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 Pengantar Direktur Eksekutif HRWG

Buruh migran atau dikenal dengan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) merupakan 
suatu permasalahan yang belum mendapatkan perhatian serius oleh 
Pemerintah Indonesia. Meskipun ratifikasi Konvensi Internasional 
Perlindungan Buruh Migran dan Seluruh Anggota Keluarganya telah 
dilakukan, upaya ini sayangnya tidak diikuti dengan revisi UU No. 39 tahun 
2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar 
Negeri (PPTKILN). Akibatnya, perlindungan terhadap buruh migran masih 
diterapkan secara setengah-setengah, reaktif dan tambal sulam, karena 
sejak awal UU ini disusun tidak menempatkan aspek perlindungan sebagai 
komponen utama pengaturan buruh migran di Indonesia. 

Pendekatan bisnis di dalam UU No. 39/2004 telah menempatkan buruh 
migran sebagai kelompok rentan, mulai dari di dalam negeri, negara tujuan, 
hingga proses purna. Padahal, ditegaskan jelas di dalam konvensi bahwa 
perlindungan buruh migran harus dilakukan secara komprehensif dan diatur 
di dalam hukum nasional. Di sisi yang lain, pengaturan buruh migran masih 
diserahkan kepada kelompok bisnis dan korporasi (perusahaan penyalur) 
yang tidak mendapatkan pengawasan serius dari pemerintah. Akibatnya, 
dalam banyak kasus buruh migran menjadi korban eksploitasi dan kekerasan 
perusahaan penyalur, berikut pula pihak-pihak yang meraup keuntungan dari 
proses migrasinya. 

Adalah penting untuk mengembalikan tanggung jawab perlindungan buruh 
migran kepada negara, karena secara struktural negara telah dibekali dengan 
pelbagai perangkat, baik di dalam negeri, negara transit maupun di negara 
tujuan. Kehadiran negara harus mewujud pada sistem perlindungan utuh 
terhadap segala situasi rentan buruh migran, terutama bagi buruh migran 
perempuan yang lebih banyak bekerja di sektor domestik pekerja rumah 
tangga. 

Demikian halnya di level ASEAN yang nota bene mengarah pada satu 
komunitas regional. Buruh migran harus dilihat dalam kerangka perlindungan 
bagi setiap orang untuk bekerja di luar negeri dan mendapatkan keuntungan 
dari kerjanya secara layak, serta mendapatkan perlindungan dari negara 
tujuan bekerja. Hal ini meniscayakan adanya prinsip non-diskriminasi dari 
negara terhadap siapapun yang ada di negaranya, sehingga perlindungan dan 
pemenuhan hak buruh migran dapat tercapai. Selain itu pula, upaya-upaya 
perumusan instrumen perlindungan buruh migran di level kawasan harus 
segera diadopsi oleh ASEAN sebagai organisasi agar permasalahan buruh 
migran ini tidak berlarut-larut. 
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Dalam hal ini pula, sebagai upaya minimal terhadap perlindungan buruh 
migran, ASEAN Forum on Migrant Labour (AFML) yang dilaksanakan setiap 
tahun oleh komponen-komponen penting di kawasan seharusnya dapat 
terlaksana secara baik, dengan sistem pemantauan dan monitoring yang 
jelas dari masing-masing negara, pengusaha, serikat buruh, serta masyarakat 
sipil. Jika tidak, maka AFML hanya akan menjadi ajang pertemuan formalitas 
tahunan yang sama sekali tidak memberikan dampak positif bagi buruh 
migran di ASEAN. Lebih dari itu, setiap negara juga harus bekerjasama 
menghilangkan egosentris masing-masing agar upaya perlindungan dan 
pemenuhan hak buruh migran ini dapat terlaksana, karena pada prinsipnya 
rekomendasi AFML sendiri merupakan kesepakatan di antara para pihak dari 
10 Negara Anggota ASEAN itu sendiri.

