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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Landasan Konsepsional 

1. Penertian Buruh Migran 

Berdasarkan  Konvensi Internasional Tentang Perlindungan Hak 

Asasi Semua Buruh Migran dan Anggota Keluarganya Pasal 2 ayat (1) 

menyebutkan  istilah “buruh migran” mengacu pada seseorang yang akan 

melakukan pekerjaan yang dibayar dalam suatu Negara di mana ia bukan 

menjadi warganegara. 

Hukum nasional Indonesia dan Filipina juga memuat pengertian 

tentang buruh migran. Undang-undang Nomor 39 Tahun 2004 

mendefinisikan buruh migran dalam bunyi Pasal 1 Ayat (1) yang berbunyi 

“Tenaga Kerja Indonesia yang selanjutnya disebut TKI adalah setiap 

warga negara Indonesia yang memenuhi syarat untuk bekerja di luar 

negeri dalam hubungan kerja untuk jangka waktu tertentu dengan 

menerima upah”.  

Berdasarkan Republic ACT No. 10022 Section 3 Paragraf (a) 

menyebutkan bahwa “Overseas Filipino worker” refers to a person who 

is to be engaged, is engaged or has been engaged in a remunerated 

activity in a state which he or she is not a citizen or on board vessel 

navigating the foreign seas other than a government ship used for military 
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or non-commercial purpose or on an insrallation located offshore or on 

the high seas; to be used interchangeby with migrant workers”  

2. Pengertian Perlindungan Hukum 

Dalam perlindungan hukum yang merupakan bagian spesifik dari 

arti perlindungan secara luas. Adapun yang dimaksud dengan 

perlindungan hukum tersebut adalah:1 

1. Perlindungan terhadap harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap 

HAM yang dimiliki oleh subjek hukum berdasarkan ketentuan hukum 

dari kesewenang-wenangan. 

2. Berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak 

hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik 

dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.  

3. Kumpulan peraturan atau kaidah yang dapat melindungi suatu hal dari 

hal lainnya. 

Bentuk perlindungan hukum ada dua macam yaitu:2 

a. Perlindungan hukum preventif yaitu perlindungan hukum yang 

diberikan dengan tujuan untuk mencegah terjadinya sengketa antara 

pemerintah dengan rakyat. Perlindungan ini dilakukan dengan cara 

memberikan kesempatan kepada hukum untuk mengajukan keberatan 

                                                            
1 Umu Hilmy, Urgensi Perubahan UU Nomor: 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan 
Pekerja Indonesia  di Luar Negeri, RDP antara Pakar dengan Panja Pekerja Indonesia  Komisi IX 
tanggal 16 Desember 2010, hal 8-9. 
2 Ibid, hal 10 
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(inspraak) atau pendapatnya sebelum keputusan pemerintah mendapat 

bentuk yang definitif.  

b. Perlindungan hukum represif yaitu perlindungan hukum yang 

bertujuan untuk menyelesaikan sengketa yang dilakukan oleh lembaga 

peradilan, yaitu peradilan hukum dan peradilan administratif di 

Indonesia. 

Bentuk perlindungan hukum preventif adalah merupakan bentuk 

perlindungan yang paling tepat, maka substansi yang harus ada dalam 

suatu peraturan untuk memberikan perlindungan adalah: 3 

1) Mengatur pasal-pasal mengenai hak yang dijamin dalam undang-

undang (UU), secara eksplisit dan jelas. 

2) Menyebutkan persyaratan bagi subjek hukum yang memperoleh hak 

tersebut secara rinci. 

3) Mencantumkan pihak yang wajib memenuhi hak yang dijamin. 

4) Mengenakan sanksi bagi pihak yang wajib memenuhi hak, tetapi tidak 

melaksanakan. 

5) Mengatur prosedur untuk mendapatkan hak. 

6) Mengadakan suatu lembaga tempat mengajukan keberatan ketika 

haknya tidak dipenuhi. 

                                                            
3Suchita Manajit, Mai Thi Thanh Nga Na, “Migrant Workers Rights to Social Protection in ASEAN ( 
Case Studies of Indonesia, Philippines, Singapore and Thailand),   Friedrich-Ebert-Stiftung, Office for 
Regional Cooperation in Asia, 2011, page 37-38. 
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Migrasi tenaga kerja tidak hanya melibatkan negara pengirim 

tetapi juga melibatkan negara penerima, sehingga perlindungan hukum 

wajib diberikan oleh kedua pihak. Kewajiban untuk melindungi buruh 

migran di miliki oleh negara penerima dan negara pengirim buruh 

migran.4 

Berdasarkan undang-undang, peraturan, dan kebijakan yang 

berlaku di negara masing-masing, negara-negara penerima akan: 

1. Mengintensifkan upaya untuk melindungi hak asasi manusia, 

mempromosikan kesejahteraan dan menjunjung tinggi 

martabat buruh migran; 

2. Pencapaian kerja terhadap keharmonisan dan toleransi antara 

negara penerima buruh migran; 

3. Memfasilitasi akses ke sumber daya dan pemukiman melalui 

informasi, pelatihan, pendidikan, askes terhadap keadilan, 

pelayanan kesejahteraan yang dibutuhkan sesuai dengan 

undang-undang, peraturan dan kebijakan yang tersedia dari  

negara penerima, serta perjanjian bilateral dan multilateral; 

                                                            
4KolokiumNasional Komunitas ASEAN 2015: DebatHukumPemajuandanPerlindungan HAM di 
ASEAN UntukMahasiswaHukumBerbagaiUniversitas di Indonesia, “Referral Sheet 19 :Asean 
Declaration on the Protection and Promotion of the Rights of Migrant Workers”, 3 September 2013 
Jakarta, page 3. 
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4. Untuk mempromosikan perlindungan kerja, pembayaran upah, 

dan akses yang memadai terhadap kondisi kerja dan kehidupan 

buruh migran yang adil dan sopan; 

5. Untuk memberikan akses yang memadai pada hukum dan 

system peradilan di negara-negara penerima buruh migran 

yang mungkin menjadi korban dari diskriminasi, pelecehan, 

eksploitasi, kekerasan; dan 

6. Untuk memfasilitasi pelaksanaan fungsi konsuler kepada pihak 

konsuler atau perwakilan diplomatik negara asal buruh migran 

yang ditangkap atau dimasukkan ke dalam penjara, tahanan 

atau dengan cara lain berdasarkan undang-undang dan 

peraturan di negara penerima dan sesuai dengan Konvesi Wina 

tentang Hubungan Konsuler. 

Berdasarkan undang-undang, peraturan dan kebijakan di negara 

masing-masing. Negara pengirim memiliki kewajiban: 

1. Untuk meningkatkan upaya terkait dengan promosi dan 

perlindungan hak-hak buruh migran; 

2. Untuk menjamin akses ke kesempatan dalam pekerjaan dan 

penghidupan bagi warganya sebagai alternatif  yang 

berkelanjutan; 
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3. Untuk mengatur kebijakan dan prosedur untuk memfasilitasi 

aspek migrasi buruh, termasuk persiapan rekrutmen buruh di 

luar negeri dan perlindungan buruh migran saat mereka berada 

di luar negeri dan kepulangan ke negara asal; dan 

4. Untuk membangun dan mendorong praktek untuk mengatur 

perekrutan buruh migran dan mengadopsi mekanisme untuk 

menghilangkan praktek perekrutan ilegal melalui hukum dan 

kontrak yang berlaku, peraturan dan akreditasi agen perekrutan 

dan majikan, serta memasukkan kedalam daftar hitam agen 

lalai atau illegal. 

3. Pengertian Penanganan 

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, Penanganan 

diartikan sebagai proses, cara, perbuatan untuk mengangani. Dalam hal 

penanganan terhadap buruh migran yang bermasalah diluar negeri, jenis 

penanganan berdasarkan keadaan buruh migran dibagi menjadi 2, yaitu: 

a. Penanganan terhadap buruh migran yang mengalami tindak kekerasan, 

pelecehan, diskriminasi dan eksploitasi. Buruh migran kerap menjadi 

korban yang mengakibatkan hilangnya hak untuk mendapatkan 

informasi dan komunikasi, penyitaan dokumen-dokumen, penahanan 

upah, luka-luka, depresi bahkan kematian. 
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b. Penanganan terhadap buruh migran yang melanggar ketentuan hukum 

di negara penempatan. Tidak sedikit buruh migran yang terancam 

hukuman mati di negara penempatan karena melakukan suatu tidak 

pidana seperti narkoba dan pembunuhan. Disamping itu banyak pula 

yang ditahan dengan tuduhan lain seperti mencuri, zina, dan melarikan 

diri dari pemberi kerja. 

 Penanganan merupakan suatu tindakan yang sangat 

mempengaruhi nasib buruh migran baik buruh migran sebagai korban 

maupun sebagai pelaku tindak pidana karena sering terjadi 

diskriminasi dan pelanggaran terhadap hak-hak asasi manusia seperti 

hak mendapakan penasehat hukum, penerjemah dan pelayanan 

kesehatan. 

