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Abstrak Penelitian
Analisis Yuridis Kebijakan Pemerintah Di Tingkat Nasional Dan Internasional Sebagai

Upaya Perlindungan TKI Tidak Terampil (Unskilled Workers) Di Luar Negeri

Dalam rangka memberikan perlindungan kepada Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di luar
negeri, maka pemerintah telah mengeluarkan kebijakan dalam tingkat nasional maupun
internasional. Perlindungan TKI di luar negeri, khususnya, yang dikatagorikan sebagai
unskilled workpr (tidak terampil) yaitu tenaga kerja yang bekerja di sektor domestik
memerlukan perlindungan yang lebih dari pekerja regular, karena mereka mayoritas
perempuan dan berpendidikan rendah.
Kebijakan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah terdiri dari: peraturan yang mengatur
mengenai cost structure,motatoium, dan penandatanganan MOU, serta rencana penghentian
pengiriman TKI unskilled workers pada 2017. Jika dikaji lebih lanjut, maka kebijakan ini
belum sejalan dengan Konvensi Pekerja Migran dan Konvensi PLRT yang baru diadopsi
tatrun lalu terkait perlindungan hak dasar dari TKI. Hal berhubungan dengan sifat dari
perlindungan TKI di luar negeri yang tergantung sepenuhnya pada hukum negara tujuan TKL

Kata kunci: TKI, perlindungan, pekerja mi

As a sending state Indonesia has sent a lot of number of migrant workers to foreign countries.
The receiving countries are, inter alia, Malaysia, Saudi Arabia, Hong Kong, Singapore,
Japan, and others. The Indonesian migrant workers who are working abroad majority are
domestic workers who catagorised as unskilled workers. This becomes a big problem for
Indonesia since this group is one of the most vulnerable groups that tend to be discrimated
and tortured due to their incapability and status. Some of them are tortured and treated badly
by their masters. Indonesia has issued some regulations and policies in order to give
protection to them. However, these policies and regulations not compatible yet with the basic
rights as provide in the International Convention on Migrant Workers and Convention on
Domestic Workers as Descent Work. The policies and regulations are namely the regulations
on cost structure, moratorium and signed tvIOU with receiving states, and a plan to halt
sending unskilled migrant workers abroad in20l7.

Key words: protection, unskilled Indonesian migrant workers, domestic workers

Koesrianti, S.H.,LL.M.,Ph.D
Sumber dana penelitian: RKAT 2012 FH Unair
Fakultas Hukum, Universitas Airlangga
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Analisis Yuridis Kebijakan Pemerintah Di Tingkat Nasional Dan Internasional
Sebagai Upaya Perlindungan TKlTidak Terampil(Unskilled lVorkers) Di Luar Negeri

I.1. Latar Belakang

Kondisi lndonesia yang mempunyai angka kemiskinan dan pengangguran yang

tinggi mendorong pemerintah mengirim tenaga keda keluar negeri. Dalam kontek migrasi

tenaga kerja di kawasan ASEAN, Indonesia dengan beberapa neg:ra anggota ASEAN

lainnya seperti Filipina, dan Kamboja merupakan negara pengirim (sending state)

sedangkan negara-negara anggota ASEAN lainnya yaitu Singapura, Malaysi4 dan Thailand

merupakan negara penerima (Receiving state). Mengirim tenaga kerja keluar negeri

merupakan kebijakan yang dipilih sebagai jalan keluar untuk mengurangi angka

pengangguran dan kemiskinan. Bahkan pemerintah mempunyai target pada 2014 akarr

menempatkan TKI sebanyak 3.500.000 orang di 15 negara tujuan dengan 50% TKI formal.l

Menurut BNP2TKI, saat ini tercatat jutaan TKI yang bekerja di luar negeri. Namun,

kebijakan ini tidak dibarengi dengan perlindungan yang memadai kepada TKI tersebut

karena banyak kasus besar dan masalah yang menimpa TKI. Perlindungan TKI terkait

dengan proses penempatan TKI di tempat penampungan yang memerlukan pembenahan

prosedur dan koordinasi serta harmonisasi kebijakan di antara instansi pemerintah. Hal ini

memberikan peluang yang besar kepada calo dan trafiker (pelaku perdagangan orang) untuk

melakukan tindakan pemalsuan identitas, penipuan, trafiking dan eksploitasi TKI dengan

leluasa.

TKI setiap tahun selalu mengirimkan uang hasil jerih payahnyake tanah air, sebagai

contoh, angka pengiriman uang (remitansiatau uang yang dikirim Tenaga Kerja Indonesia

(TKI) dari luar negeri ke tanah air hingga Oktober 2011 mencapai sekitar US$ 5,612.

Remitansi tersebut dikirim oleh TKI yang bekerja di berbagai kawasan nega.ra seperti Timur

Tengah, Asia Pasifik, Amerik4 Eropa, dan Australia.2 Besamya remitansi yang diterbitkan

oleh Bank Indonesia (BD itu tercatat melalui pengiriman jasa perbankan yang dilakukan

para TKI, dengan rincian dari TKI kawasan Timur Tengah sebesar sekitar US$ 2,235 miliar,

Asia Pasifik sebanyak sekitar US$ 3,245 miliar, kawasan Amerika sekitar US$ I ll,7l5

t RPJMN (2OlO-2014),lihat www.bappenas.go.idleet-hle-server/node/3322l (diakses 8 September 2012)

'Suoro Pembaharuan, Remitansi TKI hingga Oktober 201I mencapai sekitar US$ 5,6l2,.Jumat, 9 Desember
20lL
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miliar, remitansi TKI dari kawasan Eropa dan Australia berjumlah sekitar US$ 19,545

miliar.3 Namun perlu diketahui bahwa jumlah remitansi TKI yang tidak dikirim lewat jasa

perbankan dipastikan angkanya juga cukup besar, karena banyak TKI yang membawa

langsung uang tabungannya atau dititipkan temannya untuk disampaikan kepada keluarga di

kampung halaman. Bahkan remitansi yang tercatat di Bank Indonesia mulai periode Januari

hingga November 201I sebesar USD 6.172.776.670.38 atau setara dengan 54 milyar rupiah,

yang dinikmati secara langsung oleh keluarga TKI maupun dapat memberi dampak

pergerakan ekonomi di daeratr asal TKI.4 Angka ini mengalami penurunan bila
dibandingkan dengan remitansi 2010 yang berjumlah 6.734.g3l.8ll.24,dikarenakan adanya

moratorium.

Saat ini sekitar 6 juta TKI bekerja di luar negeri dan meliputi 4,3 juta sebagai TKI
berdokumen serta sisanya menjadi TKI ilegal atau tidak berdokumen. Para TKI itu tersebar

di 52 negara yang berasal dart 392 kabupaten/kota serta 33 provinsi. Dari jumlah tersebut

sekitar 60 persen merupakan TKI sektor informal (unskilled workers) atau penata laksana

rumah tangga (selanjutnya disebut PLRT) dan 40 persennya sebagai TKI sektor formal di

berbagai perusahaan. Banyak kasus yang menimpa TKI di luar negeri terutama TKI yang

unskilled worker yang bekerja sebagai PLRT. Jumlah kasus aduan terselesaikan di
BNP2TKI sebesar 2.714, kasus tertinggi di antaranya gaji tidak dibayar (590), putus

hubungan komunikasi (640), pekerjaan tidak sesuai Perjanjian Kerja (216),meninggal dunia

di negara penempatan (164), TKI ingin dipulangkan (153), akibat tindak kekerasan majikan
(141), TKI sakit/rawat inap (112), TKI gagal berangkat (gl), pHK sepihak (59), korban

pelecehan seksual (45), pemotongan gaji TKI melebihi ketentuan (45), serta TKI mengalami

kecelakaan di tempat kerja/rumah majikan (33).5 Sementara kasus TKI terselesaikan

menurut asal negara antara lain Saudi Arab (1.445), Malaysia (29L), Taiwan (147),

Yordania (120), Uni Emirat Arab (109), Kuwait (95), Singapura (95), dan Suriah (g2).

3Moh 
Jumhur Hidayat, Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia

(BNP2TKD, Suara Pembaharuan, ibid.

4Lihat hup://www.bnp2tki.go.id,/berita-mainmenu-231/6039-remitansi-tki-201 l-capai-rp-54-trilyun-lebih.html

tLihat

kasus-tki.html, Dalam Setahun Crisis Center BNP2TKI Selesaikan 2.714 Kasus TKI, Rabu 27 jun i 2012,
(dialses 20 Agustus 2012)
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Masalah TKI di luar negeri banyak terkait dengan jenis pekerjaan dan pendidikan

para TKI. Pemerintah berusaha memberikan perlindungan pada TKI secara berlapis, baik

ketika pra-pemberangkatan, ketika bekerja, dan pasca-bekerja (pemulangan). Dalam lingkup

nasional, sudah ada beberapa ketentuan perundang-undangan yang memberikan

perlindungan bagi TKI diantaranya yaitu UU Nomor 39 Tatrun 2004 tentang Penempatan

dan Perlindungan TKI di Luar Negeri (selanjutnya disebut UU Perlindungan), dan Inpres

Nomor 6 Tahun 2006 tentang Kebijakan Reformasi Sistem Penempatan dan Perlindungan

TKI. Dan sebuah badan yang diatur oleh Peraturan Presiden Nomor 8l Tatnrn 2006 yaitu

Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (selanjutnya disebut

BNP2TKD.

