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Universitas Internasional Batam    BAB II  

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Landasan Konseptual 1. Tinjauan Umum Tentang Migran a. Pengertian Migran  Terdapat beberapa pengertian pekerja migran yang telah didefinisikan oleh berbagai organisasi internasional, mengingat kepentingan migran di seluruh dunia. 1) International Convention on the Protection of the Rights of 

All Migrant Workers and Members of Their Families Dalam Konvensi Internasional tentang Perlindungan Hak-Hak Seluruh Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya Tahun 1990 ini, pekerja migran didefinisikan sebagai seseorang yang akan, sedang dan telah menjalani pekerjaan di negara lain. Pekerja migran pada khususnya dibagi menjadi pekerja lintas batas, pekerja musiman, pelaut, pekerja pada instalasi lepas pantai, pekerja keliling, pekerja proyek, pekerja dengan pekerjaan tertentu dan pekerja mandiri. Pada pekerja rumah tangga ini dikategorikan 
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Universitas Internasional Batam    sebagai pekerja dengan pekerjaan tertentu dengan pengertian pekerja tersebut dipekerjakan.5 2) International Labour Organization Organisasi Buruh Internasional menyebutkan bahwa tenaga kerja migran diartikan sebagai orang-orang yang berpindah dari satu negara ke negara lain dengan maksud untuk dipekerjakan (bermigrasi).6 3) International Organization of Migration Organisasi Internasional untuk Migrasi memberi definisi migran merupakan siapa saja yang berpindah atau sedang berpindah melewati perbatasan negara dari tempat asalnya tanpa memperhatikan status orang tersebut, mau perpindahan tersebut dilakukan secara sukarela atau tidak, alasan perpindahan tersebut ataupun jangka waktu menetapnya seseorang tersebut di negara lain. 7 Salah satu pekerjaan yang paling diminati ialah pekerja rumah tangga, dimana juga terdapat definisi oleh International Labour 