Hadirnya buku ini, yang disusun oleh sejumlah penulis dan diterbitkan oleh 
HRWG, diharapkan dapat memberikan gambaran utuh tentang problematika 
buruh migran di Indonesia dalam kaitannya politik antarnegara di kawasan 
ASEAN. Dengan berpedoman pada rekomendasi-rekomendasi AFML, yang 
dikaitkan dengan situasi buruh migran di dalam negeri dan negara tujuan, 
termasuk pula standar HAM internasional, diharapkan dapat memberikan 
input positif bagi perlindungan dan pemenuhan buruh migran ke depan. 
Harapannya, kajian ini juga dapat memberikan kontribusi signifikan dalam 
proses pembentukan instrumen buruh migran di ASEAN. 

Saya –atas nama HRWG, ingin menyampaikan terimakasih yang sebesar-
besarnya kepada Yayasan TIFA selaku pihak yang telah mendukung pembuatan 
buku ini, Jaringan Buruh Migran (JBM), khususnya presidium advokasi 
ASEAN, ASEAN Task Force on Migrant Labour yang mendorong jaringan 
CSOs Indonesia untuk menyiapkan AFML setiap tahunnya. Juga, kepada 
kepada rekan-rekan buruh migran Indonesia yang memberikan masukan dan 
berbagai pengalamannya, dan pihak-pihak lain yang membantu pembuatan 
buku ini dan tidak dapat saya sebutkan satu-persatu. 

Terlepas dari segala kekurangannya, semoga ikhtiar pembuatan buku ini dapat 
disambut dengan diskusi lanjutan untuk mendorong perbaikan perlindungan 
dan tata kelola buruh migran di Indonesia dan di ASEAN. Selamat membaca!

Muhammad Hafiz  
Direktur Eksekutif HRWG 
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Pendahuluan
AFML dalam Konteks Komunitas ASEAN 

Migrasi adalah sebuah fenomena global sekaligus tantangan pada abad ke-21. 
Hal ini terutama sangat relevan untuk Indonesia, sebagai salah satu negara 
asal dari lebih 6 juta pekerja migran yang bekerja di Asia Pasifik dan Timur 
Tengah. Meskipun Indonesia bukan negara yang bersandar dari remitansi 
seperti Filipina atau Bangladesh, namun di beberapa daerah kantong pekerja 
migran seperti di Nusa Tenggara Barat, jumlah remitansi bahkan lebih besar 
dari Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Migrasi adalah sebuah proses yang kompleks. Buruh migran Indonesia kerap 
mengalami eksploitasi di setiap tahap migrasi; dari mulai perekrutan di 
desa, pemberangkatan, pada masa kerja di luar negeri, hingga kembali ke 
Indonesia. Kompleksitas persoalan menjadi meningkat dengan banyaknya 
iregularitas dalam proses migrasi. 

Pekerja migran menjadi pekerja dengan status irregular ketika mereka 
berada di negara tempat bekerja tanpa otorisasi imigrasi yang sah, atau 
ketika mereka bekerja di luar ketentuan visa mereka atau bekerja tanpa visa 
yang sah. Mereka kerap kali disebut sebagai ‘tidak berdokumen’, ‘pelanggar 
hukum’ atau ‘pekerja illegal’.

Pekerja migran dapat berada dalam status irregular bukan karena kesalahan 
mereka sendiri. Misalnya, mereka dapat masuk ke negara tujuan menggunakan 
dokumen palsu yang disiapkan oleh agen rekrutmen tanpa sepengetahuan 
mereka, atau mereka bisa masuk dengan visa yang sah tetapi kehilangan 
status imigrasi mereka jika mereka meninggalkan majikan yang sewenang-
wenang (situasi yang lazim terjadi pada pekerja rumah tangga di Timur 
Tengah yang status visa kerjanya terkait pada majikan dan berakhir ketika 
pekerja meninggalkan majikan). Hal ini karena majikan dapat mengambil 
keuntungan dari ketakutan pekerja tak berdokumen, takut terdeteksi, 
ditahan, dan dideportasi jika mereka melaporkan kondisi kerja yang tidak adil 
atau jika majikan mereka melaporkan mereka ke polisi.2

