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BAB V 

KESIMPULAN, KETERBATASAN, DAN REKOMENDASI 

A. Kesimpulan 

Setelah dilakukan analisa terkait penelitian yang telah peneliti kaji dalam 

penyusunan skripsi ini, terdapat beberapa kesimpulan dari penjelasan dan 

pembahasan yang telah penulis paparkan sebelumnya dalam bab 1-bab 4. 

1. Indonesia dan Filipina merupakan dua negara berkembang yang telah 

mengacu pada International Covention on the Protection of the Rights of 

All Migrant Workers and Member of Their Families (Konvensi Migran 

1990) dengan penerapan terhadap undang-undang masing-masing negara 

terkait perlindungan kepada buruh migran dengan tujuan untuk 

memerangi dan memberikan perlindungan dan keadilan dalam eksploitasi, 

tindak kekerasan dan pelecehan. Efektivitas dalam penanganan kasus 

buruh migran masih tidak optimal karena struktur dan kultur para pihak 

berwajib belum mampu untuk menjalankan tugasnya masing-masing 

berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, 

terdapat faktor penyebab terjadinya buruh migran di Indonesia dan 

Filipina seperti adanya faktor sosial budaya, faktor ekonomi, 

ketidaksetaraan gender, serta tingkat pendidikan yang masih kurangnya 

pemahaman mengenai hak-hak buruh migran. 
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2. Baik Indonesia maupun Filipina memiliki beberapa lembaga atau institusi 

terkait yang menangani dan melindungi korban buruh migran di 

negaranya masing-masing seperti di Indonesia BNP2TKI. Sedangkan 

Filipina disebut POEA. Berdasarkan teori perlindungan buruh migran 

hukum, lembaga-lembaga tersebut secara keseluruhan mempunyai tujuan 

dan maksud yang sama yaitu melindungi dan menangani korban dari 

tindakan kekerasan yang terjadi dengan menjunjung tinggi harkat dan 

martabat sesuai dengan hak asasi manusia. 

3. Persamaan Indonesia dan Filipina yaitu telah meratifikasi International 

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

Member of Their Families (Konvensi Migran 1990), mempunyai undang-

undang yang berkaitan dengan yang juga mengandung semangat 

perlindungan, serta lembaga-lembaga yang memberikan penanganan dan 

perlindungan terhadap buruh migran. Selain adanya persamaan yang 

dimiliki, kedua negara mempunyai perbedaan mengenai perlindungan 

hukum dan penganan buruh migran yang tidak berdokumen (illegal) dan 

adanya proses pelatihan di negara tujuan hanya di terapkan dalam 

peraturan negara Filipina. 

4. Dalam penerapan International Covention on the Protection of the Rights 

of All Migrant Workers and Member of Their Families (Konvensi Migran 
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1990) oleh kedua negara belum di tekankan secara tegas perlindungan dan 

hak-hak anggota keluarga buruh migran. 

 

B. Keterbatasan  

Dalam penelitian ini, peneliti masih mempunyai keterbatasan dalam 

penyusunan skripsi yang dikarenakan : 

1. Penulis tidak dapat memaparkan dengan jelas menenai perlindungan 

hukum dan penanganan buruh migran bermasalah di luar negeri 

dikarenakan keterbatasan data. 

2. Kesulitan untuk menemukan kasus-kasus buruh migran yang ditangani 

serta putusan di Filipina. 

3. Keterbatasan waktu yang diperlukan penulis dalam menyusun penelitian 

ini. 

 

C. Rekomendasi  

Pada akhirnya, penulis dalam kesempatan akan memberikan saran berupa : 

1. Untuk Indonesia Merevisi UU nasional yang berlaku di Indonesia untuk 

memasukkan pasal-pasal yang lebih khusus mengenai hak-hak dan 

perlindungan buruh migran Indonesia dan keluarga mereka. UU juga 

harus dengan jelas mendefnisikan siapa yang bertanggung jawab dalam 
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memastikan bahwa perekrutan, penempatan dan perlindungan tersedia 

sesuaidengan hukum dan pengawasan secara luas perlu dilakukan. 

2. Revisi UU No. 39/2004 diperlukan juga untuk memasukkan kewajiban 

Pemerintah Indonesia terhadap buruh migran indonesia, memastikan 

perlindungan dari semua pihak dan termasuk memasukkan pasal yang 

berperspektif jender. Kebanyakan buruh migran indonesia yang bekerja di 

luar negeri adalah perempuan. Kementerian Pemberdayaan Perempuan 

berperan penting dalam proses revisi ini. 

3. Meningkatkan peran pemerintah tingkat kabupaten/kota dalam 

pelaksanaan dan penegakkan hukum dan kebijakkan mengenai hak-hak 

dan perlindungan tenaga kerja yang bekerja di luar negeri dan keluarga 

mereka. 

4. Kepada Indonesia dan Filipina untuk terus memantau perkembangan 

kasus buruh migran yang terjadi, akan lebih baik apabila dilakukan revisi 

dalam undang-undang yang berkaitan dengan buruh migran agar lebih 

maksimal dan optimal dalam melindungi buruh migran serta sejalan 

dengan International Covention on the Protection of the Rights of All 

Migrant Workers and Member of Their Families (Konvensi Migran 1990) 

dengan turut mengatur tentang perlindungan dan hak-hak anggota 

keluarga buruh migran. 
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