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 BAB V 

KESIMPULAN, KETERBATASAN DAN REKOMENDASI 

A. Kesimpulan 

Pemberangkatan sampai pemulangan migran Indonesia memiliki 

proses yang tidak mudah, mau itu bagi migran Indonesia, pihak luar negeri 

atau pemerintah dalam negeri. Penulis menarik kesimpulan seperti yang di 

bawah ini: 

1. Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri yang tak lain adalah 

Kedutaan Besar Republik Indonesia di setiap negara yang menampung 

migran-migran Indonesia untuk mempersatukan setiap warga 

Indonesia di luar ngeri. Pada saat kejadian migran Suyantik, KBRI 

Kuala Lumpur melakukan setiap usahanya dalam melindungi setiap 

hak-hak yang harus dipenuhi, menjunjung keadilan demi mencapai 

kesejahteraaan migran-migran. Keseluruhan hak-hak migran selama 

bekerja sudah terpenuhi, walaupun migran Suyantik bukanlah migran 

prosedural, namun hak asasi manusia itu diakui secara universal tanpa 

membeda-bedakan, begitu juga dengan migran Indonesia 

2. Perlindungan tidak mudah dilakukan karena berbeda dimensi hukum 

di negara lain, tidak sepenuhnya hukum negara Indonesia dapat 

dipakai pada saat itu. Namun KBRI Kuala Lumpur telah bekerja 

sebaik mungkin dalam melindungi migran Suyantik. Sebenarnya 

Negara Malaysia juga telah banyak membantu dalam proses 
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Negara Indonesia.  

B. Keterbatasan 

Pada penulisan skripsi ini, penulis tentu menydari laporan skripsi 

yang disusun jauh dari kata sempurna, berikut beberapa yang 

menyebabkan kekurangan dalam penyusunan skripsi ini, 

1. Keterbatasan dalam mengumpulkan data-data, dikarenakan dokumen-

dokumen bersifat internal di KBRI Kuala Lumpur, serta ada yang 

masih belum diterima oleh KBRI Kuala Lumpur yang artinya masih 

dipegang oleh Pengadilan di Negara Malaysia. 

2. Keterbatasan waktu dalam mengumpulkan data-data yang mungkin 

akan membantu dalam menyusun penulisan skripsi ini. 

Oleh karena itu, penulis berharap hasil penelitian skripsi ini dapat 

bermanfaat, serta juga bagi peneliti yang akan membahas lebih lanjut 

mengenai penelitian ini dapat dilakukan penyempurnaan yang lebih baik 

lagi. 

C. Rekomendasi 

Rekomendasi yang ingin penulis berikan dari hasil penelitian 

skripsi ini ialah: 

1. Segala bentuk perlindungan yang telah di cantumkan dalam Undang-

Undang Nomor 18 Tahun 2017 ialah untuk menggantikan Undang-

Undang Nomor 39 Tahun 2004 yang sudah ketinggalan zaman. Pada 

hal itu juga, karena Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang 
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migran Indoensia supaya perlindungan mereka lebih terjamin, harus 

segera diimplementasikan, karena masih ada beberapa pasal yang 

tidak lengkap, dimana diperlukan turunannya lagi , sehingga bisa 

dikatakan seperti kekosongan hukum. 

2. Fokus pemerintah Indonesia harus lebih besar lagi, dengan melakukan 

pencegahan serta penanganan yang lebi ketat lagi terhadap migran-

migran non-prosedural, melakukan penyebaran informasi seluas 

mungkin demi keamaan setiap rakyat Indonesia, migran tidak hanya 

mencari mata pencaharian untuk ia sendiri, namun juga telah 

memberikan keuntungan besar bagi Indonesia yaitu sebagai pahlawan 

devisa negara. Kejadian-kejadian buruk seperti migran Suyantik tidak 

hanya dialami oleh beberapa orang saja, dan bukan hanya di Negara 

Malaysia, masih banyak lagi yang mengalami hal seperti itu bahkan 

mungkin sampai sekarang negara Indonesia tidak mengetahui keadaan 

seperti itu. Pemerintah Indonesia harus lebih giat lagi dalam 

membangun sistem penempatan serta perlindugan yang lebih baik 

lagi, kemudian pada MOU perlindungan migran antara Negara 

Indonesia dan Malaysia yang sedang dalam tahap proses, harus segera 

dilakukan pembahasan, karena MOU akan memperlancar perekrutan 

serta penempatan yang baik, akan mengurangi migran non prosedural 

sehingga kejadian seperti pada migran Suyantik tidak akan terjadi lagi. 
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