tersebut akan kerap menjadi bulan-bulanan majikan 

karena kesal. 

Meningkatnya jumlah TKI ilegal yang kemudian 

memunculkan berbagai persoalan ini menyebabkan publik 

bereaksi keras terhadap pemerintah. Beberapa kalangan di 

DPR, LSM, serta masyarakat solidaritas TKI kerap 

melayangkan protes melalui berbagai forum dan aksi 

demonstrasi mengkritik dan meminta 

pertanggungjawaban pemerintah terkait jaminan 

perlindungannya kepada warga negara Indonesia di luar 

negeri. Karenanya, pemerintah merasa perlu untuk segera 

membentuk kerjasama bilateral dengan Saudi sebagai 

landasan hukum perlindungan TKI di negara destinasi itu. 

Henry Prajitno mengatakan, jika upaya diplomatik ini 

tidak segera dilakukan, maka ancaman dan konsekuensi 

dari tingginya praktik TKI ilegal ini akan semakin besar. 

b. Tingginya desakan publik  

Tingginya desakan publik pun menjadi faktor 

penting pendorong kebijakan pemerintah menandatangani 

MoU Perlindungan dan Penempatan TKI pada tahun 2014. 

Desakan-desakan ini diantaranya datang dari pihak 

Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Parlemen, 
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masyarakat umum, serta pengusaha Perusahaan Pengerah 

Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS).  

b.1 Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Parlemen, dan 

Masyarakat Umum 

Pihak LSM seperti migrant Care melihat bahwa 

kebijakan moratorium pengiriman TKI tahun 2011 tersebut 

sesugguhnya tidak efektif. Jika moratorium itu merupakan 

salah satu strategi untuk pembenahan dan perlindungan 

bagi TKI, maka seharusnya menghasilkan progres yang 

lebih baik pasca pemberlakuannya, namun pada 

kenyataannya berbagai permasalahan dan pelanggaran 

masih terus saja terjadi. Koordinator advokasi kebijakan 

Migrant Care, Nur Harsono menuturkan bahwa jika di 

logika, ketika pemerintah memutuskan untuk 

mengeluarkan satu kebijakan, maka juga harus bersedia 

mengeluarkan asas evaluasi seperti; sudah seberapa jauh 

progres perbaikannya, seberapa jauh TKI telah dilindungi, 

seberapa jauh pemerintah Saudi telah melakukan 

perbaikan kebijakan, dan seberapa jauh moratorium 

tersebut memperbaiki kondisi serta hak-hak TKI, namun 

faktanya hal-hal itu tidak terjadi. TKI masih banyak yang 

tidak terlindungi, masih banyak yang terkungkung dan 

tidak bisa berkomunikasi dengan keluarganya karena 

penerapan sistem kafalah, bahkan justru meningkatkan 

TKI ilegal.  
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Nur Harsono selanjutnya mengatakan bahwa 

sebenarnya, moratorium diberlakukan atau tidak, 

pengiriman TKI ke Saudi itu seharusnya tidak 

diperbolehkan karena melanggar UU No.39 Tahun 2004. 

Kini, adanya fakta bahwa kebijakan moratorium justru 

menuai lebih banyak masalah mengharuskan pemerintah 

untuk segera membentuk sistem perlindungan bagi TKI 

yang ada di Saudi. Hubungan kerjasama yang tidak 

dilandasi oleh peraturan G to G atau government to 

governement akan menyebabkan nasib TKI terutama sektor 

informal menjadi tidak jelas. Ditambah lagi dengan 

perbedaan sistem hukum yang ada di kedua negara. Ia 

menjelaskan bahwa selama ini, posisi agen dan majikan di 

Saudi berada diluar kekuasaan pemerintahnya, sehingga 

sulit sekali untuk mewujudkan perlindungan bagi TKI di 

negara itu. Pemerintah Indonesia harus mengupayakan 

sebuah perjanjian bilateral yang diantaranya berisi; 1. 