Dalam konteks perlindungan TKI tidak terampil (unskilled workers), pemerintah

berencana menghentikan TKI khususnya PLRT, meskipun bila dilihat dari demand di luar

negeri masih tinggi, misalnya Singapura, Hongkong, Arab Saudi, dan Malaysia. Ada sekitar

650.000 TKI PLRT yang dikirim setiap tahunnya.6 Sehingga perlindungan terhadap mereka

perlu dipikirkan dengan serius. Termasuk agar negara penempatan mau mengakui hak-hak

normatif pekerja seperti hak jam kerja, hak libur, hak pendapatan sesuai standar minimal,

standar upah atau jaminan sosial sama seperti pekerja formal.

Penindakan kepada para pelaku penyiksaan, penipuan, soal gaji, dan tindak

kejahatan lainnya terhadap TKI di luar negeri merupakan hak dan kewenangan pemerintah

negara penerima. Namun, pemerintatr mempunyai upaya-upaya diplomasi yang dilakukan

oleh pemerintah untuk melindungi TKI di luar negeri yaitu Mandatory Consular

Notification (MCN), perjanjian bilateral, dan perjanjian multilateral. Dalam prakteknya,

pada tahap rekruitmen pekerja, temyata peran calo yang dominan terkait pemalsuan

dokumen dan identitas pekerja terutama pemalsuan usia. Selain itu, pelatihan yang bersifat

'formalitas' belaka, yang dilakukan asal memenuhi target jumlah jam pelaksanaan pelatihan.

Sehingga calon TKI banyak yang tidak menguasai ketrampilan sebagai bekal untuk bekerja

diluar negeri, baik ketrampilan penguasaan alat kerja maupun ketrampilan bahasa. Mereka

juga kurang dibekali dengan pengetahuan mengenai budaya dan hukum negara tujuan.

(diakses 5 September 2012)
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Masalah lainnya berkait dengan penampungan calon TI(I yang lama di PPTKIS, sehingga

membuat tingginya biaya cost structure. Dampak dari biaya cost structure yartg tinggi ini

dikemudian hari membebani TKI ketika mereka sudatr bekerja di luar negeri. Biaya ini

harus dibayar oleh TKI dengan cara mengangsur sampai 6-8 bulan. Dengan kata lain,

selama 6-8 bulan tersebut, banyak TKI yang tidak menerima gaji karena harus membayar

ongkos cost structure tersebut.

Pemerintah lndonesia telah meratifikasi Konvensi Internasional Tentang

Perlindturgan Hak Semua Buruh Migran dan Anggota Keluarganya. Konvensi ini berisi hak

pekerja migran atas hak dasar di pasar kerja, bidang pendidikan serta sistem kesehatan dan

pengadilan. Indonesia meratifikasi Konvensi tersebut dengan Undang Undang No 6/2012

pada12 Apil20l2. Kemudian sebagai tindak lanjut telah ada draf revisi UU PPTKLN yang

disetujui DPR pada 5 Juli 2012 untuk dibatras lebih lanjut yang sepertinya tidak mengadopsi

substansi dan semangat Konvensi tersebut.

Artikel ini membahas dan mengkaji masalah perlindungan TKI yang dikaitkan dengan hal-

hal berikut ini:

a. Apakah kebijakan pemerintah di tingkat nasional dan internasional sebagai upaya
perlindungan TKI di luar negeri telah memenuhi hak dasar pekerja migran

b. Apakah kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan TKI khususnya TKI PLRT
dapat meminimalisir masalah hukum yang menimpa TKI di luar negeri

4



PEMBAHASAN

Saat ini dunia menghadapi krisis berkepanjangan mengenai pengangguran usia

produktif. Menurut riset yang dilakukan ILO penduduk usia muda yang menjadi

pengangguran jumlatrnya tiga kali lebih banyak dari penduduk usia dewasa dan lebih dari 75

juta anak muda menjadi 'job seeker' atan pencari kerja.T Negara negara di dturia saat ini

harus mulai menaruh perhatian khusus tentang ketenagakerjaan mereka dengan

memperhatikan 'labour demand and supply' dan kuantitas dan kuatitas dari pekerja.

Indonesia misalnya menempatkan sedikitnya 6,5 jfia TKI di luar negeri yang mengirim

remitansi Rp 65 triliun per tahun langsung ke pedesaan. Sebagian besar TKI bekerja sebagai

pekerja rumah tangga secara terpaksa karena tidak mendapat pekerj&m yang layak di dalam

negeri.

A. Pengaturan hak buruh migran dalam the International Convenant on Economic, Social,

and cultural rights dathuman security

Pada dasamya setiap manusia dijamin hak atas pekerjaan yang layak. Hal ini diatur

secara umum dalam the International Convenant on Economic, Social, and cultural rights.s

Konvenan ini merupakan instrumen hukum internasional yang mengakui HAM dibidang

ekonomi, social dan budaya bagi setiap manusia termasuk tenaga kerja migran, khususnya

hak atas pekerjaan dan hak dalam bekerja untuk meningkatkan standard kehidupan mereka.

F,Iak atas pekerjaan ini merupakan bagian dari hak azasi manusia. Karakteristik perlindungan

HAM merupakan faktor yang menyebabkan perlindungan warga negara di luar negeri

demikian lemah dibandingkan dengan hukum nasional yang mempunyai sanksi tegas, atau

dibandingkan dengan rejim hukum internasional lainnya, karena seringkali bersifat

rekomendasi semata.e Pelanggaran HAM umunnya terjadi di dalam dan hanya berpengaruh

pada orang yang berada di satu negara saja.

'Lihat (diakses pada I Nov 2012)

tPada 
tahun 2005, Indonesia sekaligus meratifikasi dua kovenan yaitu The International Covenant on Civil and

Political Righls melalui UU Nomor l2 Tahun 2005 dan The Internqtional Covenant on Economical, Sociql
and Cultural Rights melalui UU Nomor I I Tahun 2005.

'Henry J Steiner, International Protection of Human Rights, dalam International Laut, Malcolm D Evans
(Ed.), Oxford University Press,2003, hal773
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Pada plespektif analisis ancaman negara pada saat lampau hanya berkaitan dengan

keamanan wilayatr (teritorial integrity). Konsep keamanan diinterpretasikan secara sempit

sebagai keamanan wilayah dari agresi negara lain, atau sebagai perlindungan kepentingan

nasional dari kebijakan luar negeri, misal keamanan global dari ancarnan malapetaka nuklir.

Pada sepuluh tatrun terakhir konsep ini telatr bergeser ke human security yang berpusat pada

pengembangan (development) dari pada senjata (arms).to Hal ini disebabkan adanya

peningkatan hubungan internasional yang melibatkan aktor non-negara dan berkembangnya

masyarakat sipil global (gtobal civil society).rr Masalatr security tidak lagi dipandang secara

konvensional tapi lebih kearah yang bersifat people-centered yaitu yang berhubungan

dengan human security. Bagi kebanyakan orang saat ini, rasa tidak aman timbul lebih

karena kekhawatiran tidak bisa makan, kehilangan pekerjaan, ancaman kejatratan di jalan,

tindakan kesewenangan dari pengu:rs4 diskriminasi, konflik ehih dan lain lain bukan

karena adanya aksi dari negara lain terhadap negaranya.12

Menurut laporan LrNDP 1994 human security terbagi dalam beberapa kelompok

yaitul3: (l) Economic Security yaitu jaminan pendapatan untuk memenuhi kebutuhan

minimum setiap orang; (2). Food Security yaitu jaminan atas akses fisik dan ekonomi

kepada kebutuhan pokok (3). Health Security, yaitu jaminan proteksi minimum dari

penyakit dan gaya hidup yang tidak sehat, (4). Environmental Security, yaitu jaminan

perlindungan kepada rakyat atas kerusakan alam berjangka pendek dan panjang, man-made

threats terhadap alam, dan kehancuran lingkungan alam; (5). Personal Security, yaitu

jaminan perlindungan kepada rakyat atas kekerasan fisik, baik yang berasal dari negara,

non-negara, individu, sub-state actors, kekerasan dalam rumatr tanggq kekejaman orang

dewas ataupun dari individu itu sendiri (perlindungan dari aksi bunuh diri); (6). Community

Security, yaitu perlindungan terhadap rakyat karena hilangnya nilai-nilai dan hubungan-

hubungan yang bersifat tradisional, dan dari kekerasan etnis dan sektarian, dan (7). Political

Security, yaitu jaminan bahwa rakyat hidup dalam suatu masyarakat yang menghargai hak-

'ol-ihat united Nations Development Program (UNDP), Human Development Repor! 1994,

http://hdr.undp.org/en/reports/global/hdrl994/chapters/ (diakses 20 Agustus 2012)

t'syamsul 
Hadi, Sekuritisasi dan Upaya Peningkatan Perlindungan terhadap Tenaga Kerja Indonesia di