 

B. Landasan Yuridis 

1. International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant 

Workers and Member of Their Families(Konvensi Migran 1990) 

Kedua negara, Indonesia dan Filipina telah merativikasi International 

Covention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and 

Member of Their Families atau biasa disebut Konvensi Migran 1990 yang 

dideklarasikan di New York, Amerika Serikat, dan disahkan melalui resolusi 

PBB 45/158 pada tanggal 18 Desember tahun 1990. Konvensi ini merupakan 
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sebuah konvensi yang fokus terhadap perlindungan hak buruh migran beserta 

keluarganya.5 

 

Tabel 2.1 Negara-negara yang Meratifikasi International Convention on 
the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Member of Their 

Families(Konvensi Migran 1990) 
 

Negara Ratifikasi Konvensi 1990 

Albania 05 June 2007 

Algeria 21 Apr. 2005 

Argentina 23 Feb. 2007 

Azerbaijan 11 Jan. 1999 

Belize 14 Nov. 2001 

Bolivia 12 Oct. 2000 

Bosnia & Herzegovina 13 Dec. 1996 

Burkina Faso 26 Nov. 2003 

Cape Verde 16 Sept. 1997 

Chile 21 Mar. 2005 

Colombia 24 May. 1995 

Ecuador 06 Feb. 2002 

El Salvador 14 Mar. 2003 

                                                            
5Patric taran. 2007 “Clashing World: Imperative for a Rights-Based Approach to Labour Migration in 
the Age of Globalization” dalam Globalization, migration and Human Rights: InternationalLaw under 
Review, Vol II Bruylant, Brussel). 
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Egypt 19 Feb. 1993 

Ghana 08 Sept. 2000 

Guatemala 11 Aug. 2005 

Guinea 08 Sept. 2000 

Honduras 11 Aug. 2005 

Indonesia 02 Mei. 2012 

Jamaica 25 Sept. 2008 

Kyrgyz Republic 29 Sept. 2003 

Lesotho 16 Sept. 2005 

Libyan Arab Jamarihiriya 18 June 2004 

Mali 06 June 2003 

Mauritania 22 Jan. 2007 

Mexico 08 Mar. 1999 

Morocco 21 June 1993 

Nicaragua 26 Oct. 2005 

Niger 18 March 2009 

Paraguay 23 Sept. 2008 

Peru 14 Sept. 2005 

Philippines 05 July 1995 

Rwanda 15 Dec. 2008 

Senegal 09 June 1999 
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Seychelles 15 Dec. 1994 

Sri Lanka 11 March 1996 

Syria 02 June 2005 

Tajikistan 08 Jan. 2002 

Timor Leste 30 Jan. 2004 

Turkey 27 Sept. 2004 

Uganda 14 Nov. 1995 

Uruguay 15 Feb. 2001 

Sumber: Petunjuk Ratifikasi Konvensi Migran 1990 

Konvensi Internasional mengenai Perlindungan Hak-hak Seluruh 

Buruh Migran dan Anggota Keluarganya (International Convention on the 

Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their 

Families), Konvensi Migran 1990 merupakan kerangka paling luas dalam 

hukum internasional bagi perlindungan hak-hak buruh migran dan anggota 

keluarganya dan petunjuk bagi negara bagaimana cara mengembangkan 

kebijakan migrasi tenaga kerja sembari menghormati hak-hak migran.6 Arti 

pentingnya Konvensi ini ditekankan pada sepuluh poin berikut : Pertama, 

Konvensi tersebut berupaya membangun standar minimum perlindungan hak-

hak sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya seluruh buruh migran dan 

anggota keluarganya. Konvensi tersebut mendorong negara agar semakin 

                                                            
6Graziano Battistella, 2009. “Migration and human rights: the uneasy but essential relationship”  
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menyelaraskan perundang-undangan dengan standar universal yang termaktub 

di dalam Konvensi tersebut. Sebagaimana dinyatakan dalam pasal 79 

Konvensi, negara tetap memiliki hak prerogatif untuk menentukan siapa yang 

diperbolehkan masuk ke negara mereka dan memenuhi syarat untuk menetap. 

Kedua, Konvensi tersebut melakuakan pendekatan pengertian buruh 

migran bukan sekedar buruh atau komoditas ekonomi; mereka adalah manusia 

yang memiliki hak asasi manusia. Ketiga, Konvensi tersebut peran pentingnya 

dimainkan oleh migrasi buruh di dalam ekonomi global. Konvensi tersebut 

mengakui bahwa kontribusi yang disumbangkan oleh buruh migran terhadap 

ekonomi dan masyarakat negara tempat mereka bekerja serta pembangunan di 

negara asal mereka sendiri bergantung pada pengakuan dan perlindungan 

hukum terhadap hak asasi mereka. Konvensi tersebut menetapkan standar 

untuk membuat hak-hak ini dapat dijalankan dan ditegakkan di bawah hukum 

nasional. 

Keempat, sementara sebagian buruh migran dan keluarganya ada yang 

berhasil dalam upaya mendapatkan kondisi hidup dan kerja yang layak di luar 

negeri, sebagian lainnya mengalami eksploitasi dan diskriminasi dan 

dilanggar hak-haknya. Di sebagian besar negara, buruh migran umumnya 

akan menghadapi lebih banyak permasalahan dalam mendapatkan pengakuan 

dan perlindungan terhadap hak-haknya daripada warga lokal negara 

bersangkutan. Konvensi tersebut mengakui kerentanan yang dirasakan oleh 
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buruh migran dan anggota keluarganya serta kebutuhan akan perlindungan 

yang memadai.  

Kelima, konvensi tersebut merupakan instrument internasional 

mengenai buruh migran yang paling komperhensif hingga saat ini. Konvensi 

tersebut berisi serangkaian standar untuk menangani (a) perlakuan terhadap 

kesejahteraan dan hak-hak seluruh buruh migran dan anggota keluarganya dan 

(b) kewajiban dan tanggung jawab negara yang terkait, ini meliputi negara 

asal, negara transit, dan negara tempat bekerja, yang kesemuanya 

mendapatkan keuntungan dari migrasi buruh internasional, tetap instrumen-

instrumen  semacam itu bisa bernilai hanya jika tidak bertentangan dengan 

norma-norma global yang disepakati atau jika menetapkan standar yang lebih 

tinggi dakan memberikan perlindungan terhadap buruh migran dan 

keluarganya. 

Keenam, konvensi tersebut menekankan bahwa seluruh buruh migran, 

baik yang berdokumen lengkap ataupun tidak seharusnya hak-haknya tetap 

diakui. Konvensi tersebut inklusif bagi seluruh buruh migran tanpa 

memandang status hukum mereka, tetapi berupa mempromosikan penempatan 

buruh migran dengan kelengkapan dokumen yang baik. Konvensi tersebut 

mendorong seluruh buruh dan pengusaha menghormati dan mematuhi hukum 

dan prosedur negara terkait. 

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



22 

 
 

Ketujuh, filosofi konvensi didasarkan pada prinsip-prinsip non 

diskriminasi. Seluruh buruh migran dan anggota keluarganya, tanpa 

memandang status hukumnya, menikmati hak asasi yang sama seperti warga 

lokal negara tersebut. Buruh migran berdokumen dan anggota keluarganya 

menikmati perlakuan yang sama dengan warga lokal dalam sejumlah situasi 

tertentu. 

Kedelapan, konvensi tersebut memberikan definisi mengenai buruhan 

migran yang disepakati secara internasional, yang luas cakupannya dan 

mencakup seluruh migran baik laki-laki maupun perempuan, yang akan 

bekerja, sedang bekerja atau telah bekerja dalam sebuah aktivitas yang diupah 

di sebuah negara yang bukan negaranya sendiri. Konvensu ini juga 

memberikan definisi kategori-kategori buruh migran tertentu yang dapat 

diterapkan di setiap kawasan di dunia. 

Kesembilan, konvensi tersebut berupaya mencegah dan 

menghapuskan eksploitasi terhadap seluruh buruh migran dan anggota 

keluarganya dalam seluruh proses migrasi. Konvensi dengan jelas berupaya 

mengakhiri perekrutan buruh secara ilegal atau tidak berdokumen. 

Terakhir, konvensi tersebut membentuk Komite Perlindungan Hak-

hak Seluruh Buruh Migran dan Anggota Keluarganya. Komite tersebut 

mengkaji pelaksanaan konvensi oleh negara peratifikasi melalui pengkajian 
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laporan mengenai langkah-langkag yang telah dilakuakan oleh negara 

peratifikasi untuk mengimplementasikan konvensi ini. 

Konvensi ini pada intinya membahas perlindungan yang diberikan 

kepada para buruh migran beserta keluarganya serta pemenuhan atas hak-hak 

yang mereka miliki. Konvensi ini secara eksplisit memberlakukan hak-hak 

yang diuraikan di dalam Standar Hak Asasi Manusia Internasional (Deklarasi 

Universal hak Asasi Manusia dan Konvenan Internasional mengenai Hak 

Politik dan Hak Sipil dan mengenai Hak Ekonomi, Hak Sosial dan Hak 

Budaya tahun 1966) untuk situasi spesifik buruh migran dan anggota 

keluarganya. Instrument-instrumen lainnya juga melakukan hal yang sama 

terhadap kelompok-kelompok lainnya. Ini menjadikan Konvensi hak-hak 

Buruh Migran sebuah instrument petunjuk hukum yang komperhensif bagi 

negara dalam menyusun kebijakan migrasi.7 

Arti penting Konvensi Hak-hak Buruh Migran adalah memberi 

kerangka normative komperhensif untuk menentukan kebijakan migrasi 

nasional dan internasional di bawah aturan hukum. Konvensi ini memberikan 

kerangka sebuah pendekatan berbasis hak, tetapi lebih daripada sekedar 

perjanjian terhadap hak asasi. Konvensi Hak-hak Buruh Migran mencakup 

keseluruhan proses migrasi buruh migran dan anggota keluarganya; persiapan, 

                                                            
7Petunjuk Ratifikasi Konvensi Internasional Perindungan Hak-hak Pekerja Migran dan Anggota 
Keluarganya, Jenewa. 2009. Hlm, 11. 
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keberangkatan dan transit; tinggal di negara tempat kerja; dan kepulangan 

serta reintegeasi di negara asal atau negara tempat tinggal.8 

Konvensi Hak-hak Buruh Migran juga memberikan definisi terbaru 

buruh migran, termasuk pelbagai kategori buruhan migran, berdasarkan 

keterlibatan dalam sebuah “aktivitas berbayar” yang dengan demikian, 

mengangani buruh migran dalam aktivitas sektor informal serta sektor formal. 