Organization, bahwa dalam pasal 1 konvensi nomor 189 disebutkan istilah pekerja rumah tangga ialah suatu pekerjaan yang dilakukan dalam satu atau lebih rumah tangga dan terikat hubungan kerja untuk                                                            5 Konvensi Internasional Tentang Perlindungan Hak-Hak Seluruh Pekerja Migran Dan Anggota 
Keluarganya Tahun 1990, 1990. 6 Konvensi Migrasi Tenaga Kerja (Edisi Revisi ) Tahun 1949, 1949. 7 Ibid 
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Universitas Internasional Batam  melaksanaan pekerjaan rumah tangga dengan tujuan untuk mencari nafkah.8 2. Tinjauan Umum Tentang Hukum Pidana a. Pengertian Hukum Pidana  Berikut pandangan para ahli mengenai hukum pidana, 1) R. Abdoel Djamali Ketentuan yang menjadi tolak ukur bagi manusia dalam membatasi tingkah laku serta mengatur kepentingan umum.9 2) Satochid Kartanegara Secara objektif, hukum pidana mengatur tentang larangan atau keharusan ancaman hukuman bila terjadi pelanggaran, sedangkan secara subjektif hukum pidana sendiri merupakan peraturan mengenai kekuasaan atau hak negara dalam menghukum seseorang jika melakukan perbuatan yang dilarang10. 3) Moeljatno Tindak pidana merupakan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang, dan barangsiapa yang melanggarnya akan dikenakan ancaman pidana.11                                                            8 IOM, “Who Is a Migrant? | International Organization for Migration,” accessed October 23, 2018, https://www.iom.int/who-is-a-migrant. 9 R. Abdoel Djamali, Pengantar Hukum Indonesia - Edisi Revisi (Jakarta: PT Raja Granfindo Persada, 2014).hlm 173 10 Hamzah Andi, Asas Hukum Pidana (Jakarta: Rineka Cipta, 2008) hlm 56 11Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana (Jakarta: Rineka Cipta, 1993)hlm 27 
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Universitas Internasional Batam       Keseluruhan pengertian para ahli mencakup 3 unsur penting dalam hukum pidana itu sendiri, yaitu: 1) Perbuatan yang melanggar rumusan delik 2) Perbuatan yang melawan hukum 3) Tanpa alasan pembenar dalam perbuatan tersebut b. Tujuan Hukum Pidana Dibalik ketatnya hukum pidana tentu terdapat tujuan yang ingin dicapai, yaitu:12 1) Untuk menakuti setiap orang supaya tidak sampai melakukan perbuatan buruk 2) Untuk mendidik orang yang sebelumnya pernah melakukan perbuatan buruk atau salah menjadi baik dan dapat diterima kembali di lingkungannya. 3. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum Untuk Migran a. Pengertian Perlindungan Hukum Migran yang bekerja di luar negeri, tentunya jaminan perlindungan akan hukum itu harus ada oleh setiap negara, mau itu berasal dari negara asal ataupun negara penempatan migran bekerja masing-masing menjunjung tinggi keamanaan dan kesejahteraan manusia. Para ahli memiliki beragam pendapat mengenai pengertian perlindungan hukum yang akan dijelaskan di bawah ini, 1) Philipus M. Hadjon                                                            12 R. Abdoel Djamali, Op. Cit. hlm 173 
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Universitas Internasional Batam  Philipus menyebutkan bahwa perlindungan hukum memiliki definisi akan perlindungan terhadap harkat serta martabat manusia dan juga pengakuan akan hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh setiap subyek hukum berdasarkan dari hukum kesewanangan, yang sumbernya berasal dari pancasila dan konsep negara hukum.13 2) Andi Hamzah Andi Hamzah mendefinisikan perlindungan hukum merupakan suatu usaha atau upaya yang dilakukan oleh setiap orang, lembaga pemerintahan dan swasta dengan tujuan untuk keamanan, penguasaan dan pemenuhan kesejahteraan hidup masyarakat supaya seimbang dengan hak-hak asasi manusia yang ada, dimana perlindungan dibutuhkan untuk melindungi kepentingan setiap individu.14 3) Soerjono Soekanto Pada pengertian perlindungan hukum, Soerjono Soekanto mengaitkan perlindungan hukum dengan penegakan hukum dimana perlindungan dilakukan dengan segala upaya pemenuhan hak dan serta rasa aman kepada saksi, korban, perlindungan hukum korban kejahatan termasuk dari bagian perlindungan masyarakat, yang dapat diwujudkan dalam                                                            13 “Pengertian Perlindungan Hukum Menurut Para Ahli | Tesis Hukum,” accessed October 26, 2018, http://tesishukum.com/pengertian-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli/. 14 “Ini Pendapat Andi Hamzah Dan Simanjuntak Soal Perlindungan Hukum | Merdeka.Com,” accessed October 26, 2018, https://www.merdeka.com/pendidikan/ini-pendapat-andi-hamzah-dan-simanjuntak-soal-perlindungan-hukum.html. 
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Universitas Internasional Batam    berbagai bentuk seperti melalui pemberian restitusi, kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan hukum.15 4) Satjipto Raharjo  Mendefinisikan perlindungan hukum adalah pemberian atas pengayoman hak asasi manusia yang telah dirugikan oelh orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.16 5) Setiono Pada pengertian Setiono untuk perlindungan hukum ialah suatu upaya atau tindakan dalam melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang melanggar aturan hukum, serta juga untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga manusia dapat menikmati martabatnya.17 6) Muchsin Muchsin mengartikan perlindungan hukum sebagai suatu hal yang melinndungi subyek-subyek hukum berdasarkan perundang-undangan yang berlaku dan pelaksanaanya dipaksakan dengan suatu sanksi, dan menurut Muchsin, perlindungan hukum terbagi menjadi dua, yaitu secara                                                            15 “Perlindungan Hukum - SUDUT HUKUMTM,” accessed October 26, 2018, https://www.suduthukum.com/2015/09/perlindungan-hukum.html. 16 Ibid hal. 17 17 “Ray Pratama Siadari, S.H.,M.H.: Teori Perlindungan Hukum,” accessed October 26, 2018, http://raypratama.blogspot.com/2015/04/teori-perlindungan-hukum.html. 
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Universitas Internasional Batam  preventif dimana pemerintah memberikan perlindungan sebelum terjadinya suatu pelanggaran, dan tujuannya untuk mencegah suatu pelanggaran, kemudian terdapat secara represif pula yang merupakan perlindungan akhir berupa pemberian sanksi, setelah terjadinya suatu pelanggaran.18 4. Tinjauan Umum tentang Hak Asasi Manusia dalam Perlindungan Migran a. Pengertian Hak Asasi Manusia Perlindungan migran sangat berkaitan erat dengan hak asasi manusia, karena yang dilindungi ialah hak-hak asasi manusia tersebut, pengaruh hak asasi manusia dalam hukum sangatlah besar karena telah secara menyeluruh diakui oleh dunia akan pentingnya hak asasi manusia dalam kehidupan, para ahli memberikan pendapat-pendapat yang berbeda tentang hak asasi manusia, namun di antara semua, sama-sama setuju bahwa hak asasi manusia bersifat hakiki. 1) Miriam Budiarjo   Hak asasi manusia merupakan hak yang telah dimiliki oleh setiap individu sejak ia lahir ke dunia, dan sifatnya universal tanpa diskriminasi kelamin, ras, budaya, suku, agama maupun sebagainya.19 2) Oemar Seno Adji                                                            18 Ibid hal.18 19 “10 Pengertian Hak Asasi Manusia Menurut Para Ahli,” accessed October 26, 2018, https://www.aanwijzing.com/2017/12/10-pengertian-hak-asasi-manusia-menurut-para-ahli.html. 
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Universitas Internasional Batam      Hak asasi manusia sudah melekat pada setiap martabat manusia yang merupakan insan dari ciptaan Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki sifat bahwa tidak ada yang boleh melanggar batasan tersebut.20 3) Austin Ranney   Hak asasi manusia merupakan kebebasan oleh setiap individu yang dirumuskan secara rinci dan jelas dalam suatu konstitusi dan sudah dijamin pelaksanaannya oleh pemerintah.21 4) John Locke   Hak asasi manusia telah diberikan oleh Tuhan kepada manusia sebagai hak yang kodrati, di mana tidak ada satu pun yang bisa mencabutnya karena bersifat fundamental dalam kehidupan manusia dan pada hakikatnya sangat suci.22  Keseluruhan pengertian dari para ahli memiliki unsur-unsur di bawah ini:23 1) HAM Bersifat Hakiki  Para ahli mempercayai bahwa ciri pokok yang paling utama ialah, hak asasi tersebut telah dimiliki oleh semua manusia sejak lahir 2) HAM Bersifat Universal                                                            20 Ibid hal.19 21 Ibid hal.19 22 Ibid hal.19 23 “Ciri-Ciri HAM Lengkap Beserta Hakikat &amp; Sifat HAM (Hak Asasi Manusia),” accessed October 26, 2018, https://www.zonareferensi.com/ciri-ciri-ham/. 
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Universitas Internasional Batam  Pemberlakuan hak asasi manusia terhadap seluruh manusia di dunia tanpa terkecuali, tanpa memandang status, agama, suku, ras, jenis kelamin, usia dan golongan. 3) Tidak Dapat Dicabut  Hak asasi manusia tidak dapat dicabut artinya tidak dapat secara sembarangan diambil oleh pihak lain. 4)  Utuh Semua orang berhak atas hak-hak tersebut, dimana hak asasi manusia tidak dapat dibagi atau bersifat utuh.  Keseluruhan pendapat mengenai hak asasi manusia berkaitan erat dengan perlindungan migran, dimana seringnya terjadi pelecehan terhadap hak asasi manusia oleh para migran Indonesia yang bekerja di luar negeri. Kebebasan migran tetap selalu ada walau berada di luar negeri, hak-hak migran tetap dapat dipenuhi walau negara tidak bisa dengan mudah menjangkau keberadaan migran. Karena sejak awal telah hak asasi manusia sudah bersifat hakiki, universal, tidak dapat dicabut dan bentuknya selalu utuh. 5. Tinjauan Umum Tentang Hubungan Diplomasi Antar Negara a. Pengertian Hubungan Luar Negeri   Tidak hanya manusia yang tidak bisa hidup sendiri, negara juga termasuk salah satunya. Definisi hubungan internasional menurut para ahli yaitu, 1) Perwira 
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Universitas Internasional Batam    Pada hubungan internasional, subjeknya lebih dari satu artinya bentuk interaksi antara anggota masyarakat yang satu dengan masyarakat lain, dan ini menjadi sebuah keharusan karena ketergantungan dan meningkatnya kompleks kehidupan manusia dalam masyarakat internasional sehingga interdepedensi tidak memungkinkan suatu negara menutup diri dari luar negeri.24 2) Mohtar Mas’oed Studi hubungan internasional merupakan suatu interaksi antara beberapa aktor yang berpartisipasi dalam politik internasional yang meliputi negara, organisasi non-pemerintahan, kesatuan sub-nasional seperti birokrasi dan pemerintahan domestik serta individu-individu.25 3) K. J Holsti Hubungan yang mengacu pada interaksi antar anggota masyarakat yang berlainan, baik yang disponsori pemerintah maupun tidak. Kemudian hubungan internasional akan melibatkan analisa kebijakan luar negeri atau proses politik antar bangsa, tetapi dengan memperhatikan segala sisi dari hubungan tersebut.26                                                              24Anak Agung Banyu Perwira, Pengantar Ilmu Hubungan Internasional (Rosda, 2005). 25 Mohtar Mas’oed, Ilmu Hubungan Internasional (LP3ES, 1990). 26 K.J Holsti, Politik Internasional (Pedoman Ilmu Jaya, 1987). 
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Universitas Internasional Batam  b. Pengertian Diplomasi Diplomasi selalu menjadi instrumen penting dalam penanganan masalah hubungan internasional. Diplomasi bukan hal baru, kata tersebut telah ada sejak era Mesopotamia, diplomasi ditemukan pada praktik perjanjian kenegaraan dengan tujuan berdamai, akibat kerugian peperangan yang terjadi antara dua kerajaan yang berbeda.27 Beragam tanggapan mengenai diplomasi dipaparkan oleh para ahli, seperti pada bawah ini:28 1) Suwardi Wiriaatmadja Diplomasi memiliki suatu definisi yaitu kemampuan dalam kecakapan dari kedua negara untuk menjalankan prosedur hubungan antar negara yang bebas. 2) Geoffrey McDermott Tanggapan Geoffrey mengenai diplomasi hampir sama dengan Suwardi dimana diplomasi merupakan manajemen hubungan internasional oleh setiap negara yang saling berusaha mengembangkan prosisinya ke ajang internasional.  3) David W Zielger                                                            27 “Mesopotamia : Pelopor Prinsip Dan Formalitas Diplomasi,” accessed October 27, 2018, http://d-claudia-a-e-p-fisip14.web.unair.ac.id/artikel_detail-146421-SOH202 (Sejarah Diplomasi)-Mesopotamia: Pelopor Prinsip dan Formalitas Diplomasi.html. 28 Ibid 
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Universitas Internasional Batam    Pendapat David berbeda dengan Suwardi dan Geoffrey, David menganggap bahwa diplomasi ialah suatu mesin atau alat dari politik luar negeri, yang memiliki kepentingan vital dalam berkomunikasi dengan antar negara untuk menjunjung tinggi perdamaian dunia, karena David meyakini bahwa tidak adanya komunikasi antar negara yang bertikai menjadi faktor perang itu terjadi. 4) Ellis Briggs Ellis menganalisa bahwa diplomasi merupakan suatu aktivitas resmi dengan mengutus seseorang untuk mewakili pemerintahan dengan tujuan untuk mewujudkan persetujuan dalam perspektif hukum. 5) Clausewitz Clausewitz memiliki sudut pandang yang hampir sama dengan David bahwa diplomasi adalah suatu alat untuk mencegah terjadinya perang, dan salah satu cara jika perdamaian tidak berhasil maka perang merupakan jalan terakhir. 6) S.L Roy Roy melihat bahwa diplomasi merupakan suatu seni dalam bernegoisasi dengan cara damai untuk bisa membela kepentingan negara. Cara terakhir yang dipikirkan oleh Roy 
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Universitas Internasional Batam  sama dengan Clausewitz, bahwa ancaman kekuatan diperbolehkan jika perdamaian tidak membuahkan hasil. c. Fungsi Diplomasi Selain memahami pengertian diplomasi, maka alasan diplomasi itu ada perlu dikaji terlebih dahulu, sesungguhnya hubungan internasional terjadi karena fungsi diplomasi tercapai. Fungsi tersebut telah tercantum dalam konvensi internasional yaitu,29 1) “Mewakili negara pengirim di negara penerima 2) Melindungi kepentingan negara pengirim dengan negara penerima 3) Mencari informasi di negara penerima untuk negara pengirim atau menyampaikan informasi negara untuk negara pengirim 4) Meningkatkan hubungan persahabatan antar negara pengirim dan penerima serta memajukan hubungan ekonomi, budaya dan ilmu pengetahuan.” d. Pengertian Memorandum of Understanding Pada hubungan diplomasi, sering sekali ditemukan 