Presiden Joko Widodo sendiri meletakkan perlindungan WNI di luar negeri –
termasuk pekerja migran, sebagai salah satu prioritas dalam Nawacita, dan 
berusaha diterjemahkan di dalam RPJMN. Indonesia juga sudah meratifikasi 
Konvensi PBB tahun 1990 mengenai Pekerja Migran dan Keluarganya, dengan 
pengesahan UU No. 6 tahun 2012. Konvensi ini mengatur kewajiban negara 
baik negara asal maupun negara tujuan untuk memberi perlindungan bagi 
pekerja migran, baik yang berdokumen maupun tidak berdokumen. Indonesia

2 Ibid. 
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diharapkan dapat memberikan laporan terhadap implementasi Konvensi ini 
tahun 2016. 

Perlindungan WNI juga menjadi fokus dari Kementerian Luar Negeri selain 
3 prioritas politik luar negeri lainnya yaitu melindungi kedaulatan bangsa, 
memajukan diplomasi ekonomi, dan peningkatan kerjasama regional dan 
internasional. Perlindungan WNI adalah bagian dari pelayanan publik. 
Maka, prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas dan partisipasi seharusnya 
didorong untuk memastikan pelayanan publik dalam hal perlindungan buruh 
migran di luar negeri.

Meski demikian, selain advokasi pemenuhan pelayanan publik, isu buruh 
migran juga harus didorong pada penghormatan, perlindungan dan 
pemenuhan hak-hak asasi buruh migran dan anggota keluarganya. Mengingat, 
Indonesia adalah negara pihak konvensi buruh migran, maka sudah menjadi 
kewajiban bagi Indonesia untuk melakukan upaya perbaikan terus-menerus 
untuk memenuhi standar internasional yang tertuang di dalam konvensi.  

Masyarakat Ekonomi ASEAN dan Tuntutan HAM 
Pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-27 yang mengangkat tema,  
“Our People, Our Community, Our Vision” di Kuala Lumpur-Malaysia pada 
20-21 November 2015, Pemimpin Negara ASEAN telah menetapkan Visi
Baru Komunitas ASEAN beserta Cetak Biru Kerjasama Politik dan Keamanan,
Ekonomi dan Sosial Budaya sampai tahun 2025 di dalam satu dokumen:
ASEAN 2025: Forging Ahead Together. ASEAN Economic Community
atau Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) adalah salah satu elemen dari
kerjasama ini. Celakanya, tak satupun kata hak asasi manusia ada di dalam
dokumen MEA. Hal ini dapat diartikan, kerjasama ekonomi di ASEAN
tidak ramah HAM.

Sejarahnya, MEA tak lepas dari dinamika tahun 1992 pasca ASEAN mencapai 
konsensus untuk membuat perjanjian penurunan tarif untuk menuju zona 
perdagangan bebas yang tertuang di dalam dokumen, “Agreement on the 
Common Effective Preferential Tariff Scheme for the ASEAN Free Trade 
Area3”. Inisatif AFTA tak lepas dari diskursus pada tingkat global yang saat 
itu diramaikan dengan wacana “Washington Consensus” dan pembentukan 
World Trade Organization (WTO).