Norma-norma yang disajikan di dalam Konvensi ini secara umum dapat 

diaplikasikan pada buruh migran laki-laki dan perempuan dengan hak mereka 

masing-masing. Sementara resiko dan kerentanan spesifik migran perempuan 

tidak dicantumkan, namun yang penting adalah bahwa perundang-undangan 

yang diadopsi sesuai dengan Konvensi ini untuk menjamin bahwa hak-hak 

yang diatur dalam Konvensi ini diwujudkan secara jelas teraplikasi dan juga 

sepenuhnya terlindungi bagi migran perempuan beserta keluarganya 

sebagaimana bagi laki-laki.9 

a. Aspek-aspek migrasi yang dicakup dalam Konvensi 

Dalam Konvensi Internasional Tentang Perlindungan Hak Semua 

Buruh Migran dan Anggota Keluarganya Pasal 1 menyatakan bahwa: 

1. Konvensi ini berlaku, kecuali jika ditentukan lain sebaliknya disini, 

pada semua buruh migran dan anggota keluarganya tanpa pembedaan 

apapun seperti jenis kelamin, ras, warna kulit, bahasa, agama, atau 

                                                            
8Ibid, hlm 12. 
9Nicola Piper; Margaret Satterhwaite. 2007. “Migrant Women” in Ryszard Cholewiski et al: 
International Migrant Law : Developing Paradigsm and Key Challenges (T.M.C Asser Press) 
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kepercayaan, pendapat politik atau lainnya, kebangsaan, asal usul etnis 

atau sosial, kewarganegaraan, usia, kedudukan ekonomi, kekayaan, 

status perkawinan, status kelahiran atau status lainnya.10 

2. Konvensi ini berlaku pada keseluruhan proses migrasi buruh migran 

dan anggota keluarganya. Konvensi tersebut memberi mereka hak-hak 

dan perlindungan di semua tahap: persiapan, perekrutan, 

keberangkatan dan transit; tinggal di negara tempat bekerja dan 

kepulangan serta tinggal kembali di negara asal atau negara tempat 

tinggal.  

b. Subjek dalam Konvensi 

1) Buruh Migran 

 Untuk pertama kalinya di dalam sebuah instrument 

internasional, konvensi memberikan definisi mengenai buruhan 

migran yang dipusatkan pada keterlibatan sebuah “aktivitas yang 

diupah”. Definisi ini luas dan mencakup perlindungan terhadap 

orang-orang yang berencana menjadi buruh migran, atau secara 

aktual sedang bekerja di luar negara mereka sendiri, atau selesai 

bekerja si luar negeri dan kembali ke negara asal mereka.11 

 Konvensi tersebut menyatakan, “istilah ‘buruh migran’ 

merujuk pada seorang yang akan berkutat, sedang berkutat dalam 

                                                            
10Ibid, hlm.23. 
11Petunjuk Ratifikasi Konvensi Internasional Perindungan Hak-hak Pekerja Migran dan Anggota 
Keluarganya, Jenewa. 2009. Hlm, 14. 
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sebuah aktivitas yang diupah di sebuah negara yang dimana dia 

bukan merupakan warganya”. Selain definisi umum buruh migran, 

konvensi tersebut juga memberikan definisi beberapa kategori 

buruh migran khusus, seperti buruh perbatasan, pekerja musiman 

(seasonal worker), pekerja proyek (project-tied worker), dan 

pekerja mandiri (self-employed worker). Kategori buruh mandiri 

adalah sejumlah besar buruh migran yang menjalakan bisnis 

keluarga berskala kecil secara mandiri atau dengan anggota 

keluarga lainya.12 

2) Anggota keluarga buruh migran 

 Untuk tujuan konvensi ini, istilah “anggota keluarga” mengacu 

pada orang-orang yang kawin dengan buruh migran atau 

mempunyai hubungan dengaanya yang menurut hukum yang 

berlaku berakibat sama dengan perkawinan, dan juga anak-anak 

mereka yang di bawah umur dan orang-orang lain yang menjadi 

tanggungan mereka yang dianggap anggota keluarga menurut 

ketentuan perundang-undangan yang berlaku, atau menurut 

perjanjian bilateral atau multilateral antara negara-negara yang 

bersangkutan, sesuai dengan bunyi Pasal 4 konvensi ini. 

3) Hal-hal yang tidak mencakup buruh migran 

 Konvensi ini mengecualikan aplikasinya pada : 
                                                            
12Ibid, hlm, 16. 
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a) Orang-orang yang dikiirim atau diburuhkan oleh organisasi 

internasional, atau orang-orang yang dikirim atau 

diburuhkan oleh suatu negara di luar wilayahnya untuk 

menjalankan fungsi resmi, yang kedatangan dan statusnya 

diatur oleh hukum internasional yang umum atau oleh 

konvensi internasional khusus; 

b) Orang-orang yang dikirim atau dipekerjakan oleh suatu 

negara atas nama negara tersebut diluar wilayahnya, yang 

berpartisipasi dalam program-program pengembangan dan 

program-program kerjasama lainnya, yang kedatangan dan 

statusnya diatur oleh perjanjian dengan negara tempatnya 

bekerja, dan sesuai dengan perjanjian tersebut, tidak 

dianggap sebagai buruh migran; 

c) Orang-orang uang bertempat tinggal di negara yang 

berbeda dengan negara asalnya sebagai penanam modal; 

d) Pengungsi atau orang tanpa kewarganegaraan, kecuali 

ketentuan tentang hal ini dicantumkan dalam ketentuan 

perundang-udangan nasional dari negara yang 

bersangkutan, atau dalam instrument internasional yang 

berlaku bagi negara peserta tersebut; 

e) Pelajar dan orang yang ikut pelatihan; 
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f) Pelaut dan buruh pada instalasi lepas pantai yang belum 

diterima untuk betempat tinggal dan melakukan pekerjaan 

yang dibayar di negara tempatnya bekerja. 

4) Tindakan non-diskriminasi 

 Konvensi berlaku bagi semua orang yang memenuhi definisi 

buruh migran dan anggota keluarganya; mereka berhak atas 

perlindungan hak-hak mereka di bawah konvensi tanpa perbedaan 

apapun seperti jenis kelamin, ras, warna kulit, bahasa, agama atau 

keyakinan, pendapat politik atau pendapat lainnya, asal bangsa, 

etnis atau sosial, kebangsaan, usia, posisi ekonomi, kekayaan, 

status perkawinan, status kelahiran dan status lainnya. Ketentuan 

ini terdapat pada Pasal 7 Konvensi.13 

c. Hak Asasi Buruh Migran dan Anggota Keluarganya 

Konvensi ini mendefinisikan hak-hak buruh migran di bawah dua 

tajuk utama: hak asasi seluruh buruh migran dan anggota keluarganya 

(Bagian III), dan hak-hak lain buruh migran dan anggota keluarganya 

yang berdokumen atau berketentuan (Bagian IV). Hak asasi berlaku pada 

seluruh buruh migran dan anggota keluarganya tanpa memandang status 

hukum mereka, sementara hak-hak lain berlaku hanya pada buruh migran 

dan anggota keluarganya yang berdokumen. 

                                                            
13Petunjuk Ratifikasi Konvensi Internasional Perindungan Hak-hak Pekerja Migran dan Anggota 
Keluarganya, Jenewa. 2009. Hlm, 14. 
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Konvensi ini tidak mencantumkan serangkaian hak-hak baru yang 

secara eksklusif bagi buruh migran dan anggota keluarganya. Namun, 

sebagian besar hak yang termaktub di dalam konvensi, misalnya banyak 

pasal di Bagian III, menyatakan ulang dan menekankan pemberlakuan 

untuk buruh migran dan angoota keluarganya hak-hak relevan yang 

dicantumkan di dalam Konvenan Internasional mengenai Hak Sipil dan 

Hak Politik dan Konvenan Internasional mengenai Hak Ekonomi, Hak 

Sosial dan Hak Budaya dan perjanjian-perjanjian hak asasi utama lainnya. 

Namun konvensi tersebut mencantumkan sejumlah hak yang 

membutuhkan perlindungan khusus dan memberikan jaminan tambahan 

mengingat kerentanan khusus buruh migran dan anggota keluarganya. 

1) Hak-hak dan kebebasan dasar 

Konvensi ini mempertahankan hak yang telah mutlak dimiliki 

oleh manusia termasuk buruh migran, untuk meninggalkan sebuah 

negara dan masuk serta tinggal di negara asal mereka. Seperti yang 

disebutkan dalam Pasal 8 Ayat (1) Konvensi ini yang berbunyi “Buruh 

migran dan anggota keluarganya harus bebas untuk meninggalkan 

negara manapun, termasuk negara asal mereka. Hak ini, tidak boleh 

dibatasi kecuai sebagaimana ditentukan oleh hukum, diperlukan untuk 

melindungi keamanan nasional, ketertiban umum (Order Public), 

kesehatan dan moral umum, atau hak dan kebebasan-kebebasan orang-
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orang lain, yang sesuai dengan hak lain yang diakui dalam konvenan 

ini”.  