Semua majikan harus terdaftar di KBRI; 2. Semua agen 

harus terdaftar di pemerintah Arab Saudi; 3. Semua 

permintaan (demand) harus melalui pemerintah Arab Saudi 

yang disampaikan kepada pemerintah Indonesia; 4. Agen 

dan majikan seharusnya berada dibawah pemerintah 

Saudi, sehingga jika terjadi permasalahan dapat diketahui 

dan ditangani secara G to G atau pemerintah dengan 

pemerintah, bukan seperti yang terjadi selama ini.  
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Sementara itu, pihak lain seperti Komisi Nasional 

Perempuan pun menilai bahwa pemberlakuan moratorium 

2011 sesungguhnya melanggar HAM, yang tertuang dalam 

UUD 1945 pasal 27 ayat (2) yang berbunyi, “setiap warga 

negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak 

bagi kemanusiaan.” Kenyataan bahwa hal ini diatur dan 

dijamin oleh negara menunjukkan bahwa pemerintah 

seharusnya tidak boleh menghalangi upaya warga 

memperoleh pekerjaan yang layak selagi tidak 

bertentangan dengan hukum yang berlaku. Pemerintah 

justru memiliki andil untuk memfasilitasi tersedianya 

lapangan pekerjaan dan memberikan perlindungan bagi 

warganya yang tersandung kasus ketenagakerjaan. Ketua 

Komnas Perempuan, Yunianti Chuzaifah, kepada 

Tempo.co menyampaikan, 

“Dari perspektif hak asasi manusia, 

moratorium itu tidak diperbolehkan karena itu 

melanggar hak seseorang mendapatkan 

pekerjaan. ... Negara semestinya memenuhi 

proses perlindungan buat TKI, bukan 

moratorium.” 116 

 

                                                             
116 Ririn Agustia, 2011, “Komnas Perempuan: Moratorium TKI Melanggar HAM”, 
diakses melalui (https://nasional.tempo.co/read/news/2011/07/14/173346530/komnas-
perempuan-moratorium-tki-melanggar-ham), pada 5 April 2016, pukul 19:52 
 

https://nasional.tempo.co/read/news/2011/07/14/173346530/komnas-perempuan-moratorium-tki-melanggar-ham
https://nasional.tempo.co/read/news/2011/07/14/173346530/komnas-perempuan-moratorium-tki-melanggar-ham
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Tetapi pemberlakuan kebijakan moratorium tahun 

2011 itu seakan menjadi antitesis dari semangat yang coba 

diusung oleh pasal tersebut. Karena pemerintah yang 

seharusnya menjadi pelindung dan penjamin 

kesejahteraan rakyat kemudian justru menjadi pihak yang 

membatasi ruang gerak masyarakat untuk bekerja. 

Menurut Nur Harsono, “kedaulatan negara memang tidak 

bisa diintervensi, namun negara, ketika ada warga 

negaranya yang tidak mendapat perlindungan di negara 

lain, wajib melakukan intervensi perlindungan. Ia 

menegaskan bahwa “yang utama adalah bagaimana 

negara menjamin hak untuk bekerja, melindungi hak 

untuk bermigrasi, hak untuk mendapatkan upah layak, 

hak untuk tidak di diskriminasikan, hak untuk tidak 

dicerca, hak untuk mendapatkan informasi, bukan 

mendorong warganya untuk bekerja menjadi TKI demi 

remitansi.” 

Sesungguhnya, sejak awal pemberlakuan 

moratorium pun, berbagai kritik kepada pemerintah telah 

mencuat. Media televisi kerap menyiarkan berbagai 

keluhan dari sejumlah kalangan terkait kebijakan 

moratorium 2011 tersebut. Dilacak melalui situs 

youtube.com dan beberapa situs media televisi, penulis 

menemukan beberapa dokumentasi tentang aksi-aksi 

tersebut.  
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Dahsyatnya ekspos media memberitakan eksekusi 

Ruyati pada tahun 2011 akhirnya mendorong pemerintah 

berinisiatif membentuk satgas khusus untuk penanganan 

dan pembelaan WNI yang terancam hukuman mati di luar 

negeri, yang akan dilakukan oleh beberapa Kementerian. 

Namun langkah ini dinilai terlambat dan tidak akan efektif 

oleh Analis Kebijakan Migrant Care, Wahyu Susilo. 