Memorandum of Understanding yang biasa disingkat dengan MOU,                                                            29 Konvensi Wina Mengenai Hubungan Diplomatik, Tahun 1961 
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Universitas Internasional Batam    beberapa pandangan para ahli mengenai MOU itu sendiri sebagai berikut:30 1) Munir Fuady MOU ialah sebuah perjanjian pendahuluan yang kemudian akan dijabarkan dan diuraikan secara rinci pada perjanjian lainnya, MOU itu sendiri hanya berisikan hal-hal yang pokok saja. 2) Erman MOU merupakan dokumen yang memuat pengertian serta pemahaman bagi setiap pihak sebelum dituangkan dalam perjanjian yang format yang mengikat para pihak, sehingga MOU harus dituangkan kembali dalam perjanjian supaya memiliki kekuatan yang mengikat 3) Salim H.S MOU merupakan nota kesepahaman dan dbuat antara subjek hukum, baik dalam suatu negara maupun antar negara untuk melakukan kerjasama di berbagai aspek dan dalam jangka waktu tertentu.  

B. Landasan Yuridis 1. UUD 1945   Konstitusi Negara Indonesia ialah Undang-Undang Dasar Nomor 1945, dalam UUD 1945 sudah tercantum mengenai                                                            30 Fitri Citra, Maharani Cyntia. Amelia, “Kedudukan Dan Kekuatan Hukum Memorandum of Understanding Dalam Sistem Hukum Kontrak,” Private Law 2, no. 4 (2014): 1–16, https://doi.org/10.1107/S0021889896014008. 
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Universitas Internasional Batam  kesejahteraan rakyat Indonesia untuk mengingat betapa pentingnya warga negara Indonesia. Pada pasal 27 ayat 2 menyebutkan bahwa setiap warga Indonesia berhak atas pekerjaan serta penghidupan yang layak bagi kemanusiaan, yaitu mengutamakan nilai-nilai cinta kasih dalam berinteraksi antar manusia. Sudah menjadi kewajiban negara untuk menjamin bahwa masyarakat Indonesia mendapatkan kehidupan yang layak, tanpa memandang perbedaan yang ada, karena sudah jelas semboyan Bhinneka Tunggal Ika melekat pada setiap warga Indonesia.31   Selain daripada kesejahteraan rakyat Indonesia, pada pasal 28D ayat 1 juga mengingatkan kembali mengenai hak asasi manusia yang meliputi hak-hak setiap orang atas pengakuan, jaminan, perlindungan serta kepastian hukum dengan perlakuan yang setara di hadapan hukum. Penegakan hak asasi manusia di tanah air mencerminkan Indonesia tidak ketinggalan zaman dalam perkembangan hukum yang ada, hak asasi manusia menjadi bagian yang penting juga dalam kehidupan bernegara, sudah sepatutnya dalam hubungan internasional, antar warga negara saling menghargai dan menghormati setiap hak-hak manusia yang ada. Kemudian pada pasal yang sama juga di ayat 2 menyinggung setiap orang berhak untuk mendapatkan imbalan dan perlakuan yang adil                                                            31 “Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,”  
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Universitas Internasional Batam    dan layak dalam hubungan kerja.32 Kelayakan disebutkan sekali lagi dalam pasal ini, memperhatikan pentingnya standar kebutuhan bagi seluruh rakyat Indonesia dalam hubungan kerja. Kemudian juga pada huruf G, setiap orang dilindungi kehormatan, martabat dan harta benda yang berada di kekuasaanya, dan berhak juga atas rasa aman serta perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi. Sama halnya seperti migran Indonesia, yang juga memiliki hak yang sama dengan warga negara Indonesia walaupun di tanah air yang berbeda, tetap saja tidak ada ancaman terhadap perlindungan migran Indonesia.   Pada 28F ayat 2, juga menekankan bahwa warga Indonesia bebas dari segala penyiksaan ataupun suatu perlakuan yang dapat merendahkan derajat martabat manusia dan juga berhak memperoleh perlindungan dari negara penempatan ia berada atau bahkan dari negara lainnya lagi. 33 2. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 Tentang Hubungan Luar Negeri  Pada Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999, memberikan penjelasan mengenai hubungan luar negeri, yaitu pada pasal 1 ayat (1) dimana “setiap kegiatan yang menyangkut aspek regional dan internasional yang dilakukan oleh Pemerintah di tingkat pusat dan                                                            32 Ibid 33 Ibid hal. 28 
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Universitas Internasional Batam  daerah, atau lembaga-lembaganya, lembaga negara, badan usaha, organisasi politik, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, atau warga negara Indonesia”.34 Kemudian juga politik luar negeri di jelaskan pada pasal 1 ayat (2) dimana memiliki makna kebijakan, sikap, dan langkah yang diambil Pemerintah Republik Indonesia  dalam melakukan hubungan dengan negara lain, organisasi internasional, dan subyek hukum internasional lainnya dalam rangka menghadapi masalah internasional guna mencapai tujuan nasional. Pada hubungan luar negeri dan politik luar negeri tidak terlepas juga dengan perjanjian internasional yang memiliki arti “perjanjian dalam bentuk dan sebutan apa pun, yang diatur oleh hukum internasional dan dibuat secara tertulis oleh Pemerintah Republik Indonesia dengan satu atau lebih negara, organisasi internasional atau subyek hukum internasional lainnya, serta menimbulkan hak dan kewajiban pada Pemerintah Republik Indonesia yang bersifat hukum publik”. 35 Pada pasal 11 ayat (1) juga menjelaskan kepentingan atas pendirian lembaga kebudayaan, lembaga persahabatan, badan promosi, dan lembaga atau badan Indonesia lainnya di luar negeri untuk menjalin hubungan luar negeri. Kemudian juga telah tercantum pada pasal 19 mengenai kewajiban dari Perwakilan Republik Indonesia, yaitu:  a.  “memupuk persatuan dan kerukunan antara sesama warga negara Indonesia di luar negeri;”36 b. “memberikan pengayoman, perlindungan, dan bantuan hukum bagi warga negara dan badan hukum Indonesia di luar negeri,                                                            34Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 Tentang Hubungan Luar Negeri 35 Ibid hal. 29 
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Universitas Internasional Batam    sesuai dengan peraturan perundang-undangan nasional serta hukum dan kebiasaan internasional”.37 Kemudian pada pasal 37 membahas mengenai seseorang yang diberikan Surat Taulilah yang ditandatangani oleh Presiden ialah seseorang yang ditunjuk untuk mewakili Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas konsuler untuk suatu wilayah tertentu di negara asing.38 3. Keputusan Presiden Nomor 108 Tahun 2003 Tentang Organisasi Perwakilan Republik Indonesia Di Luar Negeri    Definisi Perwakilan Konsuler tercantum pada pasal 1 ayat (5) adalah “Konsulat Jenderal Republik Indonesia dan Konsulat Republik Indonesia yang melakukan kegiatan konsuler di wilayah kerja di dalam wilayah Negara Penerima untuk mewakili dan memperjuangkan kepentingan Bangsa, Negara, dan Pemerintah Republik Indonesia”.39     Tugas dari Konsuler juga terutama tercantum pada pasal 6 yaitu mewakili dan memperjuangkan kepentingan Bangsa, Negara dan Pemerintah Republik Indonesia serta melindungi segenap kepentingan Warga Negara Indonesia dan Badan Hukum Indonesia melalui pelaksanaan hubungan kekonsuleran dengan Negara Penerima, dalam bidang ekonomi, sosial dan budaya, sesuai dengan kebijakan politik dan hubungan luar negeri Pemerintah Republik                                                                                                                                                                36 Ibid hal.29 37 Ibid hal 29 38 Ibid hal.29 39 Keputusan Presiden Nomor 108 Tahun 2003 Tentang Organisasi Perwakilan Republik Indonesia Di Luar Negeri  
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Universitas Internasional Batam  Indonesia, peraturan perundang-undangan nasional, hukum internasional dan kebiasaan internasional.    Konsuler juga memiliki fungsi yang telah diatur, 7 fungsi tersebut tertulis dalam pasal 7 yaitu, a. “Perlindungan terhadap kepentingan Warga Negara Indonesia dan Badan Hukum Indonesia di wilayah kerja dalam wilayah Negara Penerima; b. Pemberian bimbingan dan pengayoman terhadap Warga Negara Indonesia dan Badan Hukum Indonesia di Wilayah Negara Penerima; c. Konsuler dan protocol; d. Peningkatan hubungan perekonimian, perdagangan, perhubungan kebudayaan, dan ilmu pengetahuan; e. Pengamatan, penilaian, dan pelaporan mengenai kondisi dan perkembangan di wilayah kerja dalam wilayah Negara Penerima; f. Kegiatan manajemen kepegawaian, komunikasi dan persandian; g. Fungsi-fungsi lain sesuai dengan hukum dan praktek internasional.”40  4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan   Dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan, definisi Tenaga Kerja telah tercantum dalam pasal 1 ayat (2) bahwa setiap orang yang memiliki kemampuan dalam melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat. Tenaga kerja memiliki ikatan yang erat dengan pemberi kerja, pengertian pemberi kerja merupakan orang perseorangan, pengusaha, badan hukum atau badan lainnya dengan tujuan mempekerjakan tenaga                                                            40  Ibid hal. 30 
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Universitas Internasional Batam    kerja serta tidak lupa untuk melakukan pembayaran yang dalam maksud ini ialah upah atau imbalan.41   Dalam UU Ketenagakerjaan juga telah menyinggung umur yang pantas bekerja, dimana anak dilarang untuk bekerja, tercantum pada pasal 68, kemudian dijelaskan sebelumnya pengertian anak pada pasal 1 ayat (26), dimana usia anak itu berada pada di bawah 18 (delapan belas) tahun.42 5. UU Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Migran Indonesia a. Pengertian Migran dan Keluarga Migran Pada Undang-Undang Perlindungan Migran juga telah menjelaskan secara rinci definisi pekerja migran yaitu pada pasal 1 ayat (2) “Pekerja migran Indonesia merupakan setiap warga negara Indonesia yang akan sedang, atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah di luar wilayah Republik Indonesia.”43   Selain pekerja migran sendiri, anggota keluarga migran juga diberikan definisi. Hal ini dijelaskan pada pasal 1 ayat (3)  bahwa “Keluarga Pekerja Migran Indonesia adalah suami, istri, anak, atau orang tua termasuk hubungan karena putusan dan/atau penetapan pengadilan, baik yang berada di Indonesia maupun yang tinggal bersama Pekerja Migran Indonesia di luar negeri.”44                                                            41 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia 42 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. 43 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia.  44 Ibid hal.32 
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Universitas Internasional Batam    Selain pekerja migran dan keluarga migran, pemberi kerja juga memiliki definisi sendiri, disebutkan juga subjek dari pemberi kerja ialah instansi pemerintah, badan hukum pemerintah, badan hukum swasta serta perseorangan yang berada di negara lain dan sumber pekerjanya ialah pekerja migran yang berasal dari Indonesia.   Golongan-golongan Pekerja Migran Indonesia telah disebutkan dalam pasal 4, yaitu: 1) “Pekerja Migran Indonesia yang bekerja pada Pemberi Kerja berbadan hukum. 2) Pekerja Migran Indonesia yang bekerja pada Pemberi Kerja perseorangan atau rumah tangga; dan 3) Pelaut awak kapal dan pelaut perikanan.”45  Terdapat syarat-syarat untuk dapat bekerja ke luar negeri, persyaratan tersebut tercantum dalam pasal 5, yaitu: 1) “Berusia minimal 18 (delapan belas) tahun; 2) Memiliki kompetensi; 3) Sehat jasmani dan rohani; 4) Terdaftar dan memiliki nomor kepesertaan Jaminan Sosial; dan 5)  Memiliki dokumen lengkap yang dipersyaratkan.”46 b. Hak Pekerja Migran Indonesia  Hak-hak juga sudah diatur dalam Undang Undang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia pasal 6, yaitu: 1) “mendapatkan pekerjaan di luar negeri dan memilih pekerjaan sesuai dengan kompetensinya;” 2) “memperoleh akses peningkatan kapasitas diri melalui pendidikan dan pelatihan kerja;”                                                            45 Ibid hal.32 46 Ibid hal.32 
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Universitas Internasional Batam    3) “memperoleh informasi yang benar mengenai pasar kerja, tata cara penempatan, dan kondisi kerja di luar negeri;” 4) “memperoleh pelayanan yang profesional dan manusiawi serta perlakuan tanpa diskriminasi pada saat sebelum bekerja, selama bekerja, dan setelah bekerja;” 5) “menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan keyakinan yang dianut;” 6) “memperoleh upah sesuai dengan standar upah yang berlaku di negara tujuan penempatan dan/atau kesepakatan kedua negara dan/atau Perjanjian Kerja;” 7) “memperoleh pelindungan dan bantuan hukum atas tindakan yang dapat merendahkan harkat dan martabat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Indonesia dan di negara tujuan penempatan;” 8) “memperoleh penjelasan mengenai hak dan kewajiban sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kerja;” 9) “memperoleh akses berkomunikasi;” 10) “menguasai dokumen perjalanan selama bekerja;” 11) “berserikat dan berkumpul di negara tujuan penempatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara tujuan penempatan;” 12) “memperoleh jaminan pelindungan keselamatan dan keamanan kepulangan Pekerja Migran Indonesia ke daerah asal; dan/atau” 13) “memperoleh dokumen dan Perjanjian Kerja Calon Pekerja Migran Indonesia dan/atau Pekerja Migran Indonesia.”47    Selain hak pekerja migran, juga diatur pada pasal yang sama di ayat ke 3, bahwa keluarga pekerja migran juga memilik hak sebagai berikut : 1) “memperoleh informasi mengenai kondisi, masalah, dan kepulangan Pekerja Migran Indonesia;” 2) “menerima seluruh harta benda Pekerja Migran Indonesia yang meninggal di luar negeri;” 3) “memperoleh salinan dokumen dan Perjanjian Kerja Calon  Pekerja Migran Indonesia dan/atau” 4) “Pekerja Migran Indonesia; dan” 5) “memperoleh akses berkomunikasi.”48                                                                47 Ibid hal.33 48 Ibid hal. 33 