MEA tak lain adalah institusionalisasi kerjasama regional yang berbasis pada 
ideologi yang mendorong ekonomi pasar bebas. Hal ini ditunjukkan lewat visi 
integrasi pasar dan pertumbuhan ekonomi dengan lima karakteristik seperti 
tersebut di dalam dokumen “Forging Ahead Together”: 1) Masyarakat yang 
terintegrasi dan ekonomi yang kohesif (pasar tunggal untuk mendukung 
3 “Agreement on The Comment Effective Preferential Tariff Scheme for The ASEAN Free Trade Area”, 

diakses melalui http://www.asean.org/storage/images/2012/Economic/AFTA/Common_Effective_
Preferential_Tariff/Agreement%20on%20the%20Common%20Effective%20Preferential%20Tariff%20
Scheme%20for%20the%20ASEAN%20Free%20Trade%20Area.pdf pada 20 Oktober 2016 pkl 13.00 
wib.
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pertumbuhan ekonomi); 2) Berdaya saing tinggi, inovatif, dan dinamis; 3) 
Konektivitas dan kerjasama sektoral; 4) Resilient, inklusif, berorientasi pada 
rakyat; dan 5) ASEAN yang berorientasi global. 

Terdapat 12 sektor prioritas MEA yaitu: perikanan, e-travel, otomotif, logistik, 
industri perkayuan dan berbasis karet, furniture, makanan dan minuman, 
alas kaki, tekstil dan produknya dan pelayanan kesehatan.

Meski negara-negara anggota ASEAN memiliki realitas keberagaman dari sisi 
politik, ekonomi maupun sosial budaya, hal ini tidak menjadi penghalang 
tercapainya konsensus untuk mendorong agenda pasar bebas dan laju 
pertumbuhan ekonomi kawasan.

ASEAN diproyeksikan memiliki pertumbuhan ekonomi sebesar 5,5% pada lima 
tahun mendatang dan mencapai GDP agregatnya mencapai USD 3 Triliyun. 
Investasi Asing (FDI) sudah mencapai tiga kali lipat pada kurun tiga tahun 
terakhir ini dan di antara negara anggota ASEAN perdagangan meningkat tiga 
kali lipat USD 400 Miliyar dalam sepuluh tahun terakhir.4

MEA mempercepat terbentuknya zona perdagangan bebas, baik antarnegara 
anggota ASEAN maupun dengan beberapa negara lain seperti New Zaeland, 
Australia, Korea Selatan, Tiongkok, India dan Jepang pasca ASEAN yang telah 
menandatangani kerjasama investasi.

Pada cetak biru kerjasama ekonomi, di sana disebut, secara substansi, 
MEA akan melakukan kerjasama pengurangan tarif dan memfasilitasi 
perdagangan, mempercepat agenda liberalisasi perdagangan jasa, 
liberalisasi dan memfasilitasi investasi, harmonisasi regulasi pasar beserta 
institusinya, memfasilitasi perpindahan tenaga kerja yang memiliki keahlian 
khusus, mempromosikan kerangka pembangunan regional dalam kebijakan 
persaingan, menurunkan kesenjangan pembangunan, dan memperkuat 
kerjasama ASEAN dengan pihak eksternal.5 

Selama ini, proses pembahasan kerjasama regional inipun dilakukan pada 
sidang-sidang tertutup dan sangat minim partisipasi publik. Cara kerja top-
down dan tidak terbuka terhadap partisipasi publik ini, tentu saja hanya akan 
menguntungkan pihak-pihak tertentu yang memiliki akses. Pertanyaanya, 
bagaimana dengan kepentingan publik bisa diperjuangkan? Nyatanya, 
integrasi ekonomi di kawasan ASEAN memberikan karpet merah pada agenda 
privatisasi, liberalisasi, komodifikasi dan agenda reformasi tata kelola yang 
berorientasi pasar.6 

4 “ASEAN Rising: Preparing for The Next Investment Opportunities in Emerging Markets”, diakses 
melalui http://www.asean-investor.com/wp-content/uploads/2013/06/ASEAN-Rising-Preparing-for-
the-Next-Investment-Opportunities-in-Emerging-Markets1.pdf pada 20 Oktober 2016 pkl 13.00 wib.

5 “ASEAN 2025: Forging Ahead Together”, hal 59, diakses melalui http://www.asean.org/storage/ 
2015/12/ASEAN-2025-Forging-Ahead-Together-final.pdf pada 20 Oktober 2016 pkl 13.00 wib.