Kondisi hidup dan kerja yang tidak manusiawi serta pelecehan 

fisik dan pelecehan seksual yang sering kali dialami oleh buruh migran 

di tangani dengan menegaskan ulang hak mereka atas kehidupam 

sesuai dengan bunyi Pasal 9 “Hak atas hidup dari buruh migran dan 

anggota keluarganya harus dilindungi oleh hukum”. Dan pelanggaran 

perlakuan atau hukum yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan 

diatur dalam Pasal 10 yang berbunyi “Tidak seorangpun buruh migran 

dan anggota keluarganya dapat dijadikan sasaran penyiksaan atau 

perlakuan atau penghukuman yang kejam, tidak manusiawi dan 

merendahkan martabat”.  

Perbudakan atau kerja paksa atau kerja wajib dibedakan menurut Pasal 

11 yang terdiri dari: 

1. Tidak seorangpun buruh migran dan anggota keluarganya dapat 

diperbudak atau diperhamba. 

2. Tidak seorangpun buruh migran dan anggota keluarganya dapat 

diwajibkan untuk melakukan kerja paksa atau kerja wajib; 

3. Ayat 2 pasal ini tidak boleh mengecualikan kerja keras (hard 

labour) sehubungan dengan hukuman yang dijatuhkan oleh 

pengadilan yang berwenang, dinegara-negara yang 
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memperkenankan dijatuhkannya kerja keras sebagai suatu 

hukuman. 

Dengan kewajiaban negara untuk melindungi buruh migran 

dan anggota keluarganya dari kekerasan, cedera fisik, ancaman dan 

intimidasi dipertegas dalam Pasal 16 Ayat (2) yang berbunyi “Buruh 

migran dan anggota keluarganya berhak atas perlindungan yang efektif 

oleh negara terhadap tindakan kekerasan, kerugian fisik, ancaman dan 

intimidasi, baik yang dilakukan oleh pejabat publik, maupun 

perseorangan, kelompok ataupun lembaga. 

Seluruh buruh migran dan anggota keluarganya juga berhak 

atas kebebasan dasar seperti yang disebutkan dalam Pasal 12 yang 

terdiri dari: 

1. Setiap buruh migran dan anggota keluarganya berhak atas 

kebebasan berfikir, keyakinan dan beragama. Hak ini harus 

mencakup kebebasan untuk menganut agama atau kepercayaan 

atas pilihannya sendiri, dan kebebasan untuk menjalankan agama 

atas kepercayaanya dalam kegiatan ibadah, pentaatan, pengamalan, 

dan pengajaran baik secara sendiri maupun bersama-sama dengan 

orang lain, baik di tempat umum maupun secara pribadi. 
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2. Tidak seorangpun buruh migran dan anggota keluarganya dapat 

dipaksa sehingga terganggu kebebasannya, untuk menganut atau 

menetapkan agama atau kepercayaan sesuai dengan pilihannya. 

3. Kebebasan untuk menjalankan agama atau kepercayaan seseorang 

hanya dapat dibatasi oleh ketentuan berdasarkan hukum, dan yang 

diperlukan untuk melindungi keamanan, ketertiban, kesehatan atau 

moral masyarakat, atau hak dan kebebasan dasar orang lain. 

4. Negara-negara peserta dalam konvenan ini berjanji untuk 

menghormati kebebasan orang tua, yang setidaknya salah satu 

diantaranya adalah buruh migran, dan dimana dimungkinkan, wali 

hukum yang sah, untuk memastikan bahwa pendidikan agama dan 

moral bagi anak-anak mereka sesuai dengan keyakian sendiri. 

Sedangkan untuk kebebasan mengutarakan dengan lengkap 

dijelaskan dalam Pasal 13 yang terdiri dari: 

1. Buruh migran dan anggota keluarganya berhak untuk berpendapat 

atau campur tangan. 

2. Buruh migran dan anggota keluarganya berhak atas kebebasan 

untuk menyatakan pendapat,; hak ini termasuk kebebasan untuk 

mencari, menerima dan memberikan informasi dan pemikiran 

apapun, terlepas dari pembatasan-pembatasan secara lisan, tertulis 
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atau dalam bentuk cetakan, karya seni, atau melalui media lain 

sesuai dengan pilihannya. 

3. Pelaksanaan hak yang dicantumkan dalam ayat 2 pasal ini 

menimbulkan kewajiban-kewajiban dan tanggung jawab-tanggung 

jawab khusus. Oleh karenanya hal ini dapat dikenai pembatasan 

tertentu, akan tetapi hanya dapat dilakukan sesuai dengan hukum 

dan sepanjang diperlukan; 

a. Untuk menghormati hak atau nama baik orang lain: 

b.  Untuk melindingi keamanan nasional atau ktertiban umum 

negara-negara yang bersangkutan atau ketertiban umum (Order 

Public) atau kesehatan atau moral umum; 

c. Untuk tujuan mencegah propaganda perang: 

d. Untuk tujuan mencegah upaya yang mendorong kebencian 

berdasarkan kebangsaan, ras, atau keagamaan yang merupakan 

penghasutan untuk melakukan diskriminasi, permusuhan dan 

tindak kekerasan. 

Tidak seorangpun buruh migran dan anggota keluarganya yang 

dapat sewenang-wenang atau secara tidak sah dicampuri masalah-

masalah pribadinya, keluarga, rumah atau hubungan surat 

menyuratnya atau komunikasi lain, atau secara tidak sah diserang 

kehormatan dan nama baiknya. Setiap buruh migran dan anggotan 
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keluarganya berhak atas perlindungan hukum terhadap campur tangan 

serangan seperti tersebut diatas. Hal ini diatur dalam Pasal 14 

Konvensi ini. 

Seluruh harta benda yang dimiki oleh buruh migran dan 

anggota keluarganya diatur pula dalam Pasal 15 yang berbunyi “Tidak 

seorangpun buruh migran dan anggota keluarganya dapat secara 

sewenang-wenang dihalangi untuk memiliki property, baik yang 

dimiliki sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain. Apabila 

menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku di negara 

tempatnya bekerja, asset dari buruh migran dan anggota keluarganya 

disita baik sebagian maupun sreluruhnya, orang yang bersngkutan 

berhak untuk memperoleh kompensasi yang wajaar dan memadai. 

Setiap anak buruh migran berhak atas suatu nama, atas 

pendaftaran kelahiran, dan atas kewarganegaraan. Ketentuan ini diatur 

dalam Pasal 29 Konvensi ini. 

2) Hak atas Perlindungan Konsular 

Perwakilan konsular atau diplomatik  negara asal buruh migran 

harus diberitahu dengan segera mengenai penahanan migran tersebut, 

jika dia memintanya, dan migran tersebut memiliki hak untuk 

berkomunikasi dengan otoritas yang di sebutkan dalam Pasal 16 Ayat 

7 yang berbunyi “Apabila buruh minggan dan anggotanya ditangkap 
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atau dimasukkan kedalam penjara atau tahanan selama menunggu 

untuk diadili, atau ditahan dalam bentuk lain maka;  

a. Konsuler atau pejabat diplomatik negara asalnya atau negara 

penagkapan atau penahanan tersebut beserta alasan-alasannya, 

apabila yang bersangkutan memintanya. 

b. Orang yang bersangkutan harus mempunyai hak untuk 

berkomunikasi dengan pejabat-pejabat yang disebut diatas. 

Komunikasi dari orang tersebut kepada pejabat yang sisebut di atas 

harus segera disampaikan dan ia berhak untuk menerima 

komunikasi yang dikirimkan oleh pejabat tersebut dengan segera. 

c.  Orang yang bersangkutan harus segera diberitahu mengenai hak 

ini dan hak yang berasal dari perjanjian yang relevan jika ada, 

yang berlaku antara negara-negara yang bersangkutan, untuk 

berkorespondensi dan bertemu dengan pejabat diatas, dan untuk 

mengatur pengacara dengan mereka”. 

Seluruh buruh migran harus memilki hak atas perlindungan 

dan asistensi otoritas konsular atau otoritas diplomatik negara 

termasuk dalam kasus pengusiran seperti yang tertera dalam Pasal 23 

dimana “Buruh migran dan anggota keluarganya berhak untuk 

memperoleh upaya bagi perlindungan dan bantuan pejabat konsuler 

atau diplomatik dari negara asalnya atau negara yang mewakili 
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kepentingan negara tersebut, apabila hak yang diakui dalam konvensi 

ini lilanggar. Khususnya dalam hal pengusuiran, orang yang 

bersangkutan harus diberitahu mengenai hak ini dengan segera dan 

pejabat dai negara yang melakukan pengusiran harus memfasilitasi 

pelaksanaan hak tersebut”. 