Malaysia, Jurnal Hukum Internasional (Indonesian Journal of Internationat Law), Vol 5 Nomor 4, Juli 2008,
hal743

t'LINDP Repor! loc.cit

r3tbid; lihatluga Syamsul Hadi, loc.cit.
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hak asasi manusia. Berkaitan dengan hal tersebut di atas maka setiap orang berhak atas

semua yang termastrk dalam human security, dan dalam rangka memenuhi hak tersebut

maka terjadi perpindahan penduduk atas alasan penghidupan yang layak. Sehingga dalam

kontek ini masalah TKI merupakan isu transnasional yang berarti masalah yang melampaui

batas-batas negila karena berkaitan dengan perpindatran orang dari safu negara ke negara

lainnya. Mobilitas omng melampaui batas negara untuk tujuan dagang atau bekerjq sama

tuanya dengan masalah batas negara itu sendfui dan kerentanan orang asing terhadap

kekerasan (abuse) bukan merupakan fenomena yang banr. Pekerja asing sudah mengalami

perlakuan diskriminasi sejak dulu dengan berbagai alasan, seperti, kewarganegaraan,

kesehatan, agarna, sula:/etnik, atau kebutuhan ekonomi nasional. Jadi perlakuan

diskriminasi terhadap pekerja di luar negara asalnya tidak hanya dialami oleh TKI
melainkan juga dialami oleh pekerja migran di seluruh dunia. Pekerja asing memang hanya

mendapatkan perlindungan yang minim, karena perlindungan itu selalu dikaitkan dengan

adanya hubungan kewarganegaraan dan penduduk dengan negara yang bersangkutan.la Oleh

karena itu masalah ini telah sejak lama mendapatkan perhatian dunia.

B. Konvensi ILO yang terkait dengan perlindungan buruh migran

Konvensi internasional yang banyak mengatur mengenai hak burul/pekerja adalatr

Konvensi Organisasi Buruh Intemasional atau Convention of the International Labour

Organisation (ILO) yang diterapkan pada mayoritas pekerja sebagai bagian terbesar

penduduk dunia. Kelompok penduduk yang merupakan kelompok yang rentan terhadap

perlakuan tidak adil termasuk didalamnya adalah legal immigrants (terbanyak adalah

pekerja immigran), asylum seekers (pencari suaka) dan refugees (pengungsi). Dari ketiga

kelompok ini, dua kelompok terakhir sering dikacaukan pemakaian istilatrnya. Satu

kelompok lagi yang disebut dengan imigran yang tidak berdokumen (undocumented

immigrants) yaitu orang, biasanya pencari suaka, yang menolak ijin tinggal (a permanent

residence permit), atau orang yang melakukan overstay, tinggal melebihi yang

diperbolehkan oleh visa mereka (biasanya disebut sebagai overstayer).Is Masalah yang

laPaul 
De Guchteneire and Antoine Pecoud, Introduction: The LIN Cowention on Migrant l{orkers, Rights,

dalam Migration and Human Rights: the UN Convention on Migrant Workers' Rights, paul de Guchteneire,
Antoine Pecoud and Ryszard cholewinski (Eds), cambridge Universigr press, 2009,ha16

"Walter Deville, The Right to health corefor Vulnerable Population Groups in the Netherlqnds and in
Europe, dalam Human Rights and Biomedicine, A den Exter (ed.), Antwerpen: Maklu, 2010, hal g9
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a

menimpa TKI sifatrya bervariasi, namun umumnya dapat dikategorikan dalam beberapa

masalah yaitu (l) gaji tidak dibayar, (2) pemutusan hubungan kerja, (3) penganiayaan, (4)

putus komunikasi, (5) pelecehan seksual, (6) kriminal, (7) kecelakaan kerja, dan (8) sakit.

Di Indonesia sendiri, pemberian perlindungan terhadap Warga Negara Indonesia

(\\IND di luar negeri merupakan salah satu tugas pemerintah sebagaimana diamanatkan oleh

Alinea IV Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Tanggung jawab negara dalam

melindungi warga negaranya di luar negeri juga diakui dan diatur di dalam ketentuan hukum

internasional, khususnya Konvensi Wina 1963 tentang Hubungan Konsuler (Vienna

Convention on Consular Relations) dan hukum kebiasaan yang berlaku. Pada Konferensi ke

100 ILO pada bulan Juni 2011, organisasi ini mengadopsi Konvensi ILO nomor 189

(disebut sebagai Konvensi Pekerja Rumatr Targgq 20ll nomor 189) dan Recommendation

No. 201 tentang pekerjaan layak bagi pekerja RT/domestik (decent work for domestic

workers).

Selama ini pekerja domestik sering dikecualikan dari perlindungan buruh yang diatur

dalam undang undang perburuhan. Mereka juga diperlakukan berbeda dari pada pekerja

lainnya. Dengan demikian ILO mengakui dan menerima Pekerja Rumah Tangga sebagai

Profesi atau Tenaga Kerja yang memiliki status seperti Tenaga Kerja lainnya. Konvensi ini

seperti halnya konvensi konvensi lainnya merupakan perjanjian intemasional yang mengikat

negara-negara anggota yang meratifikasinya. Indonesia belum meratifikasi Konvensi ILO

ini.

Sedangkan secara sederhana pekerjaan layak dapat didefinsikan sebagai pekerjaan yang

dilakukan atas kemauan atau pilihan sendiri, bergaji atau memberikan penghasilan yang

cukup untuk membiayai hidup secara layak dan berharkat, serta terjamin dari keamanan dan

keselarnatan fisik maupun psikologis.l6 Untuk dapat dikatakan layak, pada tingkat populasi,

pekerjaan semacam itu diharapkan memenuhi tiga kondisi berikutlT:

tersedia bagi semua orang pada usia produktif (adi tidak termasuk usia anak-anak)

tanpa kecuali, termasuk mereka yang memiliki keterbatasan fisik, serta tanpa

hambatan gender,

r6lihat 
(diakses pada2

November 2012)

''Ibid

a
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semua pekerja terlindungi secara sosial, termasuk mereka yang terlibat dalam

kegiatan ekonomi informal, dan

semua pekerja tersalurkan suara dan aspirasinya melalui mekanisme system dialog

sosial yang berharkat secara kemanusiaan.

C. Hak dasar buruh migran yang diatur dalam the International Convention on the

Protection of the Rights of All Mtgrant WorkBrs and Members of Their Famtlies (the

Migrant Workers Convention).

Pada bulan Desember 1990, Majelis Umum PBB mengadopsi Konvensi

Perlindungan hak-hak Pekerja Migran dan Keluarganya (selanjutnya disebut Konvensi

Pekerja Migran). Jika dilihat dari isinya, rnaka Konvensi ini merupakan Konvensi yang

memberikan perlindungan yang komprehensif atas hak pekerja migran. Kekuatan dari

Konvensi ini terletak pada pemberian hak pada semua orang yang dikualifikasikan sebagai

pekerja migran untuk menjalankan hak-hak mereka terlepas dari status hukum mereka. Jadi

Konvensi ini, rnelindungi seluruh pekerja migran baik yang berdokumen maupun yang tidak

berdokumen (legal maupun yang ilegal statusnya), dengan menetapkan standard hak asasi

yang harus dijamin oleh semua negara. Dalam kontek ini, ketika sebuah negara meratifikasi

atau menerima Konvensi, maka negera tersebut haruslah mengeluarkan peraturan

perundangan nasional dan tindakan lainnya yang diperlukan untuk dapat

mengimplementasikan isi dari Konvensi. Lebih jauh lagi, negara juga harus memastikan

bahwa pekerja migran yang hak-haknya dilanggar dapat mencari keadilan di negaranya.

Agar supaya Konvensi ini dapat menjadi sebuah ketentuan hukum intemasional yang

mengikat, Konvensi harus diratifikasi oleh 20 negara. Tiga puluh tahun setelah diadopsi

oleh Majelis Umum PBB, Konvensi ini akhimya dapat mencapai 20 ratifikasi yang

diperlukan untuk dapat berlaku (entry into force). Pada 14 Maret 2003 Guatemala menjadi

negara kedua puluh yang melakukan ratifikasi mengikuti El Savador yang meratifikasi

Konvensi pada hari yang sama. Pada I Juli 2003 Konvensi ini mulai berlaku secara resmi

sebagai instrumen ketujuh dari hak-hak asasi dasar PBB. Konvensi ini disamping mengakui

dan menghormati instrumen hukum HAM yang ada, Konvensi meletakkan landasan baru

bagi hak asasi manusia dalam konteks yang spesific yaitu hak-hak pekerja migran. Isi dari

Konvensi ini pada dasarnya memberikan perlindungan pada seluruh pekerja migran dan

a

a

a
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keluarganya terlepas dari status hukum merek4 meskipun hak-hak yang diberikan kepada

pekerja berdokumen dan pekerja tidak berdokumen berbeda.

Hak pekerja migran dan keluarganya diatur dalam Konvensi yang terbagi dalam dua

bagian: pertama, hak-hak yang berlaku terhadap seluruh pekerja migran tanpa melihat status

hukumnya (Bagian III), dan bagian kedu4 hak-hak yang berlaku untuk pekerja migran

dalam situasi biasa (a regular situation) (Bagian IV). Konvensi memberikan hak-hak dan

kebebasan dasar bagi pekerja migran yang akan diruaikan dibawah ini.

