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PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Sejak lahir setiap manusia memiliki hak untuk mendapatkan kehidupan yang layak, tidak dipandang dari kulit, ras, agama, budaya, suku dan yang lainnya. Tingkat kehidupan yang layak hanya dapat dinilai apabila kebutuhan hidup tersebut terpenuhi, yaitu pangan, sandang dan papan. Supaya manusia dapat hidup dengan sehat dan berenergi diperlukannya makanan, manusia juga memerlukan pakaian bersih untuk kehidupan sehari-hari dan memerlukan tempat tinggal untuk melindunginya dari hujan serta panas matahari. Manusia akan menggunakan segala cara untuk bertahan hidup dan cara tersebut ialah dengan memiliki tiga kebutuhan dasar. Ini menyebabkan manusia mengetahui bahwa mereka tidak dapat hidup secara individu, mereka saling membutuhkan, sama-sama berjuang keras untuk hidup.  Dengan tiga kebutuhan tersebut, seluruh manusia akan mendapatkan kehidupan yang layak, dimana kenyamanan dan kesejahteraan terpenuhi. Tuhan yang Maha Esa telah memberikan nafas kehidupan bagi seluruh manusia sejak awal lahir, dan hanya manusia yang dapat melanjutkan anugerah tersebut ke kehidupan yang lebih baik, maka dari itu kehidupan yang layak tidak seolah-olah langsung ada tanpa usaha manusia itu sendiri. Tiga komponen penting tersebut hanya dapat ditukar  
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Universitas Internasional Batam    dengan uang, yang memiliki nilai tukar dalam perekonomian dunia. Jika tidak ada uang, maka komponen tersebut akan sulit sekali terpenuhi, karena seluruh barang di dunia memiliki nilai bahkan air yang merupakan sumber daya alam yang tidak terhingga juga harus dibeli dengan uang. Sehingga uang sudah menjadi bagian dari tujuan hidup manusia, untuk membiayai seluruh komponen utama manusia hanya dapat dilakukan dengan alat tukar uang, dan cara untuk mendapatkan uang tidaklah mudah, manusia dituntut untuk bekerja.   Pada tahun 2018, Indonesia menduduki peringkat ke empat sebagai negara dengan penduduk terbanyak setelah Negara China, India, Amerika. Yang tercatat oleh Badan Pusat Statistik ialah 265.000.000 (dua ratus enam puluh lima juta) lebih jiwa dari Sabang sampai Merauke.1 Ini bukan suatu hal yang membanggakan, karena tidak sepadan dengan kesejahteraan rakyat Indonesia, dimana tingkat kemiskinan Indonesia masih terbilang cukup tinggi yaitu 25.950.000 (dua puluh lima juta sembilan ratus lima puluh ribu) orang.2 Angka itu merupakan populasi manusia yang masih hidup dibawah garis kemiskinan yang artinya masih ada sebagian rakyat Indonesia yang berkehidupan dibawah dari standar minimum pendapatan. mereka yang tidak berkemampuan untuk mencukupi kehidupan sehari-harinya yaitu makanan, pakaian, tempat tinggal, kesehatan dan pendidikan. Tidak ada manusia yang ingin menghadapi permasalahan taraf hidup                                                            1 “Jumlah Penduduk Indonesia Tahun 2018 - TUMOUTOUNEWS,” accessed September 17, 2018, https://tumoutounews.com/2018/05/10/jumlah-penduduk-indonesia-tahun-2018/. 2 Badan Pusat Statistik, “Badan Pusat Statistik,” accessed September 17, 2018, https://www.bps.go.id/pressrelease/2018/07/16/1483/persentase-penduduk-miskin-maret-2018-turun-menjadi-9-82-persen.html. 