Menurutnya, akan lebih efektif jika satgas tersebut tidak 

ditangani oleh Kementerian namun langsung ditangani 

oleh tim advokasi perlindungan TKI yang terancam 

hukuman mati. Ia juga menegaskan bahwa moratorium 

juga harus diikuti penyelesaian yang jelas, tak hanya 

sebagai kebijakan normatif. Moratorium eksekusi mati bagi 

TKI bermasalah sesungguhnya jauh lebih penting dari 

pada moratorium pengiriman TKI ke Arab Saudi.117 

Kritik lainnya juga datang dari Komisi E DPRD Jawa 

Timur, Kuswanto. Ia menganggap bahwa kebijakan 

moratorium yang dilakukan pemerintah pasca eksekusi 

pancung Ruyati hanya menjadi kebijakan sementara yang 

tidak mampu memberikan jaminan terhadap nasib TKI di 

luar negeri. Menurutnya, keputusan yang dikeluarkan 

bukan menjadi pemecah permasalahan TKI, pasalnya saat 

itu setidaknya ada 8 TKI yang menunggu eksekusi 

hukuman mati di Saudi. Legislator Partai Hanura itu juga 

                                                             
117 Balitvnews, 2011, “Satgas dan Moratorium TKI Perlu Dikaji”, diakses melalui 
(https://www.youtube.com/watch?v=xvpzop4pqyQ), pada 25 Juni 2016, pukul 18:10 

https://www.youtube.com/watch?v=xvpzop4pqyQ
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menyampaikan bahwa meningkatnya jumlah TKI yang 

dikirim ke luar negeri menandakan bahwa pemerintah 

belum mampu untuk menyediakan lapangan pekerjaan di 

dalam negeri. Ia mengatakan bahwa “kalaupun negara kita 

sekarang ini melakukan moratorium ataupun penghentian 

sementara, itu hanya merupakan penyelesaian celah. Yang 

menjadi tuntutan dan gugatan kita kepada pemerintah 

adalah bagaimana pemerintah memberikan suatu kondisi 

dimana TKI dari waktu ke waktu seharusnya bukan naik 

tetapi justru turun.”118  

 Kemudian, dalam Rapat Kerja (Raker) antara 

Komisi IX DPR dengan Menakertrans di gedung Parlemen 

Senayan, Anggota Komisi IX DPR dari fraksi PKS, Indra, 

mengkritik kinerja pemerintah yang dinilai lamban dalam 

menangani kasus TKI overstay di Arab Saudi. Menurut 

Indra, sudah ada korban TKI di Arab Saudi terkait 

perpanjangan overstay, tapi penanganannya sangat 

lambat.119 Pihaknya kemudian meminta Menakertrans 

Muhaimin Iskandar untuk bekerjasama dengan 2 

Kementerian lainnya yang juga bertanggung jawab 

mengurusi TKI overstayers, yakni Kemenkumham dan 

Kemenlu. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan 

                                                             
118 Widi Kurniawan, 2011, “Moratorium tak Jamin Nasib TKI Lebih Baik Cpyright 
SBO 2011”, diakses melalui (https://www.youtube.com/watch?v=CBGPT7BV6LI), 
pada 25 Juni 2016, pukul 22:11 
119 TV Parlemen DPR, 2013, “DPR: Pemerintah Lambat Selesaikan TKI Overstay di 
Arab”, diakses melalui (https://www.youtube.com/watch?v=DBSU67DctsU), pada 25 
Juni 2016, pukul 17:14 

https://www.youtube.com/watch?v=CBGPT7BV6LI
https://www.youtube.com/watch?v=DBSU67DctsU
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moratorium ternyata tak menunjukkan perbaikan positif, 

namun justru sebaliknya. Jumlah TKI overstayers semakin 

meningkat lengkap dengan berbagai permasalahan baru 

yang muncul, sementara koordinasi departemen-

departemen kunci di pemerintahan tak juga membaik.   

 Tak hanya itu, aksi demonstrasi pun sempat 

membludak. Kebijakan amnesti atau ‘pemutihan’ yang 

diberikan oleh pemerintah Saudi untuk para TKI ilegal dan 

overstayers pada tahun 2013 ternyata berujung pada 

pembakaran gedung KJRI di Jeddah. Implementasi 

moratorium yang justru telah menyebabkan meningkatnya 

TKI ilegal dan overstayers yang rentan kekerasan rupanya 

telah mendorong pihak Indonesia untuk melakukan 

pendekatan dan negosiasi dengan pemerintah Saudi. Usai 

terjadinya pertemuan antar Menteri tenaga kerja kedua 

negara pada Maret 2013, pihak Saudi kemudian 

mengeluarkan kebijakan ‘pengampunan’ atau ‘pemutihan’ 