1. Kebebasan dasar (Basic Freedoms) meliputi:

a. Hak untuk pindah (freedom of movemenr) ke atau dari negara asal (pasal 8);

b. Hak hidup (pasal 9);
c. Hak terbebas dari kekerasan, kekejarnan, dan perlakuan atau penghukuman lain

yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat manusia(pasal l0);
d. Hak terbebas dari perbudakan, servitudeataukerja paksa (pasal 11);

e. Hak atas kebebasan berpikir, berekspresi, consciencedan beragama (psl 12 and l3);
f. Hak atas privacy (pasal 14);

c. Hak atas harta benda (pasal l5);

2.Hakatas Due process di pengadilan yang meliputi:

a. Hak ataspzrblic hearing yang adil yang dijamin UU (pasal 16-20);
b. Hak untuk disediakan bantuan hukum, penerjemah dan informasi dalam bahasa yang

dipahami (pasal l6);
c. Hak atas kebebasan dan keamanan dari penangkapan dan kurungan yang sewenang-

wenang. Gasal 16);
d. Hak untuk diakui tidak bersalah sampai terbukti bersalah (pasal l9);
e. Larangan sebagai subj ek dari tindakan pengusiran secara kolektif (pas al 22);
f. Hak untuk pendampingan bantuan dan perlindungan diplomatik dan konsuler (ps

23);

c. Hak diakui sebagai manusia didepan hukum dimanapun berada {pasal24);
h. Hak dipersamakan dengan warga negara di depan pengadilan dan hukum (pasal 18).

3. Hak atas ketenagakerjaan (Employment) yangmeliputi:

a. Hak atas perlakukan yang sama dengan warga tegaraberkaitan dengan remuneri
dankondisi kerja lairurya seperti overtime, hari libur, dsb (pasal25);

b. Hak untuk gabung dengan serikat pekerja (pasal26);
c. Hak unfuk mendapatkan perlakuan sama dengan warga negara atas jaminan

sosial(socral security)sepanjang memenuhi persyaratan untuk itu (pasal 27);
d. Hak atas pelayanan kesehatan darurat (pasal 28);

t

4. Hak yang berkaitan dengan keluarga dan anak-anak dari pekerja migran.
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a. Hak untuk memberi rurma, akta kelahiran dan kewarganegaman. (pasal 29);
b. Hak untuk akses ke pendidikan.(pasal 30);

5. Hak asasi budaya dan ekonomi meliputi:

a. Hak untuk melestarikan identitas budaya nasional (pasal 31);
b. Hak untuk mengirim dan menabung penghasilan pada saat berakhirnya masa tinggal

di negara penempatan (pasal 32).

6. Hak atas Informasi yang meliputi:

. Hak atas informasi oleh negara asal, hak informasi oleh negara penempatan, atau
oleh negara transit yang timbul karena bekerjanya Konvensi, informasi tentang
penerimaan merek4 serta hak dan kewajiban negara-negara tersebut (pasal 33):

D. Hak-hak pekerja migran lainnya yang berdokumen atau dalam situasi reguler.

Pekerja migran dan keluargarrya yang berdokumen atau dalam situasi reguler dapat

mempunyai hak-hak tambatran yang disebutkan seperti di bawah berikut ini selain hak-hak

yang telah disebutkan di atas. Dengan cara demikian, Konvensi bertujuan untuk mengurangi

migrasi ilegal.

1. Berpergian sementara (Temporary Absences):

Hak untuk bepergian sementara keluar dari negara penempatan, dengan alasan

keperluan dan kewajiban keluarga, tanpa mempengaruhi hak mereka untuk tinggal dan

bekerja di negara tersebut (pasal 38).

2.Hak untuk bepergian (Freedom of Movement):

Hak atas kebebasan untuk bepergian di wilayah negarapenempatan (pasal 39).

3. Hak ketenagakerjaan (Employment):

a. Hak untuk membentuk asosiasi dan serikat pekerja di negara penempatan (pasal 40);

b. Hak atas perlakuan yang sama dengan warga negara dalam hal perlindungan

terhasap pemecatan, jaminan sosial sebagai ketika tidak bekerja (penganggur) dan

akses atas pekerjaan alternatif. (pasal 54);

c. Dalam hal terjadi pelanggaran kontrak kerja oleh pengusaha, pekerja mempunyai

hak untuk mengajukan kasusnya ke pihak-pihak yang kompeten.

t

4. Hak politik:
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Hak untuk ikut serta berpratisipasi dalam kebijakan publik dari negara asal sesuai

dengan ketentuan hukum (pasal 4l);

Hak untuk memberikan suara dalam pemilu di negara asal sesuai dengan ketentuan.

(pasal4l);

5. Hak ekonomi dan budaya (Cultural and Economic Rights) meliputi:

. Hak untuk menikmati pajak export dan import (pasal46).

. Hak untuk persamazrn perlakuan dengan warganegara berkaitan dengan pegawai
negeri, pendidikan, ketrampilan dan jasa sosial Gasal43);

6. Hak atas Informasi:

Hak atas informasi, termasuk semua kondisi selama mereka tinggal dan kegiatan-
kegiatan mereka (pasal 37).

E. Hak dasar buruh migran yang diatur dalam Konvensi mengenai Kerja Layak bagi Pekerja

Rumah Tangga (Konvensi ILO nomor 189, 201l)

Pada tanggal 16 Juni 20ll Konferensi Perburuhan Intemasional dari Organisasi

Buruh Sedunia (International Labour OrganisationllLO) mengadopsi Konvensi mengenai

Kerja Layak bagi Pekerja Rumah Tangga yang juga disebut sebagai Konvensi Pekerja

Rumah Targga,20ll (No.189). Konvensi No. 189 memberikan perlindungan khusus bagi

pekerja rumah tangga (PRT), yang menetapkan hak-hak dan prinsip-prinsip dasar, dan

mengharuskan Negara mengambil langkah untuk mewujudkan kerja layak bagi pekerja

rumah tangga. Konvensi ini mendefinisikan pekerjaan rumah tangga sebagai 'pekerjaan

yang dilaksanakan di atau untuk sebuah atau beberapa rumah tangga'. Pekerjaan ini bisa

mencakup tugas-tugas seperti membersihkan rumah, memasak, mencuci, dan menyetrika

baju, merawat anggota sebuah keluarga; anak-anak, lanjut usia atau sakit, berkebun,

menjaga rumah, mengemudi untuk keluarga, bahkan merawat binatang peliharaan rumah

tangga.

Menurut Konvensi, yang dimaksud dengan pekerja rumah tangga adalah 'seseorang

yang dipekerjakan dalam pekerjaan rumah tangga di dalam sebuah hubungan kerja'. Standar

minimal atau hak-hak fundamental yang ditetapkan oleh Konvensi No. 189 bagi pekerja

rumah tangga dibagi menjadi beberapa kelompok seperti berikut.

a

a

t

a

1. Hak-hak dasar pekerja rumah tangga meliputi:
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a. Peningkatan dan perlindungan hak asasi manusia seluruh pekerja rumatr tangga
(Pembukaan; Pasal3)

b. Penghormatan dan perlindungan prinsip-prinsip dan hak-hak dasar di tempat kerja:

1. kebebasan berserikat dan pengakuan efektif terhadap hak atas perundingan
bersama;

2. penghapusan segala bentuk kerja paksa atau kerja wajib;
3. penghapusan pekerja anak

4. penghapusan diskriminasi dalam hal pekerjaan dan jabatan (Pasal 3,4,11)

c. Perlindungan efektifdari segala bentuk penyalahgunaan, pelecehan dan kekerasan
(Pasal 5)

d. Ketentuan kerja yang fair dan kondisi hidup yang layak (Pasal 6)

2. Informasi mengenai syarat dan ketentuan kerja

o Pekerja rumah tangga harus diberi informasi mengenai syarat dan ketentuan kerja
mereka dengan caruyarlg mudah dipatrami, sebaiknya melalui kontrak tertulis.
(Pasal T)

3. Jam kerja

a. Langkah-langkah yang ditujukan untuk menjamin perlakuan sama antara pekerja
rumah tangga dan pekerja secara umum berkenaan dengan jam kerja normal,
kompensasi lembur, masa istirahat harian dan mingguan, dan cuti tahunan berbayar
(Pasal l0)

b. Masa istirahat mingguan sekurang-kurangnya24 jankerja berturut-turut (Pasal l0)
c. Peraturan jam siaga (angka waktu di mana pekerja rumah taaggatidak bebas
d. menggunakan waktu mereka sekehendak mereka dan diharuskan untuk tetap

melayani
e. rumah tangga tersebut guna untuk menanggapi kemungkinan panggilan) (Pasal l0)

4. Pengupahan

Upah minimum jika aturan upah minimum ada untuk pekerja lain (pasal 1l)
Pembayaran upah harus dilakukan secara tunai, langsung kepada pekerja, dan
dalam jangka rutin yang tidak lebih lama dari pada satu bulan. Pembayaran dengan
cek atau transfer bank 6€"bila diperbolehkan oleh undang-undang atau kesepakatan
bersama, atau dengan persetujuan pekerja.(Pasal 12)
Pembayaran dengan barang diperbolehkan dengan 3 syarat: hanya proporsi terbatas
dari total upah; nilai moneter adil dan wajar; barang atau jasa yang diberikan
sebagai pembayaran dengan barang merupakan pemakaian pribadi oleh dan
bermanfaat bagi pekerja. Ini berarti bahwa seragam atau perlengkapan pelindung
tidak dianggap sebagai pembayaran dengan barang, tetapi sebagai peralatan yang
harus disediakan oleh majikan untuk pekerja secara gratis untuk pelaksanaan tugas-
tugas mereka.(Pasal l2)
Biaya yang dikenakan oleh agen ketenagakerjaan swasta tidak dipotongkan dari
upah.(Pasal 15)
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5. Keselamatan dan kesehatan kerja

a. Hak atas lingkungan kerja yang aman dan sehat (Pasal l3)
b. Langkah-langkah diadakan untuk menjamin keselamatan dan kesehatan

kerja.(Pasal l3)