3) Kesetaraan dengan warga lokal 

Seluruh buruh migran harus diberlakukan sama dengan warga 

lokal negara tempat kerja dalam hal seperti yang tertera dalam Pasal 

25 yaitu: 

1. Buruh migran dan anggota keluarganya harus mendapatkan 

perlakuan yang tidak kurang menguntungkan daripada yang 

diterapkan pada warganegara dari negara tempat bekerja dalam hal 

pengupahan dan: 

a. Kondisi-kondisi kerja lainnya, yakni uang lembur, jam kerja, 

istirahat mingguan, liburan dengan upah, keselamatan kerja, 

kesehatan, pemutusan hubungan kerja, dan kondisi-kondisi 

apapun yang menurut hukum dan praktek nasional dicakup 

dalam istilah ini; 

b. Persyaratan kerja lainnya, yakni usia minimum untuk bekerja, 

pembatasan pekerjaan rumah, dan hal-hal lain yang menurut 
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hukum dan praktek nasional dianggap sebagai persyaratan 

kerja; 

2. Penghapusan prinsip persamaan perlakuan yang dicantumkan 

dalam ayat 1 dari pasal ini dari perjanjian kerja pribadi, merupakan 

tindakan yang melanggar hukum; 

3. Negara-negara peserta harus mengambil semua langkah yang tepat 

untuk memastikan bahwa buruh migran tidak dihalangi haknya 

yang muncul dari prinsip ini atas alasan adanya pelanggaran dalam 

masa tinggal atau kerja mereka. Khususnya, majikan tidak boleh 

melepaskan diri dari kewajiban yang ada dalam perjanjian ataupun 

membatasi kewajiban mereka dengan cara apapun dengan alasan 

adanya pelanggaran semacam itu”. 

Kesetaraan dengan warga lokal juga meluas pada medis darurat 

dimana dalam Pasal 28 disebutkan bahwa “Buruh migran dan 

anggota keluarganya berhak untuk menerima perawatan kesehatan 

yang sangat mendesak yang diperlukan untuk mempertahankan 

hidup mereka, atau untuk mencegah kerugian yang tidak dapat 

diperbaiki pada kesehatan mereka, berdasarkan perlakuan yang 

sama dengan warga negara dari negara yang bersangkutan. 

Perawatan medis mendesak semacam itu, tidak boleh ditolak oleh 
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negara dengan alasan adanya pelanggaran yang berkaitan dengan 

masa tinggal atau pekerjaan mereka”.  

4) Perlindungan terhadap dokumen identitas 

Konvensi tersebut melarang praktek perampasan paspor buruh 

migran oleh pengusaha dan dengan jelas menyatakan bahwa hanya 

pejabat publik yang benar-benar disahkan oleh hukumlah yang 

diizinkan melakukan perampasan dan penghancuran dokumen 

identitas, izin masuk, izin tinggal atau izin kerja seperti yang termuat 

dalam Pasal 21 yang berbunyi “Selain oleh pejabat publik yang diberi 

kewenangan oleh hukum, perbuatan seseorang yang menghancurkan 

atau mebcoba menghancurkan dokumen identitas, dokumen yang 

memberi ijin masuk atau keluar, tempat kediaman, atau tempat tinggal 

dalam wilayah nasional atau ijin kerja merupakan tindakan melawan 

hukum. Penyitaan tanpa hakatas dokumen-dokumen tersebut, tidak 

boleh dilakukan tanpa adanya bukti resmi yang terperinci. Dalam hal 

apapun tidak diperkenankan untuk menghancurkan paspor atau 

dokumen yang setara milik buruh migran dan anggota keluarganya”. 

5) Perlindungan terhadap upah kerja 

Pada saat berakhirnya masa tinggal mereka di negara tempat 

bekerja, buruh migran dan anggota keluarganya berhak untuk 

memindahkan pendapatan dan tabungan mereka, dan juga harta 
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pribadi mereka sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang 

berlaku di negara yang bersangkuatan. Hal ini sesuai dengan bunyi 

Pasal 32 Konvensi ini. 

6) Hak atas informasi 

Bersadarkan Pasal 33 Konvensi ini disebutkan bahwa:  

1. Buruh migran dan anggota keluarganya berhak untuk 

diberitahu oleh negara asal, negara tempat bekerja, atau 

negara transit mengenai: 

a. Hak mereka yang muncul dari konvensi ini; 

b. Kondisi penerimaan mereka, hak dan kewajiban-

kewajiban mereka menurut hukum dan praktek di 

negara yang bersangkutan, dan hal-hal lain yang serupa 

yang memungkinkan mereka untuk berprilaku sesuai 

dengan ketentuan administrative dan ketentuan lain di 

negara tersebut. 

2. Negara-negara peserta harus mengambil semua langkah-

langkah untuk menyebarluaskan informasi seperti diatas, 

atau untuk memastikan bahwa informasi itu telah 

disebarluaskan oleh majikan, serikat buruh dan badan-

badan atau lembaga-lembaga lainnya yang tepat. 
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Tergantung pada kebutuhan, mereka dapat pula bekerja 

sama dengan negara-negara yang bersangkutan. 

3. Informasi yang memadai seperti diatas harus diberikan atas 

permintaan buruh migran dan anggota keluarganya dengan 

cuma-cuma, dan sejauh mungkin dalam bahasa yang 

mereka pahami. 

7) Hak atas penghargaan terhadap identitas budaya 

Dalam Pasal 31 terdapat 2 ayat yang menyebutkan bahwa: 

1. Negara-negara peserta harus menjamin penghormatan pada 

identitas budaya buruh migran dan anggota keluarganya, 

dan tidak boleh mencgah mereka untuk mempertahankan 

hubungan budaya dengan negara asal mereka. 

2. Negara-negara peserta dapat mengambil langkah-langkah 

yang tepat untuk membantu dan mendorong upaya-upaya 

dalam hal ini. 

8) Hak-hak lain buruh migran berdokumen 

Buruh migran dan anggota keluarganya yang berdokumen 

berhak mendapatkan informasi selengkapnya, paling lambat pada 

penerimaan mereka masuk ke negara tempat kerja, mengenai semua 

syarat yang berlaku untuk penerimaan mereka dan terutama syarat-

syarat terkait tinggal mereka dan aktivitas berbayar yang mungkin 
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mereka jalani berdasarkan bunyi Pasal 37 yaitu:Sebelum 

keberangkatannya atau selambat-lambatnya pada saat diterimanya 

mereka di negara tempat bekerja, buruh migran dan anggota 

keluarganya berhak untuk diinformasikan secara penuh oleh negara 

asal atau negara tempat bekerja, manapun yang berlaku, mengenai 

semua kondisi yang berlaku pada saat mereka masuk dan khususnya 

mengenai masa tinggal mereka dan pekerjaan yang dibayar yang 

mereka lakukan, berdasarkan persyaratan yang harus mereka penuhi 

dalam negara tempat bekerja, dan juga pejabat yang harus mereka 

hubungi apabila ada perubahan kondisi-kondisi tersebut”. 

Negara tempat bekerja harus berupaya keras memberi 

kewenangan buruh migran berdokumen untuk secara temporer absen 

tanpa ada dampak terhadap keabsahan mereka tinggal dan bekerja 

sesuai Pasal 38 yaitu: 

1. Negara tempat bekerja harus melakukan semua upaya untuk 

mengijinkan buruh migran dan anggota keluarganya untuk berlibur 

tanpa akibat pada izin menetap atau bekerjanya, manapun yang 

terjadi. Dalam melakukan hal ini, negara tempat bekerja harus 

memperhitungkan kebutuhan-kebutuhan dan kewajiban-kewajiban 

khusus buruh migran dan anggota keluarganya, khususnya di 

negara asal mereka. 
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2. Buruh migran dan anggota keluaranya berhak untuk diberitahu 

sepenuhnya mengenai persyaratan perizinan seperti tersebut diatas. 

d. Hak Atas Konsultasi dan Kerjasama Dalam Menegakan Hak Buruh 

Internasional 

Konvensi ini mengakui bahwa masalah kemanusiaan dalam 

migrasi bahkan lebih serius terjadi pada buruh migran tak berdokumen 

dan menekankan perlunya dorongan atas upaya-upaya yang tepat untuk 

mencegah dan menghapuskan perpindahan terselubung di bawah tangan 

dan perdagangan buruh migran, sembari pada saat yang sama juga 

menjamin perlindungan hak-hak fundamental mereka. 

Dalam rangka mempromosikan kondisi migrasi internasional yang 

tepat, setara dan manusiawi, negara-negara peratifikasi konvensi ini harus 

saling berkonsultasi dan bekerja sama satu sama lain, sembari 

memberikan perhatian bukan hanya pada kebutuhan dan sumber daya 

tenaga kerja tetapi juga pada kebutuhan buruh migran dan konsekuensi 

migrasi bagi komunitas tekait. Bagian VI Konvensi ini memberi kerangka 

pengembangan kebijakan migrasi yang sesuai dengan norma-norma hak 

asasi manusia kepada negara-negara peratifikasi. 

Pemberian informasi mengenai kondisi migrasi yang sah menurut 

hukum haruslah disertai dengan langkah-langkah yang diperlukan 

melawan penyebaran informasi menyesatkan terkait dengan migrasi 

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



43 

 
 

sebagai upaya untuk menghentikan perpindahan migrasi yang tidak sah 

menurut hukum dan bersifat bawah tanah, sesuai ketentuan Pasal 68 

Konvensi ini. Negara-negara peratifikasi juga harus melakukan langkah-

langkah untuk mendeteksi dan menghapuskan perpindahan illegal dan 

memberikan sangsi yang efektif kepada orang-orang yang mengorganisir 

perpindahan semacam itu. Memperkerjakan buruh tidak berdokumen 

haruslah dihapuskan melalui sanksi bagi pengusaha yang memperkerjakan 

pekerjaan seperti itu. 