bagi para TKI ilegal dan overstayers melalui kepemilikan 

SPLP atau Surat Perjalanan Laksana Pasport. Kesempatan 

langka ini pun lalu dimanfaatkan oleh para TKI ilegal 

untuk segera mengurusnya di KJRI. Namun minimnya 

sosialisasi batas waktu amnesti (yang seharusnya berakhir 

pada 3 Juli 2013) membuat beribu-ribu TKI menjadi panik 

dan berdemonstrasi di kantor KJRI Jeddah pada tanggal 9 
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Juni 2013.120 Demonstrasi yang diwarnai pelemparan batu 

dan perusakan gedung itu digadang sebagai bentuk 

kekesalan karena lambannya pelayanan pihak KJRI di hari 

terakhir pengurusan SPLP. Kisruh ini pun menjadi kian 

parah ketika masa memutuskan untuk membakar gedung 

KJRI setelah mengetahui terdapat empat orang TKI yang 

meninggal di tempat itu dan tidak direspon oleh pihak 

KJRI.  

 Ditambah lagi dengan banyaknya berita dari para 

mantan maupun calon TKI yang menyesalkan keputusan 

pemerintah memberlakukan moratorium pengiriman TKI 

ke Arab Saudi tahun 2011 lalu. Banyak media yang 

memberitakan betapa para mantan dan calon TKI tersebut 

ingin kembali bekerja di Arab Saudi demi memenuhi 

impian mereka untuk bisa berhaji dan atau membangun 

usaha serta rumah yang selama ini mereka idamkan. 

Banyak pula yang mengaku bahwa keinginannya untuk 

bekerja ke luar negeri adalah karena sulitnya mendapat 

pekerjaan di dalam negeri. Untuk merespon berbagai kritik 

dan kisruh tersebut, pemerintah kemudian semakin giat 

mengupayakan pembentukan sistem perlindungan TKI 

dengan kembali melobi pemerintah Saudi untuk 

mempercepat penandatanganan MoU Perlindungan TKI, 

                                                             
120 Imam Barunggagah, 2013, “Kerusuhan di KJRI Jeddah Diduga Akibat Kurangnya 
Informasi Jadwal”, diakses melalui 
(https://www.youtube.com/watch?v=AjbC0TVG2H8), pada 25 Juni 2016, pukul 13:54 
 

https://www.youtube.com/watch?v=AjbC0TVG2H8
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sehingga marwah aspirasi berbagai pihak dapat 

terakomodir.  

b.2 Pengusaha Perusahaan Pengerah Tenaga Kerja 

Indonesia Swasta 

Realisasi penandatanganan MoU tahun 2014 juga 

tak terlepas dari desakan sejumlah pengusaha swasta yang 

merasa dirugikan dengan adanya pemberlakuan 

moratorium 2011, yakni para PPTKIS dan beberapa oknum 

pemerintah. Dalam diskusinya dengan penulis, Diah 

Andarini dari BP3TKI Yogyakarta menuturkan bahwa 

mayoritas perusahaan PPTKIS yang dahulu berkonsentrasi 

merekrut dan mengirimkan TKI informal ke Saudi 

terpaksa gulung tikar setelah pemberlakuan moratorium 

oleh pemerintah tahun 2011, sehingga penulis pun 

mengalami kesulitan untuk melacak keberadaan 

perusahaan-perusahaan tersebut. Dari sekitar 3 PPTKIS 

yang penulis coba lacak yakni PT. Sapta Saguna di Jawa 

Tengah, PT. Almina Indah, dan PT. Timuraya Jaya Lestari 

di Jakarta, hanya PT. Timuraya Jaya Lestari yang berhasil 

penulis temukan dan menurut keterangan salah seorang 

stafnya, perusahaan itu kini berubah haluan mengirimkan 

TKI formal ke Timur Tengah. Ia menuturkan bahwa tidak 

banyak PPTKIS yang bisa bangkit pasca pemberlakuan 

moratorium TKI ke Saudi tahun 2011, pasalnya saat itu 

bisnis pengiriman PRT ke Saudi merupakan salah satu 

yang paling prospektif, sehingga dampak moratorium 
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meninggalkan kerugian sangat signifikan bagi para 

pengusaha PPTKIS. Diperlukan modal yang besar agar 

sebuah PPTKIS bisa bangkit dan melanjutkan bisnis 

serupa, seperti halnya PT. Timuraya Jaya Lestari. Ketika 

ditanya perihal kemana akhirnya para PPTKIS yang 

bangkrut tersebut berakhir, Diah Andriani dan staf PT. 