6. Jaminan sosial

a. Pertindungan jaminan sosial, terma.suk tunjangan persalinan (Pasal 14)

b. Kondisi yang tidak kurang menguntungkan dari pada kondisi yang berlaku untuk
pekerja secara umum (Pasal 14)

7. Standar mengenai pekerja rumah tangga anak

a. Persyaratan untuk menetapkan usia minimal untuk masuk ke dalam pekerjaan

rumah tangga (Pasal a)
b. Pekerja rumah tangga berusia l5 tahun tetapi kurang dari 18 tahun d€" pekerjaan

mereka tidak boleh menghalangi mereka dari pendidikan wajib, atau menganggu

peluang mereka atas pendidikan lanjutan atau pelatihan kerja.(Pasal4)

8. Standar mengenai pekerja tinggal di dalam rumah

a. Kondisi hidup layak yang menghormati privasi pekerja (Pasal 6)

b. Kebebasan untuk mencapai kesepakatan dengan majikan atau calon majikan
mereka mengenai apakah akan tinggal di rumatr tangga tersebut ataukah tidak
(Pasal 9)

c. Tidak ada kewajiban untuk tetap berada di rumah tangga atau bersama dengan para

anggotanya selama masa libur atau cuti mereka (Pasal 9)

d. Hak untuk menyimpan sendiri dokumen identitas dan dokumen perjalanan mereka
(Pasal 9)

e. Peraturanjam siaga (Pasal 10)

9. Standar mengenai pekerja rumah tangga migran

a. Sebuah kontrak kerja yang bisa ditegakkan di negara tempat kerja, atau tawaran

kerja tertulis, sebelum berangkat ke negara tempat kerja (Pasal 8)

b. Kondisi jelas di mana pekerja rumah tangga berhak atas pemulangan di akhir kerja

mereka (Pasal 8)

c. Perlindungan pekerja rumah tangga dari praktik pelecehan oleh agen

ketenagakerjaan swasta(Pasal 1 5)

d. Kerjasama antara negara pengirim dan negara penerima untuk menjamin efektifnya
penerapan ketentuan-ketentuan Konvensi untuk pekerja rumah tangga migran
(Pasal 8)

10. Agen ketenagakerjaan swasta

a. Langkah-langkah yang harus diadakan (Pasal l5):
b. Meregulasi operasi agen ketenagakerjaan swasta
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c. Menjamin perangkat yang memadai untuk penyelidikan pengaduan dari pekerja
rumah tatgga

d. Menyediakan perlindungan pekerja rumah tangga yang memadai dan pecegahan
pelecehan, dengan berkolaborasi dengan para Anggota lain bila dirasa tepat

e. Mempertimbangkan mengikat kesepakatan bilateral, regional atau multilateral
untuk mencegah praktik pelecehan dan penipuan

I 1. Penyelesaian perselisihan

a. Akses efektif ke pengadilan, tribunal atau mekanisme penyelesaian perselisihan
lain, termasuk mekanisme pengaduan yang mudah diakses (Pasal 17)

b. Langkah-langkatr harus diadakan untuk meqiamin kepatuhan terhadap undang-
undang nasional untuk perlindungan pekerja rumah tangga, termasuk langkah-
langkah inspeksi ketenagakerjaan. Dalam hal ini, Konvensi mengakui perlunya
menyeimbangkan hak pekerja rumah tangga atas perlindungan dan hak atas privasi
anggota rumatr tangga (Pasal 17)
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Kebijakan pemerintah atas perlindungan TKI

Pasal 27 D ayat (2) UUDN 1945 yang menyatakan bahwa: 'setiap warga negara

berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan' mengandung dua

makna yaitu memberikan hak kepada warga rLegaruuntuk mendapatkan salatr satu hak dasar

manusia yaitu pekerjaan dan membebani kewajiban kepada negara untuk memenuhinya.

Sedangkan pasal 8 UU 3912004 tentang Perlindungan dan Penempatan Tenaga Kerja

Indonesia (TKD di Luar Negeri (selanjutnya disebut IIU 3912004) dinyatakan bahwa:

'setiap calon TKl/tenaga kerja mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk bekerja di

luar negara', sehingga sebagian orang yang tidak mendapatkan pekerjaan di dalam negeri

maka mereka memutuskan bekerja ke luar negeri. Meningkatnya angka TKI ke luar negeri

merupakan ekses dari lajunya pertumbuhan angkatan kerja yang tidak diimbangi oleh

ketersediaan lapangan kerja di lingkup nasional.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) 2011, jumlatr penduduk miskin

Indonesia sebanyak 30,01 juta jiwa atau sekitar l2,49yo dari jumlah penduduk Indonesia

saat ini yang mencapai 240,27 juta jiwa. Dari jumlah tersebut, jumlah pengangguran sekitar

9 juta orang dan ada sekitar 1,3 juta pengangguran setiap tahunnya karena pertumbuhan

tenaga kerja setiap tahun mencapai 2,91 juta orang, sedangkan lapangan pekerjaan hanya

1,6 juta orang." Dari angka pengangguftul yang cukup tinggi ini, maka tidak heran jika

banyak orang Indonesia yang memilih untuk bekerja ke luar negeri. Faktor inilah yang

menjadi faktor pendorong bagi tenaga kerja untuk bekerja ke luar negeri. Sayangnya

pekerjaan terbanyak dari TKI adalah pekerjaan unskilled worker yang bekerja di sektor

perkebunan, manufaktur, konstruksi, dan penata laksana rumah tangga (PLRT). Pada

prakteknya Indonesia mengirim lebih banyak pekerja informal dari pada pekerja formal.

Berdasarkan data Kemenakertrans pada20l1, jumlatr TKI formal yang ditempatkan ke luar

negeri mencapai angka 264.756 orang (45,560A), sedangkan jumlah TKI informal ada

sebanyak 316.325 orang (54,44%). Pekerja informal yang dikirim tersebut umumnya

lSP.oggungguran 
Indonesia bertambah 1,3 juta orang per tahun, Republika on-line, I Mei 20l2lihat

iuta-oranq-per-tahun (diakses I 2 september 20 I 2)

a
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bekerja sebagai Penata Laksana Rumah Tangga (PLRT) yaitu sebanyak 70 persen, dan

mayoritas adalah perempuan. Kelompok pekerja ini adalah kelompok yang rentan

(vulnerable groups) yang sering tertimpa masalah kerja di luar negeri. Dalam memberikan

perlindungan kepada TKI Pemerintah telah mengeluarkan beberapa aturan hukum. Pertama,

Undang-Undang Nomor 39 Tatrun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga

Kerja Indonesia di Luar Negeri (W No. 39 Tahun 2004). Pemerintatr juga menetapkan

Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2006 tentang Kebijakan Reformasi Penempatan dan

Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (Inpres No. 6 Tatrun 2006) dalam rangka

mengoptimalkan upaya perlindungan terhadap TKI dan membentuk Badan Nasional

Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BM2TKI). Dalam tataran

peraturan pelaksanaan, Pemerintah mengeluarkan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan

Transmigrasi Nomor 14 Tahun 2010 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja di

Luar Negeri. Negara mempunyai kewajiban memfasilitasi, memberikan pelayanan,

mengatur dan membina serta mengawasi penyelenggaruum penempatan dan perlindungan

TKI di luar negeri (pasal 5 UU 3912004). Pengaturan tentang perlindungan TKI terdapat

dalam PasalTT UU 3912004 yrrgmenyatakan:

l. Setiap calon TKI/IKI mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan sesuai

dengan peraturan perundang-undangan.

2. Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (l) dilaksanakan mulai dari pra

penempatan, masa penempatan, sarnpai dengan purna penempatan.

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab tersebut, maka Pemerintah

berkewajiban menjamin terpenuhinya hak-hak calon TKI/TKI, baik yang bersangkutan

berangkat melalui pelaksana penempatan TKI, maupun yang berangkat secara mandiri;

mengawasi pelaksanaan penempatan calon TKI; membentuk dan mengembangkan sistem

informasi penempatan calon TKI di luar negeri; melakukan upaya diplomatik untuk

menjamin pemenuhan hak dan perlindungan TKI secara optimal di negara tujuan; dan

memberikan perlindungankepada TKI selama masa sebelumnya pemberangkatan, masa

penempatan, dan masa purna penempatan. Selama berada di luar negeri, bahkan ketika

masih beiada di dalam penampungan menunggu keberangkatan ke luar negeri, ada kalanya

sebagian dari TKI menghadapi masalah yang merugikan TKI tersebut.