6 Stiftung , Henrich BÖll, “The ASEAN Economi Community Project: Accumulating Capital, 
Dispossessing the Commons, Perspectives”, hal. 14, diakses melalui https://www.academia.
edu/11150412/The_ASEAN_Economic_Community_Project_Accumulating_Capital_Dispossessing_
the_Commons pada 20 Oktober 2016 pkl 13.00 wib.
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Apa saja agendanya? 
• Arus bebas barang. Pasar bebas ASEAN bertujuan untuk mencapai zero 

tariff dan menghapus hambatan-hambatan perdagangan dan distribusi 
barang.  

• Arus bebas jasa. MEA ingin meliberalisasi pasar jasa di mana tidak akan 
ada pembatasan kepada pemasok jasa serta mendirikan perusahaannya di 
ASEAN, sesuai dengan regulasi setempat. Hal ini juga sejalan dengan agenda 
General Agreement on the Trade in Service bersama dengan International 
Agreements on Investment Measures (TRIMS) dan Intelectual property 
rights (TRIPS) dalam Putaran Uruguay di WTO yang telah didiskusikan 
sejak tahun 2000. Liberalisasi pada MEA dalam sektor perdagangan jasa 
mencakup sektor yang sangat luas, mulai dari telekomunikasi, transportasi 
laut, konstruksi, pariwisata, pendidikan, layanan kesehatan, dan suplai air 
bersih.

• Arus bebas investasi. Pada 2009 ASEAN memiliki perjanjian investasi 
baru; ASEAN Investment Guarantee Agreement. Tujuan utama perjanjian 
investasi ini adalah untuk membuat ASEAN menjadi pasar regional 
yang atraktif, khususnya untuk tujuan investasi langsung (FDI) dengan 
menciptakan sistem ekonomi yang kompetitif, menguntungkan, mobile, 
dan aman melalui mekanisme perlindungan, fasilitas, promosi dan 
liberalisasi seluruh rezim investasi. Agenda kunci untuk hal tersebut di 
antaranya; pembentukan mekanisme sengketa antara negara dan investor, 
transfer dan repatriasi modal, keuntungan dan deviden, transparan untuk 
kompensasi, perlindungan menyeluruh untuk keamanan dan jaminan 
kompensasi jika terjadi kerugian akibat perselisihan.

• Arus bebas modal. Liberalisasi modal mencakup liberalisasi dan 
restrukturisasi sektor keuangan dan reformasi perbankan. Agenda ini 
berencana untuk menjamin mobiltas modal dengan mengedepankan 
aturan, regulasi, dan kontrol yang menghambat pertumbuhan dan 
akumulasi dari sektor privat. Menjadikan region ini tidak rapuh atas 
perpindahan modal yang cepat (capital flight). 

• Arus bebas tenaga kerja ahli. Arus bebas barang, jasa, investasi dan modal 
tidak serta-merta menjamin perlindungan atas arus migrasi setiap orang di 
ASEAN. ASEAN hanya akan membebaskan tenaga kerja ahli yang tertuang 
dalam Mutual Recognition Agreement (MRA)7. Klausul tenaga ahli ini 
sangat diskriminatif mengingat ASEAN justru memfasilitasi yang ahli, 
sementara realitasnya, justru banyak sekali pekerja migran di luar kategori 
ahli yang dijamin dalam MRA (engineering services, nursing services, 
architecture services, surveying qualifications, accountancy services, 
medical practioners, dental practioners) yang justru perlu mendapatkan 
jaminan perlindungan dan keadilan. 