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35  
Universitas Internasional Batam  c. Perlindungan Migran Indonesia  Pengertian perlindungan migran dijelaskan pada pasal 1 ayat (5) yaitu “segala upaya untuk melindungi kepentingan Calon Pekerja Migran Indonesia dan/atau Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya dalam mewujudkan terjaminnya pemenuhan haknya dalam keseluruhan kegiatan sebelum bekerja, selama bekerja, dan setelah bekerja dalam aspek hukum, ekonomi dan sosial.”49 1) Asas-asas Perlindungan Pekerja Migran Indonesia    Di dalam Perlindungan Pekerja Migran Indonesia memiliki asas-asas seperti yang dicantum di bawah ini yaitu pada pasal 2,50 a. Asas Keterpaduan  “Perlindungan Pekerja Migran Indonesia harus mencerminkan keterpaduan dan sinergitas seluruh pemangku kepentingan terkait.”  b. Asas Persamaan Hak  “Calon Pekerja Migran Indonesia dan/atau Pekerja Migran Indonesia mempunyai hak, kesempatan, dan perlakuan yang sama untuk memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak”  c. Asas Pengakuan atas Martabat dan Hak Asasi Manusia  “Perlindungan Pekerja Migran Indonesia harus mencerminkan penghormatan terhadap keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.”  d. Asas Demokrasi                                                            49 Ibid hal. 33 50 Ibid hal. 33 
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Universitas Internasional Batam     “Pekerja Migran Indonesia diberikan perlakuan dan hak yang sama dalam mengemukakan pendapat, berserikat, dan berkumpul.”  e. Asas Keadilan Sosial  “Dalam Pelindungan Pekerja Migran Indonesia   dilakukan dengan menekankan pada aspek pemerataan, tidak diskriminatif, dan keseimbangan antara hak dan kewajiban.” f. Asas Kesetaraan dan Keadilan Gender “adalah suatu keadaan pada saat perempuan dan laki-laki menikmati status yang setara dan memiliki kondisi yang sama untuk mewujudkan secara penuh hak asasi dan potensinya untuk bekerja ke luar negeri.”  g. Asas Nondiskriminasi “Pelindungan Pekerja Migran Indonesia dilakukan tanpa adanya pembedaan perlakuan yang langsung ataupun tidak langsung didasarkan pada pembedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnis, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, dan keyakinan politik.”  h. Asas Anti-Perdagangan Manusia “tidak adanya tindakan perekrutan, pengangkutan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan Calon Pekerja Migran Indonesia atau Pekerja Migran Indonesia dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, dan penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan uang atau memberikan bayaran atau manfaat sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antarnegara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan Calon Pekerja Migran Indonesia atau Pekerja Migran Indonesia tereksploitasi.”  i. Asas Transparasi “Pelindungan Pekerja Migran Indonesia dilakukan secara terbuka, jelas, dan jujur.”  j. Asas Akuntabilitas 
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Universitas Internasional Batam  “setiap kegiatan dan hasil akhir dari penyelenggaraan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”  k. Asas Berkelanjutan “Pelindungan Pekerja Migran Indonesia harus memenuhi seluruh tahapan pelindungan yang meliputi sebelum, selama, dan setelah bekerja untuk menjamin kesejahteraan dan kemajuan dalam seluruh aspek kehidupan, baik untuk masa kini maupun masa yang akan datang.” 2) Tujuan Perlindungan Migran Indonesia   Perlindungan Pekerja Migran Indonesia tentunya memiliki tujuan yang ingin dicapai dan telah dituangkan dalam pasal 3 yaitu : a) “Menjamin pemenuhan dan penegakan hak asasi manusia sebagai warga negara dan Pekerja Migran Indonesia; dan” b) “Menjamin pelindungan hukum, ekonomi, dan sosial Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya.”51 3) Tahap Perlindungan Migran Indonesia   Dalam Undang-Undang Perlindungan Migran, tahap perlindungan oleh pemerintah diklasifikasikan menjadi 3 jenis pada pasal 7, yaitu: a) Perlindungan Sebelum Bekerja  Definisi perlindungan sebelum bekerja ialah “Keseluruhan aktivitias untuk memberikan perlindu ngan sejak pendaftaran sampai pemberangkatan.” Perlindungan sebelum kerja dijelaskan juga pada                                                            51 Ibid hal. 33 
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Universitas Internasional Batam    pasal 8, meliputi pelindungan administratif dan pelindungan teknis. Dimana perlindungan administratif mengatur tentang kelengkapan dokumen, keabsahan dokumen penempatan dan penetapan kondisi dan syarat kerja, yang kemudian dijelaskan lebih lanjut pada pasal 13 mengenai dokumen yang wajib dimiliki seperti surat keterangan status perkawinan, surat keterangan izin suami atau istri atau orang tua atau wali yang diketahui oleh kepala desa atau lurah, sertifikat kompetisi kerja, surat keteragan sehat, paspor, visa kerja, perjanjian Penempatan Pekerja Migran Indonesia, dan perjanjian kerja. Perlindungan teknis pemberian sosialisasi dan diseminasi informasi peningkatan kualitas Calon Pekerja Migran Indonesia melalui pendidikan dan pelatihan kerja, Jaminan Sosial, fasilitasi pemenuhan hak Calon Pekerja Migran Indonesia, penguatan peran pegawai fungsional pengantar kerja, pelayanan penempatan di layanan terpadu satu atap penempatan dan pelindungan Pekerja Migran Indonesia dan pembinaan dan pengawasan. b) Perlindungan Selama Bekerja 
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Universitas Internasional Batam   Setelah perlindungan sebelum bekerja, jika migran Indonesia sedang melangsungkan pekerjaanya di luar negeri, maka terdapat jenis perlindungan selama bekerja yang artinya “keseluruhan aktivitas untuk memberikan perlindungan selama Pekerja Migran Indonesia dan anggota keluagranya di luar negeri.” Setelah Pekerja Migran melewati batas negara dan dipekerjakan di luar negeri tersebut, maka perlindungan selama bekerja ini diberlakukan.  Pada pasal 21 ayat (1) dijelaskan lebih lanjut mengenai perlindungan selama bekerja yaitu,   “pendataan dan pendaftaran oleh atase ketenagakerjaan atau pejabat dinas luar negeri yang ditunjuk,  pemantauan dan evaluasi terhadap Pemberi Kerja, pekerjaan, dan kondisi kerja, fasilitasi pemenuhan hak Pekerja Migran Indonesia, fasilitasi penyelesaian kasus ketenagakerjaan, pemberian layanan jasa kekonsuleran, pendampingan, mediasi, advokasi, dan pemberian bantuan hukum berupa fasilitasi jasa advokat oleh Pemerintah Pusat dan/atau Perwakilan Republik Indonesia serta perwalian sesuai dengan hukum negara setempat, pembinaan terhadap Pekerja Migran Indonesia, dan fasilitasi repatriasi."   Namun pada asal 21 ayat (2) ditegaskan kembali, bahwa Pelindungan Pekerja Migran Indonesia selama bekerja ini dilakukan tanpa mengambil alih tanggung jawab pidana dan/atau perdata Pekerja 
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Universitas Internasional Batam    Migran Indonesia dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, hukum negara tujuan penempatan, serta hukum dan kebiasaan internasional. c) Perlindungan Setelah Bekerja  Perlindungan yang terakhir ialah pada migran yang telah selesai menyelesaikan pekerjaannya di negara penempatan. Yang dimaksud dengan perlindungan setelah bekerja pada pasal 7 huruf c ialah,  “Keseluruhan aktivitas untuk memberikan perlindungan sejak Pekerja Migran Indonesia dan anggota keluarganya tiba di debarkasi di Indonesia hingga kembali ke daerah asal, termasuk pelayanan lanjutan menjadi pekerja produktif.”   Pelindungan Setelah Bekerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c meliputi:  “fasilitasi kepulangan sampai daerah asal, penyelesaian hak Pekerja Migran Indonesia yang belum terpenuh, fasilitas pengurusan Pekerja Migran Indonesia yang sakit dan meninggal dunia, rehabilitasi sosial dan reintegrasi sosial dan pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya.”     Sesuai pasal 21 ayat (1) Kepulangan migran Indonesia ke negara asal terjadi karena perjanjian kerja antara pihak pemberi kerja dan pekerja berakhir, permohonan cuti, pemutusan hubungan kerja sebelum masa perjanjian kerja berakhir, 
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Universitas Internasional Batam  mengalami kecelakaan kerja dan/atau sakit yang menyebabkan migran tidak dapat melaksanaan tugas di negara penempatan lagi, mengalami penganiayaan atau tindak kekerasan lainnya di negara penempatan, bencana alam, atau wabah penyuakit di negara tujuan penempatan, dideportasi oleh negara tujuan penempatan dan sebab lainnya yang menimbulkan pihak pekerja migran Indonesia merasa dirugikan.    Dalam upaya Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, Pemerintah Pusat menyelenggarakan jaminan sosial untuk migran dan keluarganya, dimana tercantum telah tercantum dalam pasal 29 ayat (1). Kemudian pada pasal 32 ayat (1), ditegaskan bahwa Pemerintah Pusat dapat menghentikan serta melarang penempatan Pekerja Migran Indonesia untuk negara tertentu atas pertimbangan keamaan, perlindungan Hak Asasi Manusia, pemerataan kesempatan kerja, dan/atau kepentingan ketersediaan tenaga kerja sesuai dengan kebutuhan nasional. Kemudian selain perlindungan hukum, pada pasal 34 huruf f, pemerintah pusat juga menyediakan perlindungan sosial diman terdapat 
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Universitas Internasional Batam    penyediaan pusat perlindungan di negara tujuan penempatan. 4) Tugas dan Tanggung Jawab Pemerintah Pusat     Pemerintah Pusat memegang peran penting dalam pelaksaan perlindungan migran, hal ini tercantum pada pasal 39 huruf mengenai tanggung jawab Pemerintah Pusat: a) “menjamin pelindungan Calon Pekerja Migran Indonesia dan/atau Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya;” b) “mengatur, membina, melaksanakan, dan mengawasi penyelenggaraan penempatan Pekerja Migran Indonesia;” c) “menjamin pemenuhan hak Calon Pekerja Migran Indonesia dan/atau Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya;” d) “membentuk dan mengembangkan sistem informasi terpadu dalam penyelenggaraan penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia;” e) “melakukan koordinasi kerja sama antar instansi terkait dalam menanggapi pengaduan dan penanganan kasus Calon Pekerja Migran Indonesia dan/atau Pekerja Migran Indonesia;”      Pelaksanaan perlindungan migran tidak dilakukan oleh Pemerintah Pusat saja, namun juga dibantu oleh kementrian dan Badan, hal ini tertera pada pasal 44 mengenai kelembagaan. Tugas menteri disebutkan pada pasal 45 yaitu: a) “menyusun norma dan standar mengenai: 1) Pelindungan Pekerja Migran Indonesia; 2) pengawasan penyelenggaraan penempatan; 3) penetapan penyelenggara Jaminan Sosial; 4) pemenuhan hak Pekerja Migran Indonesia;” b) “mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia;” c) “melakukan kerja sama luar negeri untuk menjamin pemenuhan hak dan Pelindungan Pekerja Migran 
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Universitas Internasional Batam  Indonesia melalui koordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hubungan luar negeri;”   Pelaksanaan perlindungan migran oleh Badan Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) yang dibentuk oleh Presiden pada Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2006, tercantum pada pasal 47 huruf a sampai dengan huruf g, yaitu: a) “melaksanakan kebijakan penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia: 1) melayani dan melindungi Pekerja Migran Indonesia; 2) menerbitkan dan mencabut SIP2MI; 3) menyelenggarakan pelayanan penempatan; 4) melakukan pengawasan pelaksanaan pelayanan Jaminan Sosial; 5) memenuhi hak Pekerja Migran Indonesia; 6) memverifikasi dokumen Pekerja Migran Indonesia; b) melaksanakan penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia melalui kerja sama antara Pemerintah Pusat dengan negara tujuan penempatan; c) mengusulkan pencabutan SIP3MI kepada Menteri terhadap Perusahaan Penempatan Pekerja MigranIndonesia; d) memberikan Pelindungan Selama Bekerja dengan berkoordinasi dengan Perwakilan Republik Indonesia di negara tujuan penempatan; e) melakukan fasilitasi, rehabilitasi, dan reintegrasi purna Pekerja Migran Indonesia; f) melakukan pemberdayaan sosial dan ekonomi purna Pekerja Migran Indonesia; dan g) tugas lain yang sesuai dengan kewenangannya.” 6. Konvensi Internasional Tentang Perlindungan Hak-Hak Seluruh Pekerja Migran Dan Anggota Keluarganya Tahun 1990 
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Universitas Internasional Batam    International Convention on the Protection of the Rights of All 