Merujuk pada pasal 77 UU 3912004, maka perlindungan TKI dilakukan dalam tiga phase

yaitu:
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1. Sejak mereka di dalam negeri (dalam proses penempatan);

2. Ketika di negara tujuan (pada waktu mereka bekerja); dan

3. Saat kembali ke tanah air (purna penempatan).

A. Kebijakan Pemerintah di tingkat nasional dalam perlindungan TKI tidak terampil

(unskilled workers).

Pemerintatr dalam pengelolaan TKI menerapkan strategi yang terdiri dari tiga bagian

yang meliputi regulasi, kelembagaan, dan tindakan. Pemerintah telah mengeluarkan

sejumlah kebijakan dalam memberikan perlindungan TKI. Dalam tahapan pra-penempatan

ada beberapa peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai penempatan tenaga

kerja. Perlindungan TKI di saat sebelum mereka berangkat keluar negeri, berkaitan erat

dengan proses penempatan TKI. Kebijakan pemerintah dalam proses penempatan TKI

keluar negeri yang terkait erat dengan perlindungan TKI telatr diatur dalam W 3912004

sebagai berikut:

l. Penempatan TKI hanya dapat dilakukan ke negara yang mempunyai peraturan

perundangan yang melindungi tenaga kerja asing Qnsal2T);

2. Penempatan TKI hanya dapat dilakukan ke negara tujuan yang pemerintatrnya

telatr membuat perjanjian dengan pemerintah (terdapat MOU);

3. Dilarang menempatkan TKI pada pekerj.um yang bertentangan dengan nilai-nilai

kemanusiaan, norna kesusilaan dan peraturan perundang-undangan (pasal 30);

4. Negara tujuan penempatan tidak dalam keadaan perang, bencana alam, terjangkit

wabah penyakit (pasal 73);

5. Penempatan TK[ keluar negeri harus memperhatikan kepentingan ketersediaan

tenaga kerja sesuai kebutuhan di dalam negeri (pasal 81).

Dalanr prakteknya, pada tahap rekruitmen pekerja, ternyata peran calo yang dominan

terkait pemalsuan dokumen dan identitas pekerja terutama pemalsuan usia. Selain itu,

pelatihan yang bersifat 'formalitas' belaka, yang dilakukan asal memenuhi target jumlah

jam pelaksanaan pelatihan. Sehingga calon TKI banyak yang tidak menguasai ketrampilan

sebagai bekal untuk bekerja diluar negeri, baik ketrampilan penguasaan alat kerja maupun

ketrampilan bahasa. Mereka juga kurang dibekali dengan pengetahuan mengenai budaya

dan hukum negara tujuan. Masalah lainnya berkait dengan penampungan calon TKI yang

lama di PPTKIS, sehingga membuat tingginya biaya cost structure. Dampak dari biaya cosl
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structure yang tinggi ini dikemudian hari membebani TKI ketika mereka sudah bekerja di

luar negeri. Biaya ini harus dibayar oleh TKI dengan cara mengangsur sampai 6-8 bulan.

Dengan kata lain, selama 6-8 bulan tersebut, banyak TKI yang tidak menerima gaji karena

harus membayar ongkos cost structure tersebut.le Di samping ifu, karena Pembekalan Akhir

Pemberangkatan (PAP) yang tidak efektif.

Untuk mengatasi masalah cost structure yaig tinggi pemerintah menerbitkan

program Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk TKI yang telatr dicanangkan Presiden pada 15

Desember 2010. Sebagai tindak lanjutnya pemerintatr melalui BNP2TKI telatr

mengeluarkan kebijakan penetapan cost structure tertentu di sejumlah negara tujuan yaitu

Singapura, Hongkong, dan Macau, khusus untuk pekerja migran informal yaitu penata

laksana rumah tangga karena tidak semua calon tenaga kerja mempunyai cukup biayauntuk

bekerja di luar negeri. Terkait sistem pembiayaan untuk calon TKI tersebut, telah diterbitkan

tiga peraturan Kepala BNP2TKI.20

Pertam4 Peraturan Kepala BNP2TKI Per 003/I(A/U2012,24 Januari 2012 mengenai

pembiayaan penempatan calon TKIffKI Singapura. Pembiayaan penempatan untuk calon

TKI Singapura sebesar Rp 10.933.000. TKI dikenai beban pengembalian setelah ditambatr

bunga dan biaya administrasi sebesar Rp 14.336.000 (asumsi nilai tukar I Dolar Singapura

sebesar Rp 7.000) yang dicicil dengan cara potong gaji selama 8 bulan.Sedangkan

pembiayaan penempatan untuk mantan TKI Singapura sebesar Rp 5.448.000, dan TKI

dikenai beban pengembalian sebesar Rp 7.168.000 yang dicicil dengan cara potong gaji

selama 8 bulan.

Kedua, Peraturan Kepala BNP2TKI Nomor ;Per 02[KNU20|2 tertanggal 24 Jamtari

2012 mengenai pembiayaan penempatan untuk mantan TKI Hong Kong sebesar Rp

5.911.000. TKI dikenai beban pengembalian setelah ditambatr bunga dan biaya administrasi

Iesebagai contoh, TKI di Hongkong dikenai potongan gaji selama 7 bularq yang jika ditotal mencapai nilai
HK$ 21.000 (setara Rp. 24.000.000), lihat htto://buruhmieran.or.idl2012l0628/biaya-penempatan+ki-yane-
tak-ielas-oraktek-perdagangan-manusia/ (diakses 2 November 20 l2)

20 
Per I Mei BNP2TKI Agendakan Sistem Penempatan Baru TKI PLRT Aspalq lihat

tki-plrt-aspak.html(diakses 3 November 2012); lihat juga Kepala BNP2TKI Instruksikan Kemudahan
Pelaksanaan KUR TKI , I I September 2012lihat hno:/lbnp2tki.eo.id/berita-mainmenu-231/7248-kepala-
bnp2tki-instruksikan-kemudahan-pelaksanaan-kur-tki.html (diakses 3 November 2012)

19



I

sebesar Rp 6.804.600 (asumsi nilai tukar 1 Dolar Hong Kong sebesar Rp 1.100) yang dicicil

dBngan cara potong gaji selama 6 bulan. Sedangkan untuk pembiayaan penempatan calon

TKI Hong Kong, mengacu pada Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan

Tenaga Kerja (Dirjen PPTK) Nomor Kep.186/PPTKWIV2008 tertanggal l0 Juli 2008

sebesar Rp 15.688.000. TKI dikenai beban pengembalian setelah ditambah bunga dan biaya

administrasi sebesar Rp 18.051.000 yang dicicil dengan cara potong gaji selama 6 bulan.

Ketig4 peraturan Kepala BNP2TKI Nomor : Per 07KN1U2012 tertanggal 28

Februari 2012 mengenai pembiayaan penempatan calon TKI Macau. Pembiayaan

penempatan untuk calon TKI Makau sebesar Rp 12.243.000.TKI dikenai beban

pengembalian setelah ditambah bunga dan biaya administrasi sebesar Rp 14.080.500

(asumsi nilai tukar I MOP sebesar Rp 1.050) yang dicicil dengan cara potong gaji selama 6

bulan. Sedangkan pembiayaan penempatan untuk mantan TKI Makau sebesar Rp 4.903.000,

dan TKI dikenai beban pengembalian sebesar Rp 5.638.500 yang dicicil dengan cara potong

gaji selama 6 bulan.

Di samping itu, terkait dengan biaya cost structure ini terbit juga dua Keputusan

Menakertrans Terkait pembiayaan penempatan calon TKI.2I Pertama, Keputusan

Menakertrans Nomor 588 Tahun 2012 tertanggal 25 J:u/ri 2012 mengenai pembiayaan

penempatan untuk calon TKI Singapura asal Jawa sebesar Rp 12.647.000 dan untuk calon

TKI Singapura asal luar Jawa sebesar Rp 13.788.000. Dari Keputusan Menakertrans ini,

BNP2TKI meminta pada perbankan memberlakukan cicilan dengan cara potong gaji selama

8 bulan yang ditentukan setelah ditambatr bunga dan biaya administrasi sebesar Rp

15.680.000 untuk calon TKI Singapura asal Jawa, dan sebesar Rp 17.136.000 untuk calon

TKI Singapura asal luar Jawa dan ketentuan ini mulai diberlakukan per I September 2012.

Kedua, Keputusan Menakertrans Nomor 98 Tahun 2012 tertanggal24 Mei 2012 mengenai

pembiayaan penempatan untuk calcn TKI Hong Kong sebesar Rp 14.780.400, berlaku per 1

Jtrli 2012 dan tidak mengatur mengenai beban biaya pengembalian oleh TKI.BNP2TKI

kemudian meminta pada perbankan memberlakukan cicilan dengan cara potong gaji selama

6 bulan yang ditemukan setelah ditambah bunga dan biaya administrasi sebesar Rp

16.711.200 untuk calon TKI Hong Kong.

" Lihat Pemerintah Permudah Sistem Pembiayaan TKI, suarapembaruan.com (diakses 3 November 2012)
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Apabila dilihat besaran biaya yang harus ditanggung oleh CTKI dan TKI dalam keputusan

pemerintah untuk pembiayaan cost culture tersebut di atas masih relatif tinggi, dan masih

harus dicicil oleh TKI ketika mereka di negara tujuan. Artinya, TKI masih tetap dibebani

oleh biaya cost culture ini dengan gaji mereka selama 6-8 bulan.2'Nu-rn demikian besaran

biaya KUR TKI ini memang masih lebih murah dari pada sebelumnya.