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Universitas Internasional Batam  rendah, dimana manusia harus hidup di tempat tinggal yang kurang layak, kumuh, kesehatan tidak terjamin dan minimnya pendidikan. Namun tidak mudah juga untuk hidup berkecukupan, apalagi harga kebutuhan dari tahun ke tahun yang kian meningkat. Satu-satunya cara untuk dapat mencukupi kehidupan ialah dengan bekerja, namun dengan latar belakang kemiskinan yang ada, tentu saja banyak sekali yang tidak memiliki keterampilan, kemampuan komputer, kemampuan menganalisa, disebabkan oleh ketidakmampuan dalam mengakses pendidikan yang berkualitas. Untuk zaman sekarang sangat sulit untuk mendapatkan pekerjaan bila tidak dilatarbelakangi oleh pendidikan yang tinggi, bahkan untuk sekarang seorang sarjana pun tidak mudah untuk mencari kerja karena banyaknya persaingan. Dari hasil pencatatan Kemenristekdikti (Kementrian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi), bahwa Indonesia memiliki tingkat pengangguran sarjana ialah 630.000 (enam ratus tiga puluh ribu), yang artinya masih ada ratusan ribu manusia dengan latar belakang pendidikan tinggi harus mengalami penggangguran.3 Itu hanya sebagian persen dari 7 juta pengangguran di Indonesia, penduduk yang sudah memiliki usia produktif yang siap untuk bekerja, hal-hal ini yang terus mendorong tingkat kemiskinan semakin tinggi dikarenakan tidak sepadannya jumlah penggangguran dengan serapan tenaga kerja.  Lapangan kerja menjadi akar dari kendala yang sampai sekarang belum bisa diselesaikan oleh pemerintah Indonesia, walau banyak                                                            3 “Lulus Kuliah Menganggur? Jangan Mau! - Kompas.Com,” accessed September 27, 2018, https://edukasi.kompas.com/read/2018/07/11/09230011/lulus-kuliah-menganggur-jangan-mau-. 
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Universitas Internasional Batam    perusahaan-perusahaan baru yang merekrut karyawan tetapi juga terdapat lebih banyak perusahaan yang bangkrut sehingga harus memulangkan karyawan. Pertumbuhan ekonomi Indonesia tidak memiliki angka yang pasti, artinya tidak ada kestabilan dalam perkembangan ekonomi, karena penurunan dan peningkatan terjadi setiap saat. Namun, lebih banyak mengalami penurunan, tidak dipungkiri salah satu penyebab kemiskinan di Indonesia ialah pertumbuhan ekonomi yang tergolong tidak stabil, Indonesia merupakan salah satu negara dengan keanekaragaman hayati serta sumber daya alam yang kaya. Letak geografis Indonesia memungkinkan Indonesia menjadi negara dengan kekayaan yang tidak dapat dibandingkan dengan negara lain. Pertumbuhan ekonomi Indonesia walau didukung dengan sumber daya alam yang banyak, tetapi Indonesia masih mengalami kekurangan sumber daya manusia yang artinya pengolah dari kekayaan tersebut. Indonesia masih membutuhkan bantuan dari tenaga ahli luar negeri, ini memungkinkan warga Indonesia sendiri harus bersaing dengan warga luar negeri. Hal-hal seperti ini menyebabkan Indonesia pun melakukan pemasokan barang dari luar negeri, yang artinya tidak menggunakan produk dalam negeri, bahkan konsumen-konsumen dalam negeri lebih bangga menggunakan produk luar negeri. Sebenarnya dari dalam negeri Indonesia telah lama membangun kebiasaan bergantung terhadap bantuan negara lain, dikarenakan kurangnya modal serta tenaga ahli. 