Migrant Workers and Members of Their Families mengatur tentang hak-hak yang harus dipenuhi seperti yang disebutkan di bawah ini:52 a. Hak mengenai kebebasan Pasal 8 ayat (1) “Para pekerja migran dan anggota keluarganya harus bebas untuk meninggalkan negara mana pun, termasuk negara asal mereka. Hak ini tidak boleh dibatasi kecuali sebagaimana ditetapkan oleh hukum, diperlukan untuk melindungi keamanan nasional, ketertiban umum, kesehatan dan moral umum, atau hak- hak dan kebebasan-kebebasan orang lain, dan yang sesuai dengan hak-hak lain yang diakui dalam Konvensi ini”.  Pasal 8 ayat (2) “Para pekerja migran dan anggota keluarganya harus memiliki hak untuk memasuki dan tinggal di negara asalnya setiap saat”.  Pasal 16 ayat (1) “Para pekerja migran dan anggota keluarganya harus memiliki hak atas kebebasan dan keamanan pribadi.”  Pasal 17 ayat (1)\ “Para pekerja migran dan anggota keluarganya yang dirampas kebebasannya harus diperlakukan secara manusiawi dan dengan penghormatan atas martabat yang melekat pada diri manusia dan pada identitas budaya mereka.”   b. Hak mengenai perlindungan hukum Pasal 9 “Hak hidup para pekerja migran dan anggota keluarganya harus dilindungi oleh hukum”.  Pasal 10                                                            52 Konvensi Internasional Tentang Perlindungan Hak-Hak Seluruh Pekerja Migran Dan Anggota Keluarganya Tahun 1990. 
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45  
Universitas Internasional Batam  “Tidak seorang pun pekerja migran atau anggota keluarganya boleh dijadikan sasaran penyiksaan atau perlakuan atau penghukuman yang kejam, tidak manusiawi dan merendahkan martabat”.  Pasal 13 “Para pekerja migran dan anggota keluarganya harus memiliki hak untuk berpendapat tanpa campur tangan”.  Pasal 14 “Tidak seorang pun bekerja migran atau anggota keluarganya boleh secara sewenang-wenang atau secara tidak sah diganggu dalam hal urusan pribadi, keluarga, rumah tangga, korespodensi, atau komunikasi lain, atau secara tidak sah diserang kehormatan dan nama baiknya. Setiap pekerja migran dan anggota keluarganya harus memiliki hak atas perlindungan hukum terhadap gangguan atau serangan seperti itu”.  Pasal 16 ayat (2) “Para pekerja migran dan anggota keluaganya harus memiliki hak atas perlindungan yang efektif dari Negara terhadap tindak kekerasan, cedera fisik, ancaman, intimidasi yang dilakukan oleh aparat pemerintah atau oleh orang perseorangan, kelompok, atau lembaga.”  Pasal 18 ayat (1) “Para pekerja migran dan anggota keluarganya harus memiliki hak yang setara dengan warga negara dari Negara yang bersangkutan di hadapan pengadilan dan tribunal. Dalam menentukan tuduhan kejahatan terhadap mereka atau menentukan hak-hak dan kewajiban mereka yang digugat secara hukum, mereka harus memiliki hak untuk menjalani dengar pendapat yang adil oleh tribunal yang kompeten, independen, dan imparsial oleh hukum.”  Pasal 23 ayat (1) “Para Pekerja migran dan anggota keluarganya harus memiliki hak untuk memperoleh pilihan meminta perlindungan dan bantuan pejabat konsuler atau diplomatik dari Negara asalnya atau Negara yang mewakili kepentingan Negara tersebut, apabila hak-hak yang diakui dalam Konvensi ini dilanggar. Khusus dalam hal pengusiran, orang yang bersangkutan wajib diberi tahu mengenai hak ini dengan segera dan 
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Universitas Internasional Batam    pejabat dari Negara yang melakukan pengusiran wajib memfasilitasi pelaksanan hak tersebut.”  Pasal 24 “Setiap pekerja migran dan anggota keluarganya harus memiliki hak untuk diakui di mana pun sebagai pribadi di hadapan hukum.”  Pasal 27 ayat (1) “Berkenaan dengan jaminan sosial, para pekerja migran dan anggota keluarganya harus menikmati perlakuan yang sama dengan warga negara di Negara tujuan kerja, selama mereka memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh ketentuan hukum yang berlaku di Negara tersebut serta perjanjian bilateral dan multilateral yang berlaku. Pejabat berwenang negara asal dan negara tujuan kerja sewaktu-waktu dapat membuat pengaturan yang diperlukan untuk menentukan tata cara pelaksanaan norma ini.”  Pasal 28 “Para Pekerja migran dan anggota keluarganya harus memiliki hak untuk menerima perawatan kesehatan yang sangat mendesak yang diperlukan untuk kelangsungan hidup mereka atau untuk mencegah kerusakan yang tidak dapat diperbaiki pada kesehatan mereka, berdasarkan kesetaraan perlakuan dengan warga negara dari Negara yang bersangkutan. Perawatan medis mendesak semacam itu tidak boleh ditolak oleh Negara dengan alasan adanya hal yang sifatnya tak-reguler yang berkaitan dengan masa tinggal atau pekerjaan mereka.”  7. Konvensi Wina Tentang Hubungan Konsuler Tahun 1963 Konvensi ini membahas mengenai fungsi Konsuler supaya kinerja semakin baik, dan fungsi tersebut terdiri dari: a. “Melindungi kepentingan negara dan warga negara pengirim di negara penerima, baik secara indvidual maupun badan-badan usaha  seperti yayasan, 
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Universitas Internasional Batam  perusahaan, dan lembaga / BUMN dalam batas yang diperkenankan oleh hukum internasional. b. Menindaklanjuti perkembangan hubungan perdagangan, ekonomi, kebudayaan, dan ilmu pengetahuan antara negara pengirim dan negara penerima dana memelihara hubungan persahabatan di antara mereka sesua dengan ketentuan-ketentuan Konvensi Wina 1963. c. Memberikan keterangan sesuai dengan hukum yang berlaku tentang kerjasama perdagangan, ekonomi,  kebudayaan, dan ilmu pengetahuan , melaporkan kepada pemerintahnya, serta memberikan nformasi kepada orang-orang yang berkepentingan. d. Mengeluarkan paspor dan dokumen perjalanan bagi warga negara pengirim dan visa  atau dokumen-dokumen yang pantas kepada orang-orang ynag hendak bepergian ke negara pengirim. e. Menolong dan membantu warga negara dari negara pengirim yang memerlukan pertolongan secara perorangan maupun badan-badan usaha dari negara pengirim. f. Bertindak sebagai notaris dan pejabat catatan sipil atau dalam kapasitas itu melaksanakan tugas yang bersifat administratif asalkan untuk maksud tersebut tidak bertentangan dengan hukum dan peraturan perundang-undangan negara penerima. g. Melindungi kepentingan-kepentingan warga negara, baik sebagai perorangan maupun badan hukum negara pengirim dalam hal pergantian  mortis causa ( karena meninggal ), diwilayah negara penerima, sesuai dengan hukum dan peraturan perundang-undangan negara penerima. h. Melindungi, dalam batas-batas yang ditetapkan hukum  dan peraturan perundang-undangan negara penerima ,kepentingan anak-anak dan orang-orang lain warga negara pengirim, yang tidak memiliki kemampuan penuh, khususnya dimana perlindungan atau perwakilan diperlukan bagi orang-orang yang bersangkutan. i. Tunduk pada prosedur yang berlaku di negara penerima, membela atau mengatur pembebasan warga negara pengirim di muka pengadilan dan penguasa lain di negara penerima, dengan maksud memperoleh, sesuai dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara penerima, tindakan sementara untuk mempertahankan hak dan kepentingan 
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Universitas Internasional Batam    warga negara ini. jika karena tidak hadir atau sebab-sebab lain, warga negara itu tidak mampu pada waktu yang tepat, melakukan pembelaan atas hak dan keentingannya. j. Mengirimkan dokumen yuridis dan ekstrayuridis atau melaksanakan surat-surat permohonan atau melaksanakan perbuatan untuk dijadikan sebagai barang bukti di pengadilan negara pengirim, sesuai dengan perjanjian-perjanjian internsional nyang berlaku, atau jika tidak ada perjanjian internasional semacam itu, dengan cara lain yang sesuai dengan hukum dan peraturan perundang-undangan negara penerima . k. Melakukan pengwasan dan pemerikasaan yang disyaratkan dalam hukum dan peraturan perundang-undangan negara pengirim terhadap kapal-kapal berkebangsaan negara pengirim dan pesawat-pesawat  udara yang terdaftar di negara itu beserta para anak buah kapalnya. l. Memberikan bantuan kepada kapal-kapal dan pesawat udara sebagaiman disebutkan pada poin 11 dan kepada anak buah kapal , menerima laporan perjalanan satu kapal, memeriksa dan mencap dokumen-dokumen kapal, dan tanpa berprasangka terhadap pihak otoritas negara penerima, melakukan penyelidikan atas peristiwa yang dialami dalam perjalanan, dan menyelesaikan perselisihan apapun antara nahkoda, perwira, da pelaut (kelasi), sejauh hal ini diizinkan oleh hukum dan peraturan negara pengirim. m. Melakukan fungsi lain yang dipercayakan kepada perwakilan konsuler oleh negara pengirim yang tidak bertentangan dengan hukum dan aturan-aturan negara penerima serta perjanjian internasional yang berlaku antara negara pengirim dan negara penerima”.53 8. Konvensi Migrasi Tenaga Kerja Edisi Revisi K97 Tahun 1949 