B. Perlindungan TKI saat penempatan (di neguua tujuan).

Perlindungan WNI (termasuk TKI) di luar negeri oleh pemerintah dalam

pelaksanaanya dilakukan oleh Kementrian Luar Negeri (Kemlu). Prinsip Dasar

Perlindungan WNI di Luar Negeri oleh Kemlu ditekankan pada kebijakan perlindungan

WNI yang dilaksanakan dengan mengedepankan prinsip "kepedulian dan keberpihakan".

Prinsip ini diterjemahkan menjadi 23:

a. Peduli terhadap WNI yang mengalami masalah dan membutuhkan bantuan.

b. Keberpihakan Perwakilan RI dan seluruh staf kepada WNI.

c. Tidak ada pilihan lain selain untuk melayani dan melindungi WNI.

d. Mengedepankan pelayanan dan perlindungan yang efektif dan efisien dengan

prinsip akuntabel dan transparan.

e. Mendorong seluruh pegawai/pejabat pelayanan publik (SDM) untuk senantiasa

meningkatkan kapabilitas, keterampilan, serta bertanggung jawab dalam

pelaksanaan tugas.

f. Memelihara dan meningkatkan kinerja yang didukung dengan upaya

perbaikan/penyempurnaan sarana prasarana, termasuk mekanisme sistem kerja

yang baik.

Upaya perlindungan WNI di luar negeri dikedepankan dengan menggunakan pendekatan,

antara lain2a:

" Bunga Kredit Pembiayaan TKI Dikecam,

(diakses 7 November 2012)

23Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Kementrian Luar Negeri bekerjasama dengan Unit Kajian

Hukum Perlindungan Universitas Airlangg4 Upaya Peningkatan Kualitas Perlindungan dan Pelayanan WNI di

Luar Negeri: Buku Petunjuk Teknis, 201 l, (selanjutnya disebut, Buku Juknis)

a

'o Ibid
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a. Pendekatan hukum berupa: Mediasi dan Konsiliasi, Konsultasi Hukum,

Pengacara, Amicus Curiae/friends of courts.

b. Pendekatan kemanusiaan berupa: Kunjungan Rutin untuk Konsultasi, Pemberian

bantuan awal, Pendampingan Rohani, Penanganan Kesehatan, Repatriasi .

c. Pendekatan politik berupa Muhi-track Diplomacy, berupa: G-to-G, People to
people contact, Kerjasama G-to-NGO, Kerjasama G-to-International
Organization, dll.

Terkait dengan perlindungan TKI di luar negeri maka terdapat sejumlatr Konvensi

tentang hak dan perlindungan pekeda migran yaitu Konvensi yang dikeluarkan oleh ILO.

Indonesia telah meratifikasi sejumlah konvensi ILO dan berlaku di Indonesia. Adapun

konvensi ILO yang telatr diratifikasi oleh Indonesia dan relevan untuk perlindungan buruh

antara lain:

l. Konvensi No: 19 (1925) tentang Perlakuan yang Sama bagi Pekerja Nasional dan

Asing dalam hal Tunjangan Kecelakaan Kerja (Equality of Treatrnent for National

And Foreign Workers as Regards to Workmen's Compensation for Accident).

Konvensi ini diratifikasi pada tahun 1927 dan dinyatakan berlaku bagi Indonesia

dengan Indonesia staatsblad 1929 No: 53;

2. Konvensi No: 87 (1948) tentang Kebebasan Berserikat dan Perlindungan atas Hak
Berorganisasi (Freedom of Association and Protection of Right to Organize).
Konvensi ini diratifikasi pada tahun 1998;

3. Konvensi No: 98 (1949) tentang Penerapan Azas-azas Hak untuk Berorganisasi dan
Berunding Bersama (The Aplication of The Principles of The Right to Organize and
to Bargain Collectively). Konvensi ini diratifikasi dengan Undang-undang nomor 18

tahun 1956 tentang Persetujuan Konvensi Organisasi Perburuhan Intemasional No:
98 mengenai Berlakunya Dasar-dasar dari pada Hak untuk Berorganisasi dan untuk
Berunding Bersama (Lembaran Negara No: 42 tahun 1956);

4. Konvensi No: 100 (1951) tentang Pengupahan yang Sama bagi Pekerja Laki-laki dan

Wanita untuk Pekerjaan yang Sama Nilainya (Equal Remuneration for Men and

Women Workers for Work of Equal Value). Konvensi ini diratifikasi dengan

Undang-undang nomor 80 tahun 1957 tentang Persetujuan Konvensi Organisasi
Perburuhan Intemasional No: 100 mengenai Pengupahan bagi Pekerja Laki-laki dan

Wanita untuk Pekerjaan yang Sama Nilainya (Lembaran Negara No: 171 tahun
te57);

5. Konvensi No: 105 (1957) tentang Penghapusan Kerja Paksa (Abolition of forced
labour). Konvensi ini diratifikasi pada tahun 1999;

6. Konvensi No: 106 (1957) tentang Istirahat Mingguan dalam Perdagangan dan

Kantor-kantor (Weekly Rest In Commerce and Offices) Konvensi ini diratifikasi
dengan Undang-undang nomor 3 tahun 196l tentang Persetujuan Konvensi
Organisasi Perburuhan Internasional No: 106 mengenai Istirahat Mingguan dalam
Perdagangan dan Kantor-kantor (Lembaran Negara No: 14 tahun 1961);
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7. Konvensi No: lll (1958) tentang Diskriminasi dalam Kerja dan jabatan

(Discrimination in Respect of Employment and Occupation). Konvensi ini
diratifikasi Indonesia pada tahun 1999 dengan Undang-Undang Republik Indonesia

Nomor 21 tahun 1999 Tentang Pengesahan ILO Convention no. ll1 Concerning
Discrimination In Respect Of Employment And Occupation (Konvensi ILO
mengenai diskriminasi dalam pekerjaan dan jabatan);

8. Konvensi No: 120 (1964) tentang Kebersihan di Tempat Dagang dan Kantor
(Hygiene in Commerce and Offices). Konvensi ini diratifikasi dengan Undang-
rurdang nomor 3 tahun 1969 tentang Persetujuan Konvensi Organisasi Perburuhan

Internasional No: 120 Mengenai Hygiene dalam Perdagangan dan Kantor-Kantor
(Tambahan Lembaran Negara No: 2889 tahun 1969);

9. Konvensi No: 138 (1973) tentang Batas Usia Minimum untuk Bekerja (Minimum
Age for Admission to Employment). Konvensi ini diratifikasi pada tahun 1999;

10. Konvensi No: 144 (1976) tentang Konsultasi Tripartit untuk Mempromosikan
Pelaksanaan Standar Perburuhan Internasional (Tripartite Consultations to Promote
the Implementation of International Labour Standards). Konvensi ini diratifikasi
dengan Keputusan PresidenNo: 26 tahun 2006;

11. Konvensi No: 182 (1999) tentang Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk
untuk Anak (Elimination of the Worst Forms of Child Labour). Konvensi ini telah
diratifikasi pemerintah pada tahun 2000;

12. Konvensi No: 185 tentang Dokumen Identitas Pelaut (Seafarers' Identity
Documents/SlD) yang diratifikasi pada tahun 2008.

Berkenaan dengan pekerja migran yang bekerja di sektor domestik, telatr terdapat

Konvensi ILO mengenai pekerja domestik (the Convention Concerning Decent Work for

Domestic Worker) yang diadopsi pada Juni 2011 di Jenewa. Dengan diadopsinya Konvensi

ini maka ini merupakan pengakuan internasional atas pekerja domestik sebagai pekerjaan

layak, yang disamakan dengan jenis pekerjaan lainnya, karena selama ini pekerjaan

domestik masih termarjinalkan. Bagaimanapun harus diakui terdapat kontribusi pekerja

domestik terhadap ekonomi global maupun nasional negaranya dan negara tujuan.

Konvensi tersebut mengatur kewajiban negara pihak untuk menjamin perlindungan

bagi pekerja domestik terkait HAM, hak pekerja dan majikan, akses pendidikan/pelatihan

bagi pekerja domestik yang berusia di bawah 18 tahun, perlindungan dari setiap bentuk

pelanggaran, kekerasan, pelecehan, jaminan mendapat perlakuan yang adil dan lingkungan

kerja yang layak" mendapatkan informasi mengenai hak dan kewajibannya sesuai dengan

yang disepakati dalam kontrak kerja yang sesuai dengan hukum nasional, kebijakan, atau

konsensus, menetapkan usia minimum berdasarkan ketentuan hukum intemasional.

Indonesia masih belum meratifikasi Konvensi ini.
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Di dalam IIU 3212004 diatur bahwa penempatan TKI di luar negeri hanya dapat

dilakukan atas dasar perjanjian secara tertulis (MOU) arrtaru Pemerintah R[ dengan

Pemerintah negara pengguna TKI atau penggrma berbadan hukum di negara

tujuan.Ketentuan mengenai harus adanya perjanjian bilateral antar negara ini dibuat agar

Pemerintah lebih mudah memberikan perlindungan kepada TKI yang tertimpa masalah di

Iuar negeri.