7 “ASEAN Framework Arrangement for The Mutual Recognition of Surveying Qualifications”, diakses 
melalui http://www.asean.org/storage/images/archive/21139.pdf pada 20 Oktober 2016 pkl 13.00 
wib. 
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Pasar bebas dan pertumbuhan ekonomi masih menjadi tujuan 
bernegara dan tolok ukur kesuksesan masing-masing negara ASEAN. 
Meskipun menjadi satu komunitas pasar, di antara negara-negara anggota 
ASEAN akan tercipta kompetisi satu sama lain untuk saling bersaing 
memenangkan pasar tunggal ASEAN. 

Isu buruh migran di dalam bangunan Komunitas ASEAN, diletakkan di dalam 
pilar kerjasama sosial budaya. Kata “buruh migran” disebut sembilan kali di 
dalam dokumen Visi dan Cetak Biru Komunitas ASEAN 2025. Di antaranya 
menyangkut soal sifat visi komunitas sosio-kultural ASEAN yang inklusif 
(termasuk inklusif terhadap kelompok buruh migran [hal 16]), agenda 
promisi HAM yang mencakup implementasi Deklarasi Cebu (hal. 27), 
penguatan kerjasama lintas sektor (hal. 104), upaya meningkatkan kerjasama 
dan partisipasi antarpemangku kepentingan dalam upaya penghapusan 
diskriminasi (hal. 109-110), dan pada karakteristik pilar sosial budaya yang 
menuju pada penguatan jaminan sosial (hal. 115). Celakanya, tak satu kata 
pun kata “buruh migran” disebut di dalam pilar kerjasama ekonomi, yang 
menjadi acuan utama MEA. 

Hal ini menjadi tantangan tersendiri, bagaimana tercipta kerjasama antar-pilar 
di ASEAN. Juga, bagaimana ASEAN bisa bekerja lintas sektor dan bagaimana 
badan HAM ASEAN seperti Komisi HAM Antarpemerintah ASEAN atau ASEAN 
Intergovernmental Commision on Human Rights (AICHR), ASEAN Commission 
on the Promotion and Protection of the Rights of Women and Children (ACWC) 
dan ASEAN Committee on the Implementation of the ASEAN  Declaration on 
the Protection and Promotion of the Rights of Migrant Workers (ACMW) ini 
bisa bersinergi untuk bekerjasama melindungi kelompok yang paling rentan 
seperti buruh migran.

Isu Buruh Migran di ASEAN
Setidaknya, MEA mutlak membutuhkan pasar tenaga kerja. Untuk itu, 
penting bagi ASEAN untuk hadir mengatur jalannya invenstasi yang telah, 
tengah, dan akan beroperasi di kawasan ini. Terutama, untuk menjamin hak-
hak orang-orang yang bekerja dengan keringatnya (terutama buruh migran) 
untuk membangun ASEAN sendiri.  

Berdasarkan data dari BNP2TKI, saat ini sekitar 6 juta lebih pekerja migran 
Indonesia yang tengah bekerja di luar negeri. Jumlah keberangkatan pekerja 
migran ke luar negeri rata-rata 500.000 orang per tahun sedangkan yang 
pulang kembali adalah sekitar 200,000 orang. Adapun kasus-kasus pekerja 
migran selama kurun waktu 2014 telah mencapai 19 ribu kasus. BNP2TKI 
mengklaim sekitar 5.000 kasus telah terselesaikan. Masih terdapat 14 ribu 
kasus yang tidak terselesaikan. Menurut Kementerian Ketenagakerjaan dan 
Transmigrasi tahun 2015, pekerja migran Indonesia di ASEAN berjumlah 
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3.198.850 jiwa. Pun demikian, kritik terhadap kasus-kasus yang telah 
diselesaikan kebanyakan solusinya adalah pemulangan. Solusi ini dirasa tidak 
memberikan keadilan bagi korban, khususnya yang hak-haknya terlanggar, 
baik gaji yang tidak dibayarkan atau dibayar kurang dari kesepakatan, 
persoalan pidana, dan sebagainya. 