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Universitas Internasional Batam  Pemerintah Indonesia dituntut untuk selalu menarik investor asing supaya dapat mengembangkan serta membangun usaha dalam negara Indonesia, ini tentunya membantu perekonomian Indonesia. Modal yang ditanamkan bersama dengan tenaga ahli yang dipekerjakan dari luar negeri ini dapat memberi pengaruh yang besar. Salah satu pengaruh terbesar ialah membangun lapangan kerja, setidaknya banyak tenaga kerja Indonesia yang terserap, yang efeknya bisa meningkatkan perekonomian. Banyak juga yang ingin melakukan investasi di Indonesia karena Indonesia memiliki sumber daya alam yang tidak terhingga dengan didukung oleh tenaga kerja yang murah. Tetapi, pengangguran di Indonesia tidak semudah itu turun, populasi Indonesia terus meningkat padahal pertumbuhan ekonomi tidak stabil. Kesempatan bagi warga Indonesia untuk bekerja juga menipis, serta gelar sarjana tidak dapat memberi jaminan untuk mendapatkan pekerjaan juga, menyebabkan tingginya pengangguran yang berujung pada kemiskinan. Masyarakat tidak dapat terus mengharapkan bantuan pemerintah, mereka harus bisa bertahan hidup, tidak pada dalam negeri saja namun mereka mencari pekerjaan di luar negeri juga. Bekerja di luar negeri bukan suatu hal yang patut dibanggakan juga, karena peluang bekerja diluar negeri bukan menempati posisi yang nyaman, karena kebanyakan bekerja sebagai PRT (Pekerja Rumah Tangga), yang biasanya disebut pembantu rumah tangga. Indonesia termasuk salah satu pengirim PRT tertinggi, negara-negara penerima di antaranya ialah Malaysia, Arab 
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Universitas Internasional Batam    Saudi, dan Hongkong. Negara-negara tersebut tidak mau Indonesia berhenti mengirimkan PRT, karena murahnya tenaga kerja Indonesia. Bahkan, warga Indonesia lebih banyak berharap dapat bekerja di luar negeri, karena gaji yang lebih banyak dibandingkan bekerja dalam negeri.  Permintaan tenaga kerja di Indonesia oleh berbagai negara Asia termasuk tinggi, hal ini sangat membantu perekonomian Indonesia juga, dimana lapangan kerja tidak memiliki banyak kesempatan lagi, panggilan luar negeri yang ditunggu-tunggu. Tidak harus bekerja di perusahaan luar negeri, asal mendapat kerja itu sudah cukup bagi mereka. Memang bekerja di luar negeri dapat memberikan gaji atau kesempatan yang lebih banyak bagi tenaga kerja Indonesia, namun tanpa mereka sadari bila bekerja di luar negeri artinya pemerintah Indonesia akan sulit untuk melindungi mereka. Sangat diperlukan sekali perlindungan terhadap para TKI (Tenaga Kerja Indonesia) yang bekerja di luar negeri, karena ketidakmampuan pemerintah mempersiapkan lapangan kerja di dalam negeri sudah sepantasnya memberikan perlindungan diplomatik di berbagai negara. Kekhawatiran selalu menjadi kenyataan, TKI yang dikirim keluar terdapat banyak masalah mengenai hak-hak yang tidak dilindungi di negara penempatan. Tugas utama negara ialah melindungi rakyatnya yang berada di luar negeri, antar negara harus melakukan kerja sama supaya sama-sama dapat menjamin terpenuhinya hak-hak TKI dan juga kewajiban mereka. Namun TKI yang bekerja di luar negeri ternyata juga menghadapi permasalahan akan hak asasinya yang terlantar, banyak TKI yang berharap 
