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BAB 1 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Buruh migran sangatlah rentan terhadap pelanggaran Hak Asasi 

Manusia (HAM), banyak kasus kekerasan, pelecehan dan eksploitasi yang 

melibatkan buruh migran khususnya buruh migran perempuan yang bekerja 

sebagai pekerja rumah tangga (PRT). Hal ini dipicu karena kurangnya 

perlindungan yang diberikan kepada para buruh migran oleh negara pengirim 

maupun negara penerima. Buruh migran yang bekerja pada sektor ini tidak 

dianggap sebagai aktivitas produksi.  

Sebagai hasil dari lemahnya hukum dan penegakan terhadap buruh 

migran maka kasus-kasus kekerasan, pelecehan dan eksploitasi banyak terjadi 

pada setiap tahapan dari proses migrasi buruh migran mulai dari pra-

penempatan, selama bekerja di luar negeri bahkan setelah kembali. Hal ini 

dilakukan oleh agen pelaksana penempatan buruh migran, pelatih, pemberi 

kerja, para pelaku perdagangan manusia (trafficker) dan pejabat pemerintah 

yang tidak manusiawi.  

Tanggung jawab atas pelanggaran hak asasi manusia dan eksploitasi 

ada di tangan pemerintah dan pihak-pihak yang berada di negara pengirim 

buruh migran serta negara tujuan dimana buruh migran dipekerjakan. 

Bagaimanapun juga negara-negara pengirim buruh migran seperti Indonesia 
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dan Filipina harus dapat megambil langkah-langkah kongkret guna 

menghapus praktik-praktik seperti itu dalam batasan negara mereka sendiri 

dan juga mengurangi resiko terjadinya pelanggaran da eksploitasi di luar 

negeri.  

Buruh migran yang pertama dan utama adalah manusia. Manusia 

adalah pemilik mutlak hak asasi manusia secara universal yang hak-hak, 

matrabat dan keamanannya membutuhkan perlindungan spesifik dan khusus. 

Sesungguhnya, karena tidak mendapatkan  perlindungan hukum dari Negara 

tempat mereka bermigrasi kaum migran internasional rentan terhadap 

kekerasan, pelecehan dan eksploitasi. Perlindungan hukum dan perlindungan 

dalam bentuk lain untuk menjamin ditegakkannya hak asasi manusia dan 

kelayakan kerja bagi buruh migran belum cukup terbangun di banyak Negara 

tujuan.  

Seperti para buruh dari negara asal lainnya, banyak buruh migran 

Indonesia yang mengalami masalah saat bekerja di luar negeri, bahkan kasus-

kasus penganiayaan berat sering dilaporkan di media cetak dan media 

elektronik di Indonesia. Catatan kedatangan yang dibuat oleh pemerintah 

Indonesia mengungkapkan bahwa setiap tahun puluhan ribu buruh yang 

kembali ke tanah air melaporkan bahwa mereka mengalami masalah yang 

mencapai 16,9 persen dari semua buruh migran yang kembali pada tahun 

2014. Hal ini setara dengan puluhan ribu masalah yang dilaporkan setiap 
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tahun, tantangan yang signifikan bagi setiap kelembagaan mekanisme 

penanganan di Indonesia atau diluar negeri dan belum mencakup masalah 

yang dialami pada masa pra-keberangkatan dan pasca-kembali. 

Tabel 1.1 Rekap Data Kepulangan TKI Tahun 2014 

No Debarkasi 

2014 

Persentase 
Total 

Kepulangan 
TKI 

Bermasalah 

1 Bandara Adi Soemarno Solo 9,658 43 0.44% 
2 Bandara Juanda Surabaya 60,221 2,617 4.34% 
3 Ahmad Yani Semarang 25,582 297 1.16% 
4 Tanjung Pinang (deportasi) 15,611 15,611 100% 
5 Bandara Internasional Lombok Mataram 9,289 7 0.07% 
6 Bandara Adi Soetjipto Yogyakarta 8,460 151 1.78% 
7 Entikong 3,066 2,439 79.54% 
8 Nunukan 3,208 3,208 100% 
9 Sultan Mahmud Badaruddin II Palembang 1,355 2 0.01% 
10 Husein Sastranegara Bandung 501 33 6.59% 
11 Kualanamu Medan 1,550 86 5.55% 
12 Common Use Lounge T2 Bandara Soetta 1,069 807 75.49% 
13 BPK TKI Selatpanjang Tangerang 24,104 8,727 36.20% 
14 Kepulangan TKI Mandiri di T2 Soetta 38,105 0 0% 