Belum lagi, penerapan kebijakan hukuman mati di beberapa negara anggota 
ASEAN, khususnya untuk kejahatan narkotika, kerap kali menyasar para buruh 
migran perempuan sebagai korban perdagangan manusia yang juga menjadi 
korban sindikat perdagangan gelap narkotika. Maka, buramnya “nasib” buruh 
migran di ASEAN terwakili oleh wajah Rita Krisdiyanti, Mary Jane Veloso, dan 
sebagainya.

Di dalam konteks ASEAN, isu perlindungan terhadap hak-hak buruh migran 
harus dihadapkan dengan kepentingan negara-negara anggota ASEAN 
yang terbelah menjadi dua; kepentingan negara asal dan tujuan buruh 
migran. Negara-negara tujuan buruh migran di ASEAN, cenderung lebih 
mengedepankan kepentingan ekonomi dan masih menempatkan buruh 
migran sebagai aset, komoditas dan bukan memandang mereka sebagai 
manusia dengan seluruh hak-hak yang harus dihormati, dilindungi dan 
dipenuhi oleh negara. Meskipun, negara-negara ASEAN telah menyepakati 
Deklarasi Cebu8, diikuti oleh pembentukkan ASEAN Committee on Migrant 
Workers (ACMW) pada 2008, di mana salah satu tugas ACMW adalah 
menyusun instrumen kerangka perlindungan hak-hak buruh migran di ASEAN. 

Tidak adanya instrumen yang mengikat secara hukum menjadi salah satu akar 
persoalan mengapa ASEAN menjadi kawasan yang tidak menjamin hak-hak 
buruh migran. Sembilan tahun pasca Deklarasi Cebu, Drafting Team ACMW 
dari negara-negara anggota ASEAN belum juga mencapai konsensus untuk 
merealisasikan instrumen hukum mengenai perlindungan dan pemajuan 
hak-hak buruh migran. ASEAN gagal mencapai konsensus untuk instrumen 
perlindungan buruh migran pada 4 isu berikut; sifatnya yang mengikat secara 
hukum atau tidak, menjangkau perlindungan bagi “undocumented” atau 
yang hanya “documented”, menjangkau juga hak-hak anggota keluarga buruh 
migran dan soal cakupan hak-hak pekerja migran; apakah lebih bersifat 
hubungan industrial atau menggunakan pendekatan HAM. 

Diharapkan, pada tahun 2017, saat Deklarasi Cebu berumur 10 tahun dan 
ASEAN memperingati ulangtahunnya yang ke-50 di Filipina, ASEAN akan 
memiliki instrumen perlindungan bagi pekerja migran di ASEAN yang 
menggunakan perspektif HAM.

8  Deklarasi ini dibuat pada ASEAN Summit ke 12 di Cebu, Filipina 13 Januari 2007    
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ASEAN Forum Migrant Labour (AFML) 
ASEAN Forum on Migrant Labour (AFML) adalah forum di tingkat ASEAN yang 
setiap tahunnya mempertemukan aktor dari elemen negara (state), swasta/
asosiasi pengusaha (privat), dan masyarakat sipil atau civil society (serikat 
buruh dan CSO). 

AFML dapat dikatakan sebagai satu-satunya forum yang lebih partisipatif 
yang bekerja di ASEAN untuk membahas isu buruh migran. AFML adalah 
penjabaran dari mandat dari Deklarasi Cebu yang tahun ini genap berusia 
satu dekade. Tujuan forum ini adalah untuk berbagi pengalaman terbaik 
dan mencari jawaban atas berbagai persoalan tata kelola dan perlindungan 
buruh migran beserta anggota keluarganya di kawasan ASEAN. Sayangnya, 
rekomendasi yang dihasilkan bersifat tidak mengikat atau sukarela (voluntary) 
untuk tindak lanjutnya. 