Timuraya itu pun melontakan jawaban serupa, yakni 

kebanyakan memilih menjadi calo ilegal atau berputar 

haluan mengirim TKI ke destinasi lain, yang pada 

gilirannya meningkatkan level kompetisi antar PPTKIS.  

Begitu buruknya dampak moratorium bagi para 

pengusaha Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia 

Swasta (PPTKIS) ini pun kemudian membuat sejumlah 

PPTKIS  melayangkan gugatan kepada pemerintah pada 3 

Februari 2014 ke Pengadilan Negeri jakarta Pusat. 

Beberapa PPTKIS yang tergabung dalam Himpunan 

Pengusaha Tenaga Kerja Indonesia (Himsataki) tersebut 

menggugat Dirjen Binapenta, Presiden RI, serta 

Menakertrans karena telah melakukan tindakan 

diskriminasi sejak 1 Agustus 2011 melalui penghentian 

(moratorium) pengiriman TKI ke Arab Saudi yang masih 

berlangsung hingga hari itu. Sementara di sisi lain, 

Menakertrans melalui Dirjen Binapenta tetap melayani 

PPTKIS lain untuk menempatkan tenaga kerja ke luar 

negeri yang juga belum memiliki perjanjian tertulis dengan 
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pemerintah Indonesia.121 Direktur Eksekutif Himsataki, 

Yunus Yamani menyatakan kepada sebuah media,  

“...penghentian sementara pelayanan yang 

dilakukan oleh para tergugat (Muhaimin dan 

Reyna Usman[Dirjen Pembinaan dan 

Penempatan Tenaga Kerja]) merugikan PPTKIS 

yang selama ini menempatkan calon TKI yang 

belum dan memilih untuk bekerja di Negara 

Arab Saudi. Hal ini, kata dia, menyebabkan 

banyak PPTKIS yang mau bangkrut akibat 

larangan tersebut dan banyak calon TKI yang 

tidak bisa bekerja....Padahal hak untuk hidup 

dan untuk bekerja merupakan hak dasar 

manusia yang dijamin oleh UUD 1945.”122 

 

Namun tak hanya merugikan PPTKIS di dalam 

negeri, kebijakan moratorium juga membawa kerugian 

bagi para Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Asing 

Swasta (PPTKIA) yang ada di Saudi sehingga kebanyakan 

dari mereka juga terpaksa harus menutup usaha bisnis jasa 

                                                             
121 Possore, 2014, “PPTKIS Gugat Presiden Dan Menakertrans”, diakses melalui 
(http://possore.com/2014/02/13/pptkis-gugat-presiden-dan-menakertrans/), pada 14 
Juni 2014, pukul 22:28 
122 Siprianus Edi Hardum, 2014, “Soal Moratorium TKI, Menakertrans Digugat 
PPTKIS ke Pengadilan”, diakses melalui (http://www.beritasatu.com/nasional/166109-
soal-moratorium-tki-menakertrans-digugat-pptkis-ke-pengadilan.html), pada 06 April 
2016, pukul 14:32 

http://possore.com/2014/02/13/pptkis-gugat-presiden-dan-menakertrans/
http://www.beritasatu.com/nasional/166109-soal-moratorium-tki-menakertrans-digugat-pptkis-ke-pengadilan.html
http://www.beritasatu.com/nasional/166109-soal-moratorium-tki-menakertrans-digugat-pptkis-ke-pengadilan.html


211 
 

tersebut. Seorang netizen pengusaha PPTKIA yang ada di 

Saudi dalam sebuah tulisannya mengeluhkan, 

“Ketika moratorium pengiriman TKI ke Arab 

Saudi diberlakukan per 1 Agustus 2011 oleh 

Presiden SBY, satu sisi kami tidak siap karena 

banyaknya amanah dari para calon majikan 

yang visanya belum sempat diproses. Per 

tanggal 1 Agustus 2011, kami masih 

menyimpan ratusan titipan visa di laci yang 

tidak sanggup dipenuhi supplynya oleh 

partner kerja kami di Jakarta, mengingat saat 

itu situasi rekruitmen dan prosessing 

penempatan TKI di Indonesia sudah 

sedemikian sulit diakibatkan makin tingginya 

fee para calo tkw yang membawa tkw dari 

kampung ke PJTKI...Kita harus ingat bahwa 

bisnis ini adalah bisnis besar dengan volume 

trilyunan rupiah per tahunnya, tentu dapat 

dibayangkan dampaknya pada pelaku bisnis 

di kedua negara, benar-benar menyesakkan 

dada.”123 

 