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Universitas Internasional Batam  jika pulang nanti hasil dari kerja mereka dapat dimanfaatkan untuk balik ke kampung halamannya masing-masing, namun sering sekali para TKI mendapatkan perlakuan buruk seperti tidak diberi makan, disiksa serta dibunuh. Hal ini bukan membawa pengaruh yang baik akan berkurangnya pengangguran, dampak yang buruk justru terjadi, masalah-masalah tersebut sebenarnya telah memperlihatkan bahwa negara gagal dalam melindungi rakyatnya sendiri, kewibawaan Negara Indonesia diinjak-injak oleh negara lain. Keprihatinan akan hal-hal seperti ini terus terjadi maka 

Committee on the Elimination of Racial Discrimination (CERD) meminta Indonesia untuk segera meratifikasi Konvensi Migran 1990 tentang perlindungan hak buruh mirgran dan anggota keluarga. Arus pekerja migran dari tahun ke tahun semakin banyak, tentunya hal ini menguntungkan bagi negara karena menjadi salah satu sumber penyumbang devisa negara. Supaya Indonesia dapat terus mempertahankan arus seperti ini, Indonesia harus bisa mencegah dampak buruk yang terjadi, karena pengiriman migran ke luar negeri sering sekali dikaitkan dengan perdagangan buruh. Pekerja atau buruh yang dikirim diklasifikasikan menjadi dua yaitu berdokumen dan tidak berdokumen dengan kata lain irregular atau non-prosedural. Para pekerja melalui agen yang tidak bertanggung jawab membuat paspor kemudian permit kerja supaya dapat dengan mudah dikirim bekerja di luar negeri, dengan situasi yang tidak menguntungkan mereka juga dapat dikirim balik ke negara asal karena melanggar peraturan negara tersebut, dan dikarenakan tidak ada 
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Universitas Internasional Batam    dokumen maka Indonesia juga sulit untuk menjangkau keberadaan mereka. Akan tetapi hal ini tidak ditanggapi serius oleh para pekerja, sehingga setiap tahun selalu ada kasus mengenai buruh, di tahun 2017 terdapat 217 orang yang meninggal, menunjukkan persoalan yang tidak wajar.4 Frekuensi kasus buruh terus mengalamai peningkatan, pemerintah Indonesia harus tegas dalam melaksanakan pengawasan migran Indonesia, terus mencari celah dimana kasus yang terjadi malah berulang-ulang, dimana posisi pemerintah Indonesia sudah berpengalaman ini seharusnya bisa mendapatkan pencegahan dan penyelesaian yang lebih baik lagi. Perwujudan hak asasi manusia harus dipertahankan dalam segala aspek, tanpa diskriminasi. Rakyat sendiri harus bisa memperjuangkan hak asasinya masing-masing, namun ada kalanya mereka butuh bantuan pemerintah untuk melanjutkan aksi mereka tersebut, tetapi rakyat juga ada yang tidak bisa bersuara, mengharapkan bantuan pemerintah, meminta hukum untuk melindungi mereka. Maka dari itu, hukum Indonesia harus  menjadi pedoman, sehingga rakyat akan merasakan keamanan di mana pun mereka berada. Kekuatan hukum Indonesia akan mendorong migran untuk berani bekerja di luar untuk mendapatkan kondisi yang layak dalam bekerja. Para TKI juga harus mengakui bahwa walau dengan hukum yang ada mereka tetap harus bisa menjaga diri sendiri dari perlakuan tidak layak oleh majikan atau atasan, tanpa pengetahuan mengenai negara lain terlebih                                                            4 Kustin Ayuwuragil, “Kasus Buruh Migran Turun, Angka TKI Meninggal Malah Meningkat,” accessed September 27, 2018, https://www.cnnindonesia.com/nasional/20180225152210-20-278679/kasus-buruh-migran-turun-angka-tki-meninggal-malah-meningkat. 