Maka dari itu, AFML seharusnya dapat memberikan manfaat bagi negara-
negara anggota ASEAN, khususnya yang tidak memiliki standar hukum 
nasional yang baik untuk tata kelola buruh migran dan juga mereka yang 
tidak meratifikasi konvensi PBB tentang buruh migran. AFML setiap tahunnya 
mengangkat satu tema tertentu membahas isu-isu buruh migran dan 
menghasilkan rekomendasi-rekomendasi yang tidak saja menarik untuk 
disimak, tetapi lebih dari itu, jika rekomendasi-rekomendasi ini serius 
diimplementasikan, maka pengaturan, pelayanan dan perlindungan pekerja 
migran akan jauh lebih baik, tidak saja di Indonesia tetapi juga di ASEAN.

AFML telah Sembilan kali terlaksana. Setiap pelaksanaan membahas 
satu tema tertentu. Berikut tema-tema AFML: 
9 AFML ke-1, 24-25 April 2008 di Manila, Filipina: “The Implementation of 

the ASEAN Declaration on the Protection and Promotion of the Rights of 
Migrant Workers (ACMW).”

 9 AFML ke-2, 30-31 Juli 2009 di Bangkok, Thailand: “ASEAN Declaration on 
Migrant Workers: Achieving its Commitment.”

 9 AFML ke-3, 19-20 Juli 2010 di Hanoi, Vietnam: “Enhancing Awareness and 
Information Services to Protect the Rights of Migrant Workers.”

 9 AFML ke-4, 24-25 Oktober 2011 di Bali, Indonesia: “Development of a 
Public Campaign to Promote Understanding, Rights and Dignity of Migrant 
Workers in Countries of Destination; and Return and Reintegration and 
Development of Sustainable Alternatives in Countries of Origin.”

 9 AFML ke-5, 9-10 Oktober 2012 di Siem Reap, Kamboja: “Protection and 
Promotion of the Rights of Migrant Workers: Regulation of Recruitment.”

 9 AFML ke-6, 26-27 November 2013 di Bandar Seri Begawan, Brunei 
Darussalam: “Enhancing Policy and Protection of Migrant Workers Through 
Data Sharing and Adequate Access to the Legal and Judicial System During 
Employment, Including Effective Complaints Mechanisms.”
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 9 AFML ke-7, 20-21 November 2014 di Nay Pyi Taw, Myanmar: “Promotion 
of Fair and Appropriate Employment Protection, Payment of Wages and 
Adequate Access to Decent Working and Living Conditions for Migrant 
Workers; and Coordination and Role of Key Stakeholders to set up and 
Implement Policies and Procedures to Facilitate Aspects of Migration of 
Workers, Including Recruitment, Preparation, Protection Abroad, and 
return and reintegration.”

 9 AFML ke-8, 26-27 Oktober 2015 di Kuala Lumpur, Malaysia: “Empowering 
the ASEAN Community through Protection and Promotion of the Rights of 
Migrant Workers.”

 9 AFML ke-9, 9-10 November 2016 di Vientiane, Lao PDR: “Better Quality of 
Life through Strengthened Social Protection of ASEAN Migrant Workers.” 

HRWG selama ini berperan aktif dalam menyiapkan perwakilan dari 
masyarakat sipil Indonesia yang akan hadir di dalam forum AFML. HRWG 
memfasilitasi persiapan yang delegasi Indonesia untuk membawa isu krusial 
yang dihadapi buruh migran Indonesia sesuai dengan tema AFML. Selain 
itu, dalam rapat-rapat persiapan ini juga selalu dilakuklan evaluasi terhadap 
efektifitas forum ini. Di mana, hasil evaluasi dari tiap-tiap AFML akan ditemui 
secara lebih utuh di dalam buku ini.  

Jika saja seluruh rekomendasi-rekomendasi (yang dijabarkan pada bagian 
tiga) ini dijalankan dengan baik oleh negara-negara ASEAN, maka sejatinya 
situasi ini yang bakal terjadi; ASEAN akan memiliki mekanisme dan standar 
pengaduan, adanya prosedur penyelesaian sengketa di negara tujuan, 
penghapusan calo, dijaminnya hak-hak