International Labour Organization (ILO) merupakan salah satu hasil dari konvensi ILO mengenai migrasi tenaga kerja, ini merupakan hasil revisi daripada Konvensi Migrasi Tenaga Kerja                                                            53 “Konvensi Hubungan Diplomatik Beserta Protokol Opsionalnya Mengenai Hal Memperoleh Kewarganegaraan Tahun 1963 
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Universitas Internasional Batam  pada tahun 1939. Beberapa pasal dibawah ini yang berkenaan dengan negara dari anggota organisasi ILO, yaitu: a. Pasal 2 “Setiap Negara Anggota yang terikat untuk mematuhi Konvensi ini wajib mengusahakan, atau memastikan diusahakannya, pemberian pelayanan yang memadai dan Cuma-Cuma untuk membantu tenaga kerja migran, khususnya yang berkaitan dengan pemberian inforamsi yang tepat dan benar kepada mereka.” b. Pasal 6 ayat (1) huruf b “Jaminan sosial, meliputi ketentuan hukum yang berkaitan dengan kecelakaan kerja, kehamilan, sakit, cacat, usia tua, kematian, pengangguran dan kewajiban terhadap keluarga, serta kondisikondisi tak terduga lainnya yang,menurut undang-undang atau peraturan nasional, berhak atas jaminan sosial.”                                                         9. Konvensi Tentang Pekerjan yang Layak Bagi Pekerja Rumah Tangga K189 Tahun 2011   Pada kondisi khusus, ILO juga menyusun konvensi bagi Pekerja Rumah Tangga, yang telah diremehkan bagi berbagai negara. Beberapa pasal yang berkaitan antara pekerja rumah tangga dengan negara penempatan, yaitu: a. Pasal 2 1. “Konvensi ini berlaku bagi semua pekerja rumah tangga.” 2. “Anggota yang meratifikasi Konvensi ini dapat, setelah berkonsultasi dengan organisasi pengusaha dan organisasi pekerja yang representatif, dan, terutama, organisasi yang merepresentasikan pekerja rumah tangga dan organisasi majikan pekerja rumah tangga, bila ada, mengecualikan seluruh atau sebagian dari cakupannya: (a). kategori pekerja yang dengan cara lain diberi perlindungan  yang sekurang-kurangnya setara; (b). kategori terbatas pekerja yang berkenaan dengan mereka masalah-masalah khusus yang bersifat substansia muncul.” b. Pasal 3 angka 1  