                                                             
123 Bunda Khadijah, 2012, “Masa Depan Bisnis Pengiriman TKI ke Saudi Hampir Nol”, 
diakses melalui (http://www.kompasiana.com/bunda.com/masa-depan-bisnis-
pengiriman-tki-ke-saudi-hampir-nol_551af34da333111e21b65a6b), pada 06 April 
2016, pukul 16:19 
 

http://www.kompasiana.com/bunda.com/masa-depan-bisnis-pengiriman-tki-ke-saudi-hampir-nol_551af34da333111e21b65a6b
http://www.kompasiana.com/bunda.com/masa-depan-bisnis-pengiriman-tki-ke-saudi-hampir-nol_551af34da333111e21b65a6b
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Selain merugikan para pengusaha PPTKIS di dalam 

dan luar negeri, kebijakan moratorium pun ternyata 

merugikan sekelompok oknum pemerintah, baik pada 

tingkat birokratik terendah yang selama ini ikut 

diuntungkan dari praktik pengiriman TKI, hingga para 

pejabat tinggi yang ternyata justru menjadi ‘penyokong’ 

atau pemilik beberapa perusahaan PPTKIS itu sendiri. 

Mengenai hal ini Direktur Binapenta Soes Hindharno, 

Koordinator Crisis Center BNP2TKI Henry Prajitno, serta 

Koordinator Advokasi Kebijakan Migrant CARE Nur 

Harsono  menyatakan bahwa tidak sedikit pejabat tinggi 

pemerintah yang sebenarnya justru menjadi bagian dari 

mafia TKI, termasuk dalam praktik TKI ilegal maupun 

perdagangan manusia, untuk memperkaya diri sendiri. 

‘Perang kepentingan’ ini jugalah yang nampaknya 

membuat proses keputusan moratorium 2011 serta revisi 

UU No. 39 tahun 2004 yang seharusnya dominan mengatur 

perlindungan TKI berjalan dengan sangat alot di DPR. Dan 

kini, setelah moratorium diberlakukan, para pemangku 

‘kepentingan’ ini rupanya semakin giat mendorong 

pemerintah untuk segera membuka kembali kerjasama 

ketenagakerjaan dengan Arab Saudi.  

Demi mengakomodasi desakan kepentingan dari 

pihak-pihak yang ada dan mengantisipasi tingginya 

kekerasan terhadap TKI di Saudi dalam proses kerjasama 

selanjutnya, maka pembentukan landasan hukum berupa 
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perjanjian bilateral dengan Arab Saudi sangat dibutuhkan 

dengan segera. Hal inilah (juga) yang memotivasi 

pemerintah Indonesia mengusulkan penandatanganan 

MoU Perlindungan dan Penempatan TKI pada tahun 2014. 

c. Ancaman meningkatnya kekerasan terhadap TKI 

overstayers  

Faktor pendorong selanjutnya mengapa pemerintah 

Indonesia mengusulkan penandatanganan MoU 

Perlindungan dan Penempatan TKI pada tahun 2014 

adalah karena kekhawatiran akan meningkatnya jumlah 

kekerasan terhadap TKI oversyaters di Saudi pasca 

deklarasi moratorium 2011. Selain meningkatkan jumlah 

TKI ilegal, moratorium rupanya juga meningkatkan jumlah 

TKI overstayers di Saudi. Kebijakan sistem rotasi berwujud 

kontrak kerja per 2 tahun yang dibuat oleh pemerintah 

ternyata menjadi tidak efektif ketika pasokan domestic 

workers di dalam negeri mengalami penurunan. Pasalnya, 

para majikan kemudian lebih tertarik untuk 

memperpanjang durasi kerja para PRT yang telah direkrut 

baik karena alasan kecocokan atau karena khawatir akan 

kesulitan mendapat PRT lain ditengah kecamuk 

moratorium. 