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Universitas Internasional Batam  dahulu, TKI akan dengan mudah diperlakukan secara tidak adil atau tidak pantas.  Dari banyaknya kasus migran yang bekerja di luar negeri, salah satunya kasus Suyantik mendapat perhatian oleh warga negara Malaysia dan warga negara Indonesia. Dimana terjadinya penganiaayan keji oleh majikan di Malaysia terhadap Suyantik yang tidak wajar, hanya dalam dua minggu, keadaan Suyantik sampai harus dibawa ke rumah sakit. Kejadiannya sudah terjadi pada akhir Desember 2016, namun sidang banding baru selesai pada Maret 2018. Dimana sebelumnya terdapat kejanggalan dalam penyelesaian oleh Pengadilan di Petaling Jaya, dan Indonesia tidak tinggal diam melihat perlakuan tidak adil serta diskriminasi hukum tersebut. Malaysia dan Indonesia merupakan negara tetangga, seharusnya dapat melindungi kepentingan negara pengirim, bahkan Malaysia yang membutuhkan tenaga kerja dari Indonesia. Jika putusan kasus Suyantik mencerminkan ketidakadilan, maka ini menjadi dilema bagi warga  negara Indonesia untuk bekerja di luar negeri. Kompensasi saja tidak berarti apa-apa bila tidak ada keadilan, kebutuhan immateril tidak dapat seolah-olah dibereskan hanya dengan uang. Tugas Indonesia ialah menjalankan komitmennya yang telah dituangkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, dengan tujuan utama untuk menciptakan keselamatan, dan kebebasan bagi para TKI.  
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Universitas Internasional Batam    Penganiayaan terhadap Suyantik ini mencerminkan keadaan keterpurukan penegakan hukum di Indonesia dimana Indonesia tidak bisa melindungi rakyatnya yang sedang meminta pertolongan. Perwakilan Indonesia di Malaysia juga tidak dapat memberikan fungsi yang baik dalam menjalankan perlidungannya terhadap migran di Malaysia.  Berfungsi atau tidaknya suatu perundang-undangan dapat dilihat apakah lebih banyak masalah yang timbul atau tetap sama dengan sebelumnya atau mungkin juga berkurang.  Namun tidak ada gunanya bila ada peraturan namun tidak dijalankan, kelihatannya keselamatan warga negara Indonesia yang menjadi sumber devisa hanya sebatas bisnis saja. Implementasi atas undang-undang tersebut masih terdapat hambatan saat dijalankan karena masih banyak kasus mengenai perlakuan tidak layak oleh warga negara asing terhadap TKI. Berdasarkan uraian latar belakang tersebut diatas, maka Penulis tertarik melakukan sebuah penelitian dengan judul “Analisis Yuridis Mengenai Peran Perwakilan Republik 

Indonesia Dalam Mengupayakan Perlindungan Terhadap Migran 

Indonesia (Studi Kasus : Penganiayaan Migran Suyantik di 

Malaysia)”. 
B. Perumusan Masalah Berdasarkan pemaparan diatas, maka terdapat beberapa pertimbangan yang menjadi dasar rumusan permasalahan dalam judul skripsi ini, diantaranya sebagai berikut: 
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Universitas Internasional Batam  1. Bagaimana upaya perlindungan migran Suyantik dalam pemenuhan hak-haknya sebagai migran di Negara Malaysia? 2. Apa saja kendala yang dihadapi oleh Perwakilan Republik Indonesia dalam menjalankan perlindungan migran Indonesia dalam kasus migran Suyantik? 

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

Tujuan Penelitian Adapun tujuan Peneliti dalam skripsi ini, sebagai berikut: 1. Untuk mengkaji kemampuan pemerintah serta Undang-Undang No. 18 Tahun 2017 dalam memberikan perlidungan yang efektif terhadap migran Indonesia. 2. Untuk menganalisa sebab akibat dari kendala yang dihadapi pemerintah Indonesia dalam memberikan perlindungan migran Indonesia. 
Manfaat Penelitian Penelitian ini di lakukan supaya dapat bermanfaat bagi semua pihak terutama : 1. Bagi Pekerja Migran Indonesia Penelitian ini diharapkan dapat memberi pemahaman mengenai perlindungan yang diberikan oleh undang-undang. 2. Bagi Kalangan Pemerintah 
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Universitas Internasional Batam    Penelitian ini menjadi informasi yang dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan kebijakan pemerintah dalam merencanakan pengawasan perlindungan pekerja migran Indonesia yang lebih efektif lagi.       
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