Stevani Lhu. Analisis Yuridis Mengenai Peran Perwakilan Republik Indonesia Dalam Mengupayakan
Perlindungan Terhadap Migran Indonesia (Studi Kasus: Penganiayaan Migran Suyantik di Malaysia). 
UIB Repository©2019



50  
Universitas Internasional Batam    “Setiap Anggota harus mengambil langkah-langkah yang terukur untuk menjamin perlindungan efektif hak asasi seluruh pekerja rumah tangga, sebagai mana diatur dalam Konvensi ini.”  c. Pasal 3 angka 3 “Memastikan bahwa setiap pekerja rumah tangga dan majikan menikmati kemerdekaan berserikat dan pengakuan yang efektif terhadap hak perundingan bersama, Negara anggota wajib melindungi hak pekerja rumah tangga dan majikan untuk mendirikan, sesuai dengan peraturan organisasi yang bersangkutan, untuk bergabung di organisasi, federasi dan konfiderasi yang mereka pilih.”  d. Pasal 5 “Setiap Anggota harus mengambil langkah-langkah untuk memastikan bahwa pekerja rumah tangga menikmati perlindungan yang efektif terhadap segala jenis penyalahgunaan, pelecehan dan kekerasan.”  e. Pasal 17 angka 1 dan 2 1. “Setiap Anggota harus membuat mekanisme penanganan keluhan yang efektif dan dapat diakses yang sesuai dengan undang-undang untuk perlindungan pekerja rumah tangga.” 2. “Setiap anggota harus membuat dan menerapkan inspeksi ketenagakerjaan, penegakan hukum dan pemberian sanksi dengan mempertimbangkan karateristik khusus dari pekerjaan rumah tangga, sesuai dengan undang-undang dan peraturan.”  10. Penal Code Malaysia 

Penal Code, dapat juga disebut dengan KUHP Malaysia, yang mengatur segala tindakan subjek hukum di Malaysia. Di antara seluruh pasal, penganiayaan bersangkutan dengan 2 pasal di bawah 
 Art 302 (1) “Whoever does any act with such intention or 
knowledge and under such circumstances, that if he by that act 
caused death he would be guilty of murder, shall be punished with 
imprisonment for a term which may extend to ten years, and shall 
also be liable to fine; and if hurt is caused to any person by such 
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Universitas Internasional Batam  act, the offender shall be liable to imprisonment for a term which 

may extend to twenty years”54 
  Siapapun yang melakukan tindakan apapun dengan maksud atau pengetahuan tersebut dan dalam kondisi tersebut, jika dia dengan tindakan tersebut dapat menyebabkan kematian maka dia bersalah atas pembunuhan, akan dihukum dengan penjara dengan jangka waktu maksimal sepuluh tahun, dan dapat juga didenda; dan jika menyebabkan luka pada siapapun karena tindakannya, pelaku dapat dihukum penjara dengan jangka waktu maksimal dua puluh tahun. 
 