Namun sekali lagi, status overstayers ini ternyata 

juga berbahaya bagi keselamatan para TKI informal. 

Posisinya yang kini menjadi TKI ilegal yang tidak lagi 

tercatat dan terlacak oleh pihak KBRI bisa menyebabkan 
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TKI tersebut tidak lagi terlindungi. Jika majikan yang 

didapat ternyata tidak baik, maka bukan mustahil para TKI 

tersebut akan dijadikan objek kekerasan, pelecehan 

seksual, bahkan diperdagangkan. Direktur Binapenta, Soes 

Hindharno menyatakan bahwa perangai penduduk asli 

bangsa Arab sesungguhnya cenderung pendendam, 

beberapa kota di Saudi bahkan tergolong masih jahiliyah. 

Spirit kesukuan dan tradisi yang masih sangat kuat 

membuat perlakuan terhadap para pembantu rumah 

tangga seakan tak beda dari budak belian. Para majikan 

merasa bahwa karena mereka telah mengeluarkan 

sejumlah biaya untuk menebus (atau membeli) para PRT 

tersebut, maka hidup mati para pembantu itu selanjutnya 

ada di tangan sang majikan, tak ada pihak manapun yang 

berhak urun campur.  

Imbasnya, karena terdesak, banyak PRT yang kerap 

dianiaya kemudian tidak memiliki pilihan kecuali 

membunuh majikannya untuk membela diri. Soes 

Hindharno mengatakan bahwa dalam situasi dan akses 

yang sedemikian sulit dan terbatas, para pembantu rumah 

tangga yang kerap disiksa secara fisik dan psikologis 

cenderung menjadi terancam dan tersudut sehingga 

kemudian baik secara sadar maupun tidak, berupaya 

membunuh majikannya. Sementara di sisi lain, direktur 

Binapenta ini juga menegaskan bahwa pemberlakuan 

moratorium yang menyebabkan kelangkaan pasokan 
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domestic workers dan meningkatnya jumlah TKI ilegal yang 

minim pelatihan dikhawatirkan akan menjadi pemicu 

kemarahan dan dendam masyarakat Saudi hingga 

kemudian melampiaskannya pada para TKI overstayers 

yang masih bekerja. Statement ini pun didukung oleh 

beberapa fakta; diolah dari laporan BNP2TKI (BNP2TKI, 

2013), didapati sejumlah data yang menunjukkan bahwa 

setelah moratorium diberlakukan, kasus kekerasan 

terhadap TKI ternyata masih terus terjadi. Meskipun 

jumlah domestic workers di Saudi mengalami penurunan, 

namun jumlah pengaduan TKI ke Crisis Center BNP2TKI 

ternyata tetap tinggi hingga tahun 2012. Dari tabel ‘jenis 

masalah’ berikut ini, diketahui bahwa TKI banyak yang 

mengadu karena ingin dipulangkan, gaji tidak dibayar, 

dan putusnya hubungan komunikasi dengan keluarga di 

tanah air. Fakta lain yang ada dalam laporan tersebut 

menunjukkan bahwa jumlah TKI yang meninggal dunia 

pasca diumumkannya moratorium ternyata justru 

meningkat. Sebelum pemberlakuan moratorium, yaitu 

tahun 2010 (lihat tabel 15), jumlah TKI yang meninggal 

dunia di Arab Saudi mencapai 30 orang, kemudian 

meningkat tajam menjadi 70 orang pada tahun 2011 ketika 

kebijakan soft moratorium dan moratorium total mulai 

diberlakukan. Setahun kemudian yaitu pada tahun 2012, 

jumlah TKI yang meninggal justru semakin tinggi hingga 

mencapai 110 orang, lalu mulai turun menjadi 51 orang di 
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tahun 2013 setelah Saudi memberlakukan kebijakan 

perlindungan baru bagi tenaga kerja informal. 

Tabel 20.  

Jumlah Pengaduan dan Jumlah TKI Meninggal Dunia 

di Arab Saudi Tahun 2011-2013 

Aspek 2011 2012 2013 

Jumlah pengaduan ke Crisis 

Center BNP2TKI 

2.888 2.769 1.863 

Jumlah TKI meninggal 

dunia 

70 110 51 

Sumber: Laporan BNP2TKI, 2013. 
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Tabel 21. 