Total 201,779 34,028 16.86% 
Source : BNP2TKI (Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga 

Kerja Indonesia) Tahun 2014 

Dalam linggkup Asia Tenggara, Filipina menempati urutan pertama 

dalam hal pengiriman buruh migran baik dalam sektor formal maupun 

informal. Dari jumlah data pada tahun 2014 ditemukan bahwa persentase 

pengiriman buruh migran perempuan sedikit lebih tinggi yaitu sebanyak 

50,5% sedangkan buruh migran laki-laki 49,5%. Pekerjaan buruh migran 

perempuan Filipina banyak terdapat pada sektor rumahan dengan pekerjaan 
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sebagai pekerja rumah tangga (PRT) sama halnya dengan buruh migran 

Indonesia. Kekerasan, pelecehan serta eksploitasi kerap kali dialami oleh 

buruh migran Filipina. Sebanyak 9,5% buruh migran perempuan Filipina 

kembali dengan berbagai pengaduan.  

Mengingat masyarakat internasional semakin menyadari adanya 

kerentanan khusus dari para buruh migran, maka telah dikembangkan 

instrument untuk melindungi dan mensosialisasikan hak-hak buruh migran 

seperti Konvensi PBB 1990 tentang Hak-hak Buruh Migran dan Anggota 

Keluarganya International Convention on the Protection of the Rights of All 

Migrant Workers and Member of Their Families atau biasanya disebut dengan 

Konvensi Migran 1990. Konvensi Migran 1990 memberikan pedoman tentang 

penerapan ketentuan hak asasi manusia yang ada pada buruh migran yang 

ditujukan untuk melindungi dan mendorong pemenuhan kebutuhan hak 

maupun martabat secara bebas dan setara. Komite yang mengawasi Konvensi 

tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan 

(Komite CEDAW, Convention on the Elimination of All Forms of 

Discrimination Against Woman) juga secara khusus membahas masalah HAM 

dari buruh migran perempuan melalui Rekomendasi Umum No. 26 tentang 

Buruh Migran Perempuan, yang mencatat bahwa perempuan mengalami 

pelanggaran HAM pada semua tahapan migrasi. Perjanjian internasional 

lainnya menempatkan tanggung jawab khusus pada negara-negara asal untuk 
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melindungi para buruh migran dari praktek ilegal dan dari diskriminasi, 

eksploitasi dan pelecehan. 

Indonesia meratifikasi Konvensi Migran 1990 pada 2 Mei 2012 

sedangkan Filipina telah terlebih dahulu meratifikasi Konvensi PBB 1990 

pada 5 Juli 1995. Indonesia dan Filipina telah memiliki aturan hukum nasional 

guna melindungi buruh migran. Pada tahun 2004, Dewan Perwakilan Rakyat 

(DPR) mengesahkan UU tentang migrasi tenaga kerja nasional yang pertama. 

Undang-undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan 

Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri saat ini merupakan instrument sentral 

yang mengatur system migrasi tenaga kerja. UU ini memfokuskan pada tata 

kelola pemerintahan dan administrasi, menetapkan kekuasan dan tanggung 

jawab kelembagaan; persyaratan perjanjian bagi agen perekrutan tenaga kerja; 

persyaratan administratif  untuk bepergian keluar negeri; dan proses pra-

keberangkatan. UU ini juga menetapkan sejumlah kecil hak-hak buruh 

migran. Mentri Tenaga Kerja telah mengeluarkan berbagai peraturan 

pelaksanaan yang terkait denga UU No. 39 Tahun 2004. 

Di Filipina, Migrant Workers and Overseas Filipinos Act 1995 atau 

UU Pekerja Migran dan Bangsa Filipina di Luar Negeri Tahun 1995 (UU 

Republik No.8042 dan telah diamandemen menjadi UU Republik No. 10022) 

mengandung pembagian wewenang pemerintah yang jelas antara departemen 

dan agen yang berbeda. Contohnya, Departemen Luar Ngeri bertugas 

Grace Erfida Kusa,Perlindungan Hukum Dan Penanganan Buruh Migran Yang Bermasalah Di Luar Negeri (Studi Kasus Indonesia Dan Filipina), 2015 
UIB Respository©2012



6 
 

 
 

menangani pemulangan buruh di luar negeri dan untuk melaksanakan 

advokasi diplomatik. Departemen Buruh dan Tenaga Kerja Filipina yang 

serupa dengan Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi Indonesia dalam 

hal ini bertugas mengawasi penerapan hukum-hukum luar negeri, 

menyediakan bantuan hukum dan menangani perawatan kesehatan. Sekertaris 

Departemen ini memimpin Dewan Pusat Pengelolaan Ketenagakerjaan Luar 

Negeri Filipina (Governing Board of the Philippine Overseas Employment 

Administration, POEA). 