Negara-negara peratifikasi bersangkutan harus saling bekerja 

sama, jika diperlukan dalam mengambil langkah-langkah berkenaan 

dengan pemulangan buruh migran dan anggota keluarganya dengan baik 

ke negara asalnya. Negara asal harus melakukan langkah-langkah yang 

diperlukan untuk mempromosikan kondisi ekonomi yang memadai bagi 

pemukiman kembali orang-orang yang pualng, termasuk buruh migran 

tidak berdokumen, dan memfasilitasi integrasi sosial dan budaya mereka. 

2. Peraturan Perundang-undangan Indonesia terkait Buruh Migran 

 Indonesia telah memiliki program pengaturan migrasi tenaga kerja 

selama hampir empat puluh tahun. Peraturan awal yang mengatur perekrutan 

tenaga kerja dan penempatan dikeluarkan oleh Keputusan Menteri pada tahun 

1970-an dalam era Suharto. Keputusan ini ditujukan terutama untuk 

memaksimalkan jumlah buruh yang dikirim ke luar negeri, dan pemberian 
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perlindungan yang sangat sedikit bagi para buruh migran. Pada tahun 1999, 

segera setelah jatuhnya Presiden Suharto, Menteri Tenaga Kerja 

mengeluarkan keputusan pertama pada era reformasi tentang buruh migran 

migran di luar negeri. Keputusan ini menetapkan kerangka kerja yang luas 

bagi tenaga kerja migran yang terus berlangsung hingga saat ini, diantaranya 

perusahaan swasta yang pada dasarnya diawasi oleh negara. Kerangka kerja 

hukum tersebut telah berkembang pesat sejak Keputusan tahun 1999 (tersebut 

tidak berlaku lagi). 

Untuk melindungi para buruh migran Indonesia, telah ditetapkan 

undang-undang berikut: 

a. Undang-Undang Dasar 1945 

UUD 1945 adalah hukum dasar tertulis dari Indonesia. UUD 1945 

mengandung tujuan Indonesia yang jelas dinyatakan dalam Pembukaan 

UUD 1945, yaitu: "untuk melindungi seluruh rakyat Indonesia dan semua 

kemerdekaan dan tanah yang telah berjuang untuk, dan untuk 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat, untuk mendidik kehidupan 

rakyat dan untuk berpartisipasi terhadap pembentukan ketertiban dunia 

yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial ". 

Artikel di dalam UUD 1945 yang mengatur perlindungan TKI yang 

bekerja di luar negeri adalah: 
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b. Undang-Undang No. 39/2004 adalah tentang Penempatan dan 

Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia: 

Ini adalah instrumen hukum utama yang berkaitan dengan 

perlindungan sosial bagi buruh migran Indonesia di luar negeri. Hukum 

menetapkan ketentuan hukum yang berkaitan dengan prosedur 

penempatan, seperti pelatihan pra-penempatan, pemeriksaan kesehatan 

per-keberangkatan, dan pembiayaan; perlindungan pekerja; penyelesaian 

sengketa; pengawasan kegiatan penempatan dan perlindungan bagi buruh 

migran Indonesia di luar negeri. 

Dalam Pasal 1 UU Nomor 39 pasal 2004, dijelaskan beberapa 

istilah yang terkait dengan Buruh Migran Indonesia. Diantaranya: 

1. Buruh Migran Indonesia, di sini di setelah disebut TKI adalah setiap 

warga negara Indonesia yang memenuhi syarat untuk bekerja di luar 

negeri dalam pekerjaan untuk jangka waktu tertentu dengan menerima 

upah. 

2. Calon Buruh Migran Indonesia, di sini di setelah disebut calon TKI 

adalah setiap warga negara Indonesia yang memenuhi syarat sebagai 

pencari kerja yang akan bekerja di luar negeri dan terdaftar di 

pemerintah kabupaten / kota yang bertanggung jawab di bidang 

ketenagakerjaan. 

3. Penempatan TKI adalah kegiatan pelayanan untuk membawa jasa TKI 
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dengan bakat, minat, dan kemampuan dengan pengusaha luar negeri 

yang mencakup seluruh proses perekrutan, pengolahan dokumen, 

penampungan, persiapan keberangkatan, keberangkatan ke negara 

tujuan, dan pemulangan dari negara tujuan. 

4. Perlindungan TKI adalah segala upaya untuk melindungi kepentingan 

calon TKI / TKI dalam mewujudkan pemenuhan hak-hak mereka yang 

dijamin sesuai dengan hukum dan peraturan, baik itu sebelum, selama 

dan setelah bekerja. 

Dalam Pasal 2 UU Nomor 39 pasal 2004 menjelaskan bahwa calon 

penempatan TKI / TKI dan perlindungan didasarkan pada terpadu, 

kesetaraan hak, demokrasi, keadilan sosial, kesetaraan dan keadilan 

gender, anti diskriminasi, dan anti perdagangan manusia. 

Dalam pasal 3 mengenai calon TKI / TKI penempatan dan 

perlindungan tujuan: 

1. Untuk memberdayakan dan memanfaatkan tenaga kerja secara optimal 

dan manusiawi. 

2. Untuk bertahan dan melindungi calon TKI / TKI yang dari dalam 

negeri, di negara tujuan, sampai ke tempat asal di Indonesia 

3. Untuk meningkatkan TKI dan kesejahteraan keluarga mereka 

4. Dalam pasal 5, pemerintah mengelola, mengembangkan, 

mengimplementasikan, dan mengawasi pelaksanaan penempatan TKI 
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dan perlindungan di luar negeri. Dalam melaksanakan tugas, 

pemerintah dapat mendelegasikan bagian dari itu pemerintah dan / 

atau tugas bantuan kepada pemerintah daerah sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan. 

Dalam pasal 7, tanggung jawab Pemerintah adalah untuk 

meningkatkan perlindungan TKI di luar negeri. Dalam melaksanakan 

tugas dan tanggung jawab, pemerintah memiliki kewajiban: 

1. Untuk menjamin pemenuhan hak-hak calon TKI / TKI, baik mereka 

yang berangkat melalui penempatan TKI, serta berangkat sendiri. 

2. Untuk mengawasi pelaksanaan penempatan TKI calon. 

3. Untuk membangun dan mengembangkan sistem informasi penempatan 

TKI calon 

4. Untuk membuat upaya diplomatik untuk menjamin pemenuhan 

optimal hak TKI dan perlindungan di negara tujuan. 

5. Untuk memberikan perlindungan TKI, untuk sementara waktu 

sebelum keberangkatan, penyebaran, dan waktu setelah penyebaran. 

c. Peraturan Pemerintah 

 Pada bulan Januari 2013 Presiden menandatangani peraturan 

lanjutan, Peraturan Pemerintah No. 3 Tahun 2013. Peraturan tersebut 

menggarisbawahi bahwa pemerintah Indonesia bertanggung jawab atas 

perlindungan buruh migran masa penempatan di luar negeri, dan 
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perwakilan Indonesia (kedutaan dan konsulat) ditugaskan untuk 

memberikan perlindungan ini yang sejalan dengan standar internasional 

dan hukum di negara tujuan. 14  Yang krusial, peraturan ini juga 

mensyaratkan bahwa PPTKIS di Indonesia wajib membantu perwakilan 

RI dalam memberikan perlindungan dan bantuan hukum bagi buruh 

migran jika diperlukan selama periode penempatan.15 Masih belum jelas 

apa dan bagaimana PPTKIS akan memenuhi kewajiban ini, terutama 

mengingat bahwa peraturan tersebut tidak mencakup ketentuan atas 

keharusan bantuan atau pemberian sanksi jika agen tenaga kerja tidak 

membantu. 

Perlindungan Buruh Migran Indonesia (TKI) pra-penempatan, 

Calon TKI harus memiliki pemahaman yang baik tentang informasi 

peluang kerja dan posisi pekerjaan. Informasi ini diperoleh dari Kantor 

Depnaker / Disnaker setempat dengan PPTKIS melalui konseling, 

pendaftaran, dan seleksi, yang menjelaskan kepada TKI tentang:16 

1. Ketersediaan lapangan kerja dan posisi kerja yang tersedia di luar 

negeri 

                                                            
14Peraturan Pemerintah No. 3 Tahun 2013 tentang Pelindungan Tenaga Kerja Indonesia di 
Luar Negeri, 2 Januari 2013, Pasal 16. 
15Ibid, Pasal 25. 
16Tanti KiranaUtami, SH, MH., “PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA DALAM 
PERSPEKTIF  UNDANG-UNDANG NOMOR 39 TAHUN 2004 TENTANG PENEMPATAN DAN 
PERLINDUNGAN TKI DI LUAR NEGERI”, available on 
https://www.google.com/#q=PERLINDUNGAN+TENAGA+KERJA+INDONESIA+DALAM+PERS
PEKTIF++UNDANGUNDANG+NOMOR+39+TAHUN+2004+TENTANG+PENEMPATAN+DAN
+PERLINDUNGAN+TKI+DI+LUAR+NEGERI. 
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2. Persyaratan TKI Calon dan administrasi, termasuk kepemilikan paspor 

3. Hal pekerjaan termasuk upah, jaminan sosial, jam kerja, kondisi kerja, 

dan lokasi pekerjaan. 

4. Keadaan tempat kerja negara 

5. Hak dan kewajiban TKI 

 

3.  Peraturan Perundang-undangan Filipina terkait Buruh Migran 

Sistem hukum utama di Filipina yang mengatur tentang perlindungan 

buruh migran Filipina atau disebut OFW (Overseas Fillipino Workers) diatur 

dalam Republic Act No. 10022 yang merupakan perbaharuan dari Republic 

Act No. 8042 tentang Buruh Migran dan Luar Negeri Filipina Tahun 1995.17 

Ketentuan dalam Republic Act No. 10022 mengatur beberapa 

ketentuan guna melindungi buruh migran yang bekerja di luar negeri. 