MoU menjadi perangkat yang membantu Pemerintah Indonesia dalam mendapatkan

jaminan perlindungan bagi TKI di negara penempatan. Namun demikian keberadaan MoU

tidak banyak berarti apabila isi dari MoU tersebut tidak secara komprehensif menjamin

perlindungan TKI dan terdapat kelemahan dari sisi implementasi. Keberadaan MoU

diharapkan menjadi jembatan bagi perbedaan antara ketentuan nasional negara penempatan,

ketentuan hukum internasional mengenai pekerja migran, dan ketentuan nasional R[,

khususnya bila terdapat kekosongan hukum di negara penempatan.

Indonesia telatr memiliki MoU dengan 9 (sembilan) negara penempatan, yaitu:

Persatuan Emirat Arab, Jepang, Kuwait, Korea, Lebanon, Malaysi4 Qatar, Yordania dan

Timor Leste.25 Dari seluruh MoU yang telatr ditandatangani, hanya MoU dengan Malaysia,

Kuwait dan Yordania yang secara spesifik menyebut masalah penempatan tenaga kerja

domestik Indonesia. Sejumlah MoU hingga saat ini belum berlaku diantaranya karena

adanya moratorium, dan belum adanya implementing aruangemerr (untuk MoU dengan

Qatar). Namun demikian, dinegara penempatan yang belum ada MOU seringkali

perlindungan kepada TKI sangat baik dikarenakan hukum domestik negara tersebut cukup

baik dalam memberikan perlindungan kepada pekerja migran, sebagai contoh Hongkong.

Data yang terdapat di Kemenlu terkait dengan masalah-masalah WNI di luar negeri

khususnya yang melibatkan TKI yang bekerja di sektor domestik (PLRT) sampai dengan

September 2012 dmr total 5.934 kasus, 3.484 telah diselesaikan dan 2.450 sedang dalam

proses penyelesaian.'u Urrtuk masalah TKI yang bekerja di sektor domestik mengalami

" Buku Juknis, op.cit.

'u TatangBudie Utama Razak, Direktorat Perlindungan WNI dan BHI Kemenlu, Pengelolaan Masalah TKI
dalam Perspektif Perlindungan WNI di LN, FGD Upaya Peningkatan Perlindungan dan Pelayanan WNI dan

BHI di LN, Surabaya, 27 September 2012.
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pennrunan dibandingkan tahun 201I yang berjumlah 2}.g2l kasus.27 Adapun jenis

permasalahan TKI informal/PlRT di luar negeri meliputi: gaji tidak dibayar,

penyiksaan/kekerasan fisik; pelecehan seksual; beban kerja tidak sesuai; jam kerja tidak

sesuai; tidak kerasan; berselisih paham; sakit, dan lainJain. Kemenlu mengupayakan

perlindungan TKI dengan memberikan pelayanan secara online.

Sistem informasi online TKI berbasis internet di kedutaan dan konsulat jenderal: contoh

Hongkong.

Sistem lnformasi Online Tenaga Keria lndonesia Berbasis lnternet
di KJRI Hongkong
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Damascus Kuwai City Penang

Doha Riyadh Kuching

Seoul Dubai New York

Singapore Hong Kong Los Angeles

Jeddah Sydney

Johor Baru Perth

Kota Kinabalu Darwin

Selain Citizen Services Kemenlu juga mengambil langkah-langkatr peningkatan

pelayanan dand perlindungan WNI di luar negeri yang meliputi: pembentukan Unit Kerja

Khusus (UKK); Penunjukan Retainer Lawyer; Standard Operating Procedure (SOP); Buku

besar penanganan kasus; Monitoring dan Evaluasi. Terdapat langkah strategis yang

dilakukan oleh Kemenlu dalam perlindungan WNI yaitu: langkah pencegahan (preventive),

langkatr deteksi dini (early detection), dan langkah perlindungan secrua cepat dan tepat

(immediate response).

Khusus untuk penempatan TKI yang bekerja sebagai PLRT maka pemerintah

membentuk Tim Terpadu. Melalui Keppres no 15 tahun 20ll Presiden menginstruksikan

pembentukan Tim Terpadu dengan masa kerja 6 bulan sebagai tindak lanjut temuan BPK

guna evaluasi komprehensif sistem penempatan dan perlindungan TKI. Tim terpadu

bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Presiden dan akan

menjadi bahan masukan dan pertimbangan dalam menetapkan kebijakan nasional mengenai

penempatan dan perlindugan TKI di luar negeri.

Dalam rangka menuju penghentian pengiriman TKI PLRT yang dicanangkan akan

dilalisanakan pada 2017, maka diambil kebijakan jangka pendek dan jangka menengah.

Sebagai kebijakan jangka pendek, perlu dilakukan review secara menyeluuh terhadap

kebijakan dan peraturan perundang-undangan serta mekanisme penempatan dan

perlindungan TKI PLRT di luar negeri termasuk evaluasi terhadap PPTKIS proses

administrasi dan rekrutmen serta pelatihan CTKI. Diperlukan review secara menyeluruh

terhadap negara tujuan penempatan dan harus dipastikan bahwa TKI hanya dikirim ke

negera yang mempunyai sistem hukum yang dapat memberikan perlindungan kepada TKI.

Selain itu, perlu dilakukan moratorium pengiriman TKI PLRT ke negara-negara yang tidak

dapat memberikan jaminan hak-hak TKI, khususnya negara-negara di Timur Tengah yang
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memiliki sistem Kafalah dan melakukan perundingan unttrk memperbaiki kerjasama bidang

ketenagakerjaan. Diperlukan perbaikan menyeluruh atas kondisi ekonomi dan pendidikan di

daeratr kantung TKI dalam rangka menekan keinginan untuk bekerja di luar negeri sebagai

PLRT. Sebagai jangka menongah, perlu diarrbil kebijakan unhrk meningkatkan pengiriman

TKI formal ke luar negeri. Mencari pasar tenaga kerja formal di negara-negara baru.

Menyelaraskan program pendidikan dengan pasax kerja formal di negara-negara baru

tersebut. Pemerintatr hanya akan mengirim TKI PLRT ke negara-negara yang mempwryai

sistem hukum yang menjamin hak-hak dan perlindungan TKI secara nyata. Menghentikan

pengiriman TKI PLRT secafa pennanen.

D
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PENUTUP

Kesimpulan

Perlindungan TKI di luar negeri terkait erat dengan semua hal yang telah dilakukan

di dalam negeri, yaitu semenjak perekrutan calon TKI tersebut di dalam negeri. Beberapa

kebijakan pemerintah terkait perlindungan TKI diluar negeri khususnya pekerja domestik

adalatr dibuat MoU dengan pemerintah negara tujuan. Namun demikian keberadaan MoU

tidak banyak berarti apabila isi dari MoU tersebut tidak secara komprehensif menjamin

perlindungan TKI dan terdapat kelemahan dari sisi implementasi. Keberadaan MoU

diharapkan menjadi jembatan bagi perbedaan antara ketentuan nasional negara penempatan,

ketentuan hukum intemasional mengenai pekerja migran, dan ketentuan nasional R[,

khususnya bila terdapat kekosongan hukum di negara penempatan.

Pemerintah menerbitkan program Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk TKI yang telah

dicanangkan Presiden pada 15 Desember 2010 untuk mengatasi masalah cost structure yang

tinggi. Pemerintah melalui BNP2TKI juga telah mengeluarkan kebijakan penetapan cost

structure tertentu di sejumlah negara fujuan yaitu Singapura, Hongkong, dan Macau, khusus

untuk pekerja migran informal. Biaya cost culture tersebut ternyata masih relatif tinggi, dan

masih harus dicicil oleh TKI ketika mereka di negara tujuan. TKI masih tetap terbebani oleh

biaya cost culture ini dan harus mengangsur dengan gaji mereka selama 6-8 bulan. Jadi

tidak ada bedanya dengan keadaan sebelum ada program tersebut. Pemerintah juga akan

mengeluarkan kebijakan untuk menghentikan pengiriman TKI pekerja domestik pada tahun

2017.

Saran

Pengiriman TKI keluar negeri khususnya TKI yang bekerja di sektor domestik perlu

diseriusi oleh pemerintah penanganannya, mulai dari pra penempatan, penempatan dan

pasca penempatan. Atau dengan kata lain, pemerintah hanya akan mengirim TKI pekerja

domestik yang berkualitas. Dengan demikian akan memperkecil masalah yang dapat timbul

dari pengiriman TKI pekerja domestik. Hal ini mengingat jumlah terbesar TKI adalah yang

bekerja di sektor domestik. Rencana pemerintah untuk menghentikan pengiriman TKI
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pekerja domestik pada tahun 2017 ailaa sangat berarti dan tidsk akan menimbulkan

kegoncangan ekonomi nasional jika dibarengi dengan kebijakan pemerintah lainnya urtuk

mengirim pekerja formal ke luar negeri. Kebijakan ini merupakan kebijakan yang baik,

sepanjang diikuti oleh kebijakan lain sebelum rencana itu dilaksanakan yaitu hanya

mengirim TKI formal keluar negeri. Dengan demikian remitansi yang selama ini komponen

pendukung pendapatan negara yang besar tidak akan hilang.

D
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