Buruh migran dari Filipina memiliki angka terhadap kekerasan, 

pelecehan dan eksploitasi yang lebih rendah dibandingkan buruh migran yang 

berasal dari Indonesia. Hal ini dikarenakan kesiapan negara Filipina dalam 

upaya melindungi setiap warga negaranya yang bekerja di luar negeri dengan 

membentuk Republic Act No.8042 tahun 1995. Namun dengan adanya aturan 

hukum nasional cukup memberikan perlindungan terhadap buruh migran 

walaupun belum dapat melindungi secara optimal. Dalam pengiriman buruh 

migran perlindungan tidak cukup hanya diberikan oleh negara pengirim atau 

penyedia buruh migran namun diperlukan pula perlindungan dari negara 

penerima atau pengguna maupun negara transit dalam proses migrasi. Dalam 

penulisan istilah pekerja migran/buruh migran memiliki makna yang sama. 

Pembahasan inilah yang akan menjadi kajian penulis untuk membahas 

secara rinci mengenai bagaimana hukum dan kebijakan di Indonesia 
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merespon persoalan-persoalan penting yang terkait dengan posisi Indonesia 

sebagai Negara yang mengirimkan sejumlah besar buruh baik tenaga ahli 

maupun non ahli, serta bagaimana persoalan-persoalan tersebut ditangani oleh 

Filipina sebagai Negara yang memiliki sejarah panjang dalam menangani 

migrasi tenaga kerja terhadap Konvensi Internasional Perlindungan Hak-hak 

Seluruh Buruh Migran dan Anggota Keluarganya (International Convention 

on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Member of Their 

Families), Konvensi Migran 1990. 

Dengan dasar pemikiran di atas, maka penulis menulis skripsi berjudul 

“Perlindungan Hukum Dan Penanganan Buruh Migran Yang 

Bermasalah Di Luar Negeri (Studi Kasus Indonesia Dan Filipina)”. 

 

B. Perumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan sebelumnya, penulis akan 

mengkaji beberapa rumusan masalah diantaranya : 

1. Bagaimana implementasi International Convention on the Protection of 

the Rights of All Migrant Workers and Member of Their Families 

(Konvensi Migran 1990) dalam peraturan perundang-undangan terkait 

perlindungan hukum dan penanganan buruh migran di Indonesia dan 

Filipina ? 
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2. Apakah persamaan dan perbedaan antara Indonesia dan Filipina dalam 

memberikan perlindungan dan penanganan kepada buruh migran ? 

3. Apakah keunggulan dan kelemahan perlindungan dan penanganan buruh 

migran Indonesia dan Filipina di luar negeri ? 

 

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

Tujuan dilakukan penelitian ini adalah : 

1. Menganalisis implementasi International Convention on the Protection of 

the Rights of All Migrant Workers and Member of Their Families 

(Konvensi Migran 1990) dalam peraturan perundang-undangan terkait 

perlindungan hukum dan penanganan buruh migran di Indonesia dan 

Filipina. 

2. Memaparkan persamaan dan perbedaan antara Indonesia dan Filipina 

dalam memberikan perlindungan dan penanganan kepada buruh migran. 

3. Memaparkan dan menganalisis keunggulan dan kelemahan perlindungan 

dan penanganan buruh migran Indonesia dan Filipina di luar negeri. 

Manfaat : 

1. Diharapkan hasil penelitian ini mampu memberikan sumbangan ilmu yang 

berguna, menambah pemahaman dan pengetahuan kita mengenai 

perbandinganperlindungan hukum dan penanganan terhadap buruh migran 

bermasalah di luar negeri. 
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2. Bagi masyarakat, dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat 

awam yang tidak terlalu mengerti dan selalu menutupi peristiwa hukum 

yang terjadi terutama dalam lingkup proses migrasi yang harus segera 

dilaporkan langsung demi melindungi hak-hak buruh migran. 

3. Bagi pemerintah, melalui penelitian skripsi ini diharapkan dapat 

memberikan manfaat kepada pemerintah dan lembaga terkait di Indonesia 

dalam membuat dan/atau mengimplementasikan undang-undang yang ada 

atau yang akan ada terkait agar tetap memperhatikan perlindungan hak-

hak asasi manusia bagi buruh migran. 
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