Dalam Section 3 Paragraf (a) ““Overseas Filipino worker” refers to a 

person who is to be engaged, is engaged or has been engaged in a 

remunerated activity in a state which he or she is not a citizen or on board 

vessel navigating the foreign seas other than a government ship used for 

military or non-commercial purpose or on an insrallation located offshore 

or on the high seas; to be used interchangeaby with migrant 

                                                            
17Setyawati, D. (2013). Aset atau komoditas? Membandingkan peraturan penempatan dan 
perlindungan pekerja migran di Indonesia dan Filipina ASEAS -. Austria Journal of Tenggara Studi 
Asia, 6 (2), 264-280. 
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workers.”(Diterjemahkan secara bebas oleh penulis “Buruh Filipina di 

Luar Negeri” mengacu pada orang yang akan terlibat, terlibat atau telah 

terlibat dalam suatu pekerjaan yang diupah dalam suatu wilayah dimana ia 

bukanlah warga negara atau diatas kapal navigasi asing selain kapal 

pemerintah yang digunakan untuk militer dan tujuan non-komersial untuk 

instalasi lepas pantai yang terletak di laut lepas; untuk digunakan dengan 

dapat dipertentukan terhadap buruh migran). 

Dalam undang-undang ini setiap bagian memuat ketentuan-

ketentuan untuk melindungi buruh migran. Penyebaran buruh migran 

diatur dalam SEC. 4. Deployment of Migrant Workers. - The State shall 

allow the deployment of overseas Filipino workers only in countries where 

the rights of Filipino migrant workers are protected. The government 

recognizes any of the following as a guarantee on the part of the receiving 

country for the protection of the rights of overseas Filipino workers:  

a. It has existing labor and social laws protecting the rights 

of workers, including migrant workers;  

b.  It is a signatory to and/or a ratifier of multilateral 

conventions, declarations or resolutions relating to the 

protection of workers, including migrant workers; and 
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c.  It has concluded a bilateral agreement or arrangement 

with the government on the protection of the rights of 

overseas Filipino Workers: 

Provided, That the receiving country is taking positive, concrete measures 

to protect the rights of migrant workers in furtherance of any of the 

guarantees under subparagraphs (a), (b) and (c) hereof. 

"In the absence of a clear showing that any of the aforementioned 

guarantees exists in the country of destination of the migrant workers, no 

permit for deployment shall be issued by the Philippine Overseas 

Employment Administration (POEA). 

"The members of the POEA Governing Board who actually voted in favor 

of an order allowing the deployment of migrant workers without any of 

the aforementioned guarantees shall suffer the penalties of removal or 

dismissal from service with disqualification to hold any appointive public 

office for five (5) years, Further, the government official or employee 

responsible for the issuance of the permit or for allowing the deployment 

of migrant workers in violation of this section and in direct contravention 

of an order by the POEA Governing Board prohibiting deployment shall 

be meted the same penalties in this section. 

Kegiatan agen penyalur tenaga kerja swasta adalah Kode Perburuhan 

(the Labour Code (Presidential Decree No. 442), yang dikeluarkan pada 
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tanggal 1 Mei 1974, Undang-Undang Buruh Migran dan Warga Filipina di 

Luar Negeri tahun 1995 (the Migrant Workers and Overseas Filipino Act of 

1995) dan Peraturan dan Kebijakan Pemerintah untuk Perekrutan dan 

Penempatan Tenaga Kerja.  Kode Perburuhan Filipina memperkenalkan 

reformasi dan inovasi dalam administrasi perburuhan untuk meningkatkan 

perlindungan hak-hak tenaga kerja Filipina di luar negeri. Reformasi 

kebijakan ini juga ditujukan untuk mengatasi dan meminimalisir berbagai 

pelanggaran dalam perekrutan dan penempatan tenaga kerja dengan 

menempatkan permasalahan tenaga kerja luar negeri di bawah kontrol 

Pemerintah. 18 

Pada tahun 1982, Filipina Overseas Employment Administration 

(POEA) dibentuk untuk menggantikan Badan Pengembangan 

Ketenagakerjaan di Luar Negeri (the Overseas Employment Development 

Board (OEDB)) dan Badan Pelaut Nasional (the National Seamen Board 

(NSB)) yang mengatur aktifitas agen perekrutan swasta dan memastikan 

bahwa hanya buruh yang berkualitas yang ditempatkan dan juga memastikan 

bahwa para buruh mendapatkan situasi dan kondisi terbaik dalam pekerjaan. 

Lebih lanjut, pada tahun 1995, Kongres Filipina memberlakukan Undang-

Undang Buruh Migran dan Warga Filipina di Luar Negeri (the Migrant 

Workers and Overseas Filipino/Act of 1995) untuk meningkatkan 
                                                            
18Mahidol Migration Centre, Institute for Population and Social Research , Mahidol University, 
“Migrant Workers’ Right to Social Protection in ASEAN: Case Study of Indonesia, Philippines, 
Singapore and Thailand”, http://www.ilo.org, di akses 8 Juli 2015 
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perlindungan buruh migran, dengan menaikkan standar perlindungan dan 

kesejahteraan tidak hanya bagi buruh migran Filipina dan keluarga mereka, 

tetapi secara umum juga bagi warga Negara Filipina di luar negeri. Secara 

khusus, Undang-Undang ini berisi hal-hal pokok sebagai berikut:19 

a) Negara diberi mandat untuk mengatur penempatan tenaga kerja hanya ke 

negara, dimana hak-hak mereka dilindungi. Untuk memenuhi syarat ini, 

negara tujuan penempatan setidak-tidaknya harus: (1) memberlakukan 

peraturan/undang-undang perburuhan dan sosial yang melindungi tenaga 

kerja asing;(2) menandatangani konvensi multilateral yang berkaitan 

dengan perlindungan terhadap buruh migran;(3) mengadakan pengaturan 

bilateral dengan Pemerintah Filipina untuk perlindungan hak-hak buruh; 

dan (4) mengambil langkah positif dan langkah konkret untuk melindungi 

hak-hak buruh migran. 

b) Memberikan wewenang kepada Kedutaan Filipina untuk merepatriasi 

segera buruh yang masih di bawah umur. 

c) Agen perekrutan berlisensi yang melanggar aturan tentang perekrutan dan 

penempatan buruh diberlakukan sama dengan agen yang tidak berlisensi 

dan bisa diancam sanksi tuntutan pidana dengan kemungkinan penjara 

dari 6 sampai 12 tahun dandenda, atau penjara seumur hidup dan denda 

jika aktifitas perekrutan illegal tersebut termasuk sabotase ekonomi. 

                                                            
19Setyawati, D. (2013). Aset atau komoditas? Membandingkan peraturan penempatan dan 
perlindungan pekerja migran di Indonesia dan Filipina ASEAS -. Austria Journal of Tenggara Studi 
Asia, 6 (2), 264-280 
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d) Pembentukan Dana Darurat Repatriasi di bawah administrasi 

Kesejahteraan Tenaga Kerjadi Luar Negeri (the OverseasWorkers’ 

Welfare Administration/ OWWA), meskipun pemulangan buruh adalah 

tanggung jawab utama agen perekrutan. 

e) Pembentukan pusat pemantauan pemulangan tenaga kerja, di bawah 

pengawasan Departemen Perburuhan dan Ketenagakerjaan, sebagai 

sebuah mekanisme untuk mereintegrasi tenaga kerja dari luar negeri 

kembali kemasyarakat. 

f) Pembentukan pusat-pusat untuk berkumpul dan meningkatkan kompetensi 

untuk buruh migran dan warga negara Filipina di luar negeridi kedutaan 

Filipina di negara-negara, dimana para buruh terkonsentrasi 

g) Penciptaan skema pembiayaan untuk dikelola oleh OWWA untuk dana 

pada saat pra-keberangkatan danjuga pinjaman keluarga buruh yang 

mencari pekerjaan di luar negeri. 

h) Pembentukan posisi asisten hukum untuk urusan buruh migran di 

Departemen Luar Negeri. 

i) Pembentukan dana bantuan hukum bagi para buruh migran. 

j) Pembentukan Beasiswa Kongres Buruh Migran untuk kepentingan buruh 

migran dan keturunan mereka. 

a) Di Filipina, struktur utama untuk mengatur migrasi tenaga kerja dan 

kegiatan lembaga rekrutmen swasta adalah POEA. POEA merupakan 
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otoritas tunggal dan eksklusif untuk perumusan dan pelaksanaan 

kebijakan dan program untuk penempatan sistematis pekerja Filipina 

di luar negeri. POEA diketuai oleh Administrator, dibantu oleh tiga 

deputi administrator. Dewan Pemerintahan POEA diketuai oleh 

Sekretaris Perburuhan dan anggotanya adalah perwakilan dari 

berbagai instansi pemerintah dengan fungsi yang relevan dengan isu 

pekerjaan di luar negeri dan Administrator POEA. Administrator lebih 

lanjut dibantu oleh dua dewan penasehat untuk layanan darat dan 

layanan laut, yang keduanya memiliki anggota yang mewakili sektor 

swasta. 20 

b) Fungsi operasional POEA meliputi pengembangan pasar dan layanan 

prakerja, bantuan kesejahteraan, perizinan dan kebijakan bagi agen 

perekrutan swasta; dan ajudikasi sengketa yang melibatkan 

pelanggaran peraturan tentang perekrutan dan kondisi kerja. Masing-

masing fungsi operasional adalah dipimpin oleh seorang Direktur. 