Art 326 “Whoever, except in the case provided by section 335, 
voluntarily causes grievous hurt by means of any instrument for 
shooting, stabbing or cutting, or any instrument which, used as a 
weapon of offence, is likely to cause death, or any scheduled 
weapon as specified under the Corrosive and Explosive Substances 
and Offensive Weapons Act 1958, or by means of fire or any heated 
substance, or by means of any poison or any corrosive substance, 
or by means of any explosive substance, or by means of any 
substance which it is deleterious to the human body to inhale, to 
swallow, or to receive into the blood, or by means of any animal, 
shall be punished with imprisonment for a term which may extend 
to twenty years, and shall also be liable to fine or to whipping..”55 Siapapun, dengan pengecualian dalam kasus yang disebutkan dalam pasal 325, dengan sukarela menyebabkan luka parah dengan peralatan apapun yang digunakan untuk menembak, menusuk atau memotong, atau peralatan apapun yang digunakan sebagai senjata penyerangan, yang dapat menyebabkan kematian, atau senjata yang disebutkan sebagaimana dalam Corrosive and Explosive Substances and Offensive Weapons Act 1958, atau dengan api atau zat yang telah dipanaskan, atau dengan racun atau zat korosif, atau dengan zat eksplosif, atau dengan zat yang berbahaya jika dihirup, ditelan atau diserap oleh darah manusia maupun hewan, dapat dihukum dengan penjara dengan jangka maksimal dua puluh tahun dan juga dapat didenda ataupun deraan. 

C. Landasan Teoritis 1. Teori Faktor-Faktor Migrasi Internasional a. Teori Neoclassical Economy                                                            54 Laws Of Malaysia Act 574 Penal Code,  55 Ibid  
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Universitas Internasional Batam    Teori Neoclassical Economy yang diteliti oleh Douglas S. Massey memberikan sudut pandang pendekatan makro dan mikro. Pendekatan makro ini meneliti bahwa penyebab utama migrasi ialah perbedaan gaji atau upah antara negara pengirim dan negara penerima, dimana pihak migran juga menganalisa dari selisih gaji yang ada. Dengan kata lain, jika tidak ada perbedaan dalam penerimaan gaji maka migran tidak memiliki tujuan untuk berpindah. Selain itu, migrasi internasional dipengaruhi oleh mekanisme pasar kerja. Hal ini berarti pasar lainnya seperti pasar asuransi dan pasar modal tidak memiliki efek yang sangat penting pada aliran pekerja migran. Seterusnya migrasi internasional pekerja ini dapat dikontrol oleh pemerintah melalui peraturan pasar kerja, baik dari negara pengirim maupun dari negara penerima. Sebagai tanggapan dari pendekatan makro, maka pendekatan mikro juga berlaku dalam teori ini. Seseorang memutuskan untuk bermigrasi sebenarnya telah menghitung antara biaya dan keutungannya, yang pada akhirnya kepada kesimpulan bahwa bermigrasi memberikan pendapatan bersih dan lebih besar yang didapatkan daripada di negara asal pekerja migran. Pekerja migran memperkirakan bahwa keuntungan bersih pada periode masa depan didapatkan dari perhatian ketika mendapatkan gaji dan kemungkinan pelipatgandaan atas pekerjaannya di negara penerima. Selain itu, kebijakan antara negara pengirim dan negara 
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Universitas Internasional Batam  penerima juga sangat memengaruhi dalam ukuran migrasi pekerja.56 b. Teori Everett S.Lee Pandangan Everett S.Lee juga hampir sama dengan Douglas dimana terdapat faktor pendorong bagi orang-orang untuk mengambil migrasi, yaitu: 1) Faktor-faktor yang terdapat di daerah asal 2) Faktor-faktor yang terdapat di daerah tujuan 3) Rintangan-rintangan yang menghambat 4) Faktor-faktor pribadi  Dari negara asal ataupun tujuan pasti menunjukkan faktor positif, negatif dan netral. Faktor positif merupakan faktor yang dapat memberikan keuntungan bagi orang-orang bila bertempat tinggal di negara tersebut. Faktor negatif merupakan kebalikan dari faktor positif dimana faktor ini yang memberikan nilai negatif atau nilai kurang pada daerah tersebut sehingga menjadikan alasan untuk pergi dari daerah tersebut. Sedangkan faktor netral itu sendiri merupakan faktor yang ada pada daerah asal dan daerah tujuan  namun sama sekali tidak mempengaruhi orang-orang tersebut untuk berada di daerah tersebut.57                                                            56 “Mengenal Teori-Teori Migrasi Pekerja Internasional - Pusat Sumber Daya Buruh Migran,” accessed November 6, 2018, https://buruhmigran.or.id/2015/08/18/mengenal-teori-teori-migrasi-pekerja-internasional/.   
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Universitas Internasional Batam    2. Teori Hak Asasi Manusia a) Teori John Locke Dalam teori John Locke yang berhubungan dengan Hak Asasi Manusia ialah kedaulatan rakyat. Dalam teori kedaulatan rakyat ini telah menyatakan bahwa kekuasaan tertinggi dalam suatu negara berada di tangan rakyat. Teori ini berusaha menunjukkan penganutnya ialah negara yang menjunjung demokrasi. 58 b) Teori Negara Hukum Pandangan Fredrich Julius Stahl mengenai Negara Hukum, ialah perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia. Terdapat 4 elemen penting dalam negara hukum yaitu: 1) Perlindungan Hak Asasi Manusia 2) Pembagian Kekuasaan 3) Pemerintahan Berdasarkan Undang-Undang 4) Peradilan Tata Usaha Negara 3. Teori Perlindungan Hukum a) Teori Satjipto Raharjo59  Satjipto Raharjo mengutip beberapa teori dari Fitzgerald sebagaimana awal mula munculnya teori perlindungan hukum ini ialah dari teori hukum alam atau aliran hukum alam. Aliran                                                                                                                                                                57 Opan S Suwartapradja, “DAMPAK PEMBANGUNAN TERHADAP KEPENDUDUKAN (Studi Tentang Mobilitas Eksternal Pada Pembangunan Bendungan Di Jawa Barat),” 2013, 1–28. 58 P.N.H Simanjuntak, Pendidikan Kewarganegaraan (Grasindo, 2007). 59 Satjipto Raharjo, Ilmu Hukum, Bandung (PT. Citra Aditya Bakt, 2000).  

Stevani Lhu. Analisis Yuridis Mengenai Peran Perwakilan Republik Indonesia Dalam Mengupayakan
Perlindungan Terhadap Migran Indonesia (Studi Kasus: Penganiayaan Migran Suyantik di Malaysia). 
UIB Repository©2019



55  
Universitas Internasional Batam  ini dipelopori oleh Plato, Aristoteles dan Zeno. Penganut aliran hukum alam menyebutkan bahwa hukum itu bersumber dari Tuhan yang bersifat universal dan abadi, dimana manusia hidup di dunia yang telah tertata yang artinya kebaikan. Kebaikan ini selaras dengan kodrat alam, namun segala yang diperintahkan oleh hukum selalu memiliki perbedaan antar negara, namun jika dengan hukum alam, seluruhnya akan sama. Fitzgerald kemudian menjelaskan teori pelindungan hukum oleh Salmond bahwa hukum memiliki cita-cita untuk dapat mengintegrasikan serta mengkoordinasikan seluruh kepentingan dalam masyarakat dikarenakan dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu hanya dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak. Kepentingan hukum adalah menjalankan hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi. Perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota-anggota masyarakat dan antara perseorangan.   
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