Jenis Masalah Pengaduan TKI di Arab Saudi Tahun 

2011 - 2013 

No Jenis Masalah Negara 

Penempatan 

(Arab Saudi) 

1 Gaji tidak dibayar 1.581 

2 TKI ingin dipulangkan 1.618 

3. Putus hubungan komunikasi 1.373 

4 Pekerjaan tidak sesuai PK 773 

5 Tindak kekerasan dari 

pengguna 

355 

6 TKI sakit 288 

7  PHK 92 

8 TKI berada dalam tahanan 122 

9 Kecelakaan 17 

10 Lain-lain 839 

Sumber: BNP2TKI, 2013 

 

Eksklusivitas hukum rumah tangga Suadi pun 

diperparah dengan adanya ‘back up’ dari sistem hukum 

ketenagakerjaan yang ada di negara itu. Pemisahan 

kekuasaan peraturan tenaga kerja asing formal dan 

informal semakin membuat berbagai persoalan terkait PRT 

seakan menjadi tak tersentuh. Seperti yang telah dijelaskan 

sebelumnya, Labor Law yang dibuat dan ditangani oleh 
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pemerintah hanya mencakup ketenagakerjaan asing sektor 

formal saja, sementara ketenagakerjaan sektor informal 

menjadi kekuasaan pribadi atau rumah tangga. Hal ini 

kemudian menyebabkan lemahnya jaminan perlindungan 

terhadap TKI informal. Soes Hindharno menuturkan, 

dalam rangka menyelamatkan Satinah tempo hari, 

pihaknya telah mendatangi dan ‘merayu’ pemerintah 

Saudi untuk memberi pengampunan pada PRT malang itu. 

Pihak pemerintah Saudi pun menjelaskan bahwa Menteri 

Tenaga Kerja bahkan Raja Saudi telah beberapa kali 

mendatangi rumah majikan Satinah dan meminta 

pemaafan, namun pada akhirnya gagal karena pihak 

keluarga korban tetap menginginkan hukuman mati bagi 

Satinah. Beberapa kasus serupa pun sering sulit ‘digapai’ 

oleh aparat keamanan karena bahkan jika telah mengetahui 

terdapat kasus kekerasan terhadap PRT dalam satu rumah 

tangga, aparat harus menunggu hingga sang majikan 

keluar dari batas rumahnya, baru kemudian dapat dibekuk 

atau di interogasi. Berbagai dokumen resmi dan kontrak 

kerja yang dibawa oleh PRT pun menjadi tidak berarti 

manakala PRT telah masuk ke dalam rumah, karena 

majikannya hanya mengenal hukum Islam. Artinya, aparat 

hukum negara bahkan raja sekalipun tak memiliki kuasa 

dalam sistem hukum Saudi ketika persoalan yang dihadapi 

masuk dalam ranah otoritas rumah tangga.  
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Perbedaan sistem hukum dan peraturan 

ketenagakerjaan yang dimiliki oleh Indonesia dan Arab 

Saudi inilah yang justru semakin meningkatkan urgensi 

penandatanganan MoU Perlindungan dan Penempatan 

TKI. Pemberlakuan hukuman langsung seperti rajam dan 

qishas yang investigasinya dinilai sarat dengan 

ketidakadilan dan pelanggaran HAM membuat 

keselamatan para tenaga kerja Indonesia sektor informal 

baik yang legal maupun ilegal menjadi semakin rentan, 

sehingga diperlukan satu payung perlindungan khusus 

ditingkat negara untuk menjamin keselamatan mereka. 

Soes Hindharno bahkan menegaskan bahwa 

penandatanganan perjanjian tahun 2014 tersebut justru 

terlambat, bukan tergesa-gesa. Pasalnya, TKI yang 

mengalami kekerasan sejak dulu tak terhitung jumlahnya, 

namun aturan hukum yang ada di Saudi membuat 

perjalanan penandatanganan perjanjian perlindungan TKI 

itu menjadi sangat sulit. Ia pun menambahkan bahwa 

seluruh WNI di luar negeri, termasuk TKI baik yang legal 

maupun ilegal, berstatus sama dimata hukum dan harus 

dilindungi oleh negara semaksimal mungkin. Karena itu 

penandatanganan MoU ini menjadi sangat urgent untuk 

melindungi seluruh TKI informal yang ada di Arab Saudi, 

terutama pasca moratorium 2011. 
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