POEA juga memiliki wewenang eksklusif untuk mengatur kegiatan 

ageni perekrutan swasta dan melakukan hearing untuk kasus-kasus 

yang diajukan terhadap agen-agen ini, khususnya kasus-kasus yang 

                                                            
20Kolokium Nasional Komunitas ASEAN 2015: Debat Hukum Pemajuan dan Perlindungan HAM di 
ASEAN Untuk Mahasiswa Hukum Berbagai Universitas di Indonesia, “Referral Sheet 16: ASEAN 
Human Rights System”, 3 September 2013 Jakarta, page 1. 
20Ibid, Kolokium Naional 
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berhubungan dengan pelanggaran undang-undang dan peraturan yang 

berkaitan dengan perekrutan dan penempatan tenaga kerja.21 

c) Adapun lembaga sebagai bagian dari mekanisme perlindungan tenaga 

kerja di luar neger adalah Kantor Tenaga Kerja Filipina di Luar Negeri 

(the Philippine Overseas Labour Offices/POLOs). POLOs adalah 

kantor ketenagakerjaan yang ada di negara penerima yang secara 

struktural ada di bawah Departemen Perburuhan dan Ketenagakerjaan. 

Setiap POLOs dikelola oleh Atase Ketenagakerjaan dibantu sejumlah 

asisten atase ketenagakerjaan dan petugas teknis atase kesejahteraan. 

POLOs diperlukan untuk mempromosikan tenaga kerja Filipina di 

negara tujuan penempatan dan untuk memberikan bantuan 

kesejahteraan bagi para pekerja Filipina termasuk negosiasi dalam 

penyelesaian sengketa dengan pengusaha asing/majikan. Mereka juga 

membantu POEA dalam pendaftaran perusahaan asing dan majikan 

melalui verifikasi dokumen majikan dan dokumen perusahaan. Sejalan 

dengan pendekatan tim-satu-negara (the one-country-team approach), 

POLOs berada di bawah pengawasan administrasi kedutaan besar 

Filipina di negara-negara di mana mereka berada. 22 

                                                            
21Omnibus Rules and Regulation Implementing The Migrant Workers and Overseas Filipinos Act of 
1995 as Amanded By Republic Act No. 10022 Page 36. 
22Omnibus Rules and Regulation Implementing The Migrant Workers and Overseas Filipinos Act of 
1995 as Amanded By Republic Act No. 10022 Page 34. 
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d) Di negara-negara tuan rumah dengan konsentrasi tinggi pekerja 

Filipina, Departemen Perburuhan dan Ketenagakerjaan juga 

mendirikan Resource Centre bagi pekerja Filipina (Filipino 

Worker’s/FWRC). FWRCs bertugas untuk memberikan bantuan 

kesejahteraan, pelayanan konseling dan hukum, pendaftaran pekerja 

yang tidak berdokumen, juga memberikan informasi dan sebagai 

tempat para pekerja Filipina untuk berinteraksi sosial. FWRCs berada 

di dalam kedutaan besar Filipina dan diawasi oleh atase 

ketenagakerjaan Filipina.  

C. Landasan Teori  

Adanya teori dapat mempermudah kita untuk memahami masalah 

yang sedang kita bahas atau kaji dengan penempatan sistematika masalah 

yang dibahas.23Pada dasarnya, fungsi teori hukum terdiri dari fungsi hukum 

secara teoritis dan praktis dimana fungsi teori hukum secara teoritis adalah 

sebagai alat dalam menganalisis dan menilai studi hukum yang akan 

dikembangkan oleh para ahli hukum, apakah itu dilakukan dalam penelitian 

disertasi, penelitian hibah bersaing, hibah penelitian kompetensi, dan 

sebagainya. Fungsi praktis berarti dalam hal ini teori hukum dijadikan sebagai 

alat atau instrumen untuk menilai dan menganalisa fenomena yang muncul 

                                                            
23Satjipto Raharjo, Ilmu Hukum, Alumni, (Bandung, 2000), hlm. 253. 
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dan berkembang di masyarakat, bangsa, dan negara.24 Berikut teori-teori yang 

dimaksud, diantaranya : 

1. Teori Perlindungan Hukum 

Teori perlindungan hukum merupakan teori dimana hukum bertujuan 

untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan 

perlindungan hukum dalam masyarakat sehingga hukum memiliki otoritas 

tertinggi untuk menentukan kepentingan seseorang yang perlu dilindungi 

atau membutuhkan perlindungan hukum.25 

2. Teori Efektivitas 

Teori efektivitas di mana untuk menilai efektivitas undang-undang 

yang digunakan tiga indikator atau ukuran apakah aturan ini dapat 

diimplementasikan dalam masyarakat secara efektif atau tidak. Tiga 

indikator adalah:26 

a. Substansi hukum adalah hasil aktual yang dikeluarkan oleh sistem 

hukum. Misalnya, putusan hakim, hukum. Substansi ini juga berarti 

bahwa produk yang dihasilkan oleh orang-orang yang berada dalam 

sistem hukum yang mencakup keputusan yang mereka keluarkan, 

aturan baru yang mereka tetapkan. Substansi ini juga mencakup 

                                                            
24 Salim, HS., Perkembangan Teori dalam Ilmu Hukum, (Jakarata : Raja Grafindo Persada, 2010), hlm. 

18. 
25Satijipto Raharjo, Ilmu Hukum, (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2000), hlm. 5. 
26Tom Ginsbrug, LAWRENCE M.FRIEDMAN’S COMPARATIVE LAW, available on 
http://www.law.uchicago.edu/files/file/SSRN-id1524745.pdf, 2010. 
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hukum yang hidup, tidak hanya aturan yang ada dalam buku-buku 

hukum. Idealnya, tatanan hukum nasional menyebabkan terciptanya 

tatanan hukum nasional yang dapat menjamin pelaksanaan negara dan 

hubungan antara warga, pemerintah, dan masyarakat internasional 

juga. 

b) Struktur hukum bagian yang bergerak dalam sistem mekanisme atau 

fasilitas yang ada dan mengatur dalam sistem (contoh: Jaksa 

pengadilan). Suatu struktur hukum dilembagakan dalam struktur 

existence. Legal hukum termasuk lembaga penegak hukum negara 

seperti Mahkamah, Jaksa, polisi, Advokat dan lembaga penegak 

hukum yang diatur secara khusus oleh hukum seperti Komisi, dan 

lain-lain. Kewenangan lembaga penegak hukum yang dijamin oleh 

hukum yang dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya 

terlepas dari pengaruh pemerintah dan pengaruh lainnya. Ada pepatah 

yang menyatakan fiat Justitiaetpereat mundus (meskipun dunia 

runtuh, hukum harus tetap ditegakkan). Hukum tidak bisa tegak bila 

tidak ada aparat penegak hukum yang kredibilitas, kompeten dan 

independen. Seberapa baik undang-undang ini jika tidak didukung 

oleh aparat penegak hukum, keadilan hanya angan-angan. 

c) Budaya Hukum sikap masyarakat atau nilai-nilai, komitmen moral dan 

mendorong kesadaran akan kerja sistem hukum atau faktor-faktor 
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keseluruhan yang menentukan bagaimana sistem hukum berasal 

tempat yang logis dalam kerangka budaya milik masyarakat. Budaya 

hukum juga didefinisikan sebagai sikap manusia terhadap hukum dan 

sistem hukum-keyakinan, nilai-nilai, pikiran, dan harapan. Budaya 

hukum adalah suasana pemikiran sosial dan kekuatan sosial yang 

menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari, atau 

disalahgunakan. 

i. Teori Feminisme 

Feminisme sudah lama dikenal di Indonesia saat masa pra 

kemerdekaan sampai pasca reformasi. Teori Feminisme Hukum 

(Feminisme Legal Theory), berasal dari kata feminisme yang dicetuskan 

pertama kali oleh aktivis sosialis utopis, Charles Fourier pada tahun 1837 

yang bertujuan menjadikan perempuan sebagai subyek. Pada awalnya 

teori ini ditujukan untuk mengakhiri masa-masa pemasungan terhadap 

kebebasan perempuan.  

Feminisme adalah sebuah gerakan untuk mengubah posisi perempuan 

untuk mendapatkan kesetaraan dan persamaan dengan laki-laki. 

Feminisme bukanlah perjuangan emansipasi wanita di depan laki-laki, 

karena mereka juga menyadari bahwa laki-laki (terutama proletar) juga 

menderita yang disebabkan oleh dominasi, eksploitasi dan penindasan dari 

sistem yang tidak adil. Pada dasarnya feminisme adalah perjuangan untuk 
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mengubah sistem dan struktur yang tidak adil antara perempuan dan laki-

laki. 27 Seperti yang dimaksud dalam Pasal 27 (1) UUD 1945 yang 

menyatakan bahwa semua orang memiliki posisi atau kedudukan yang 

sama di depan hukum. Jadi sejak tahun 1945 Indonesia telah mengakui 

prinsip kesetaraan laki-laki dan perempuan di hadapan hukum. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
27 Teori Feminisme :  http://womenshistory.about.com/od/glossary/a/Liberal-Feminism.htm, diakses 

pada tanggal 19 Juli 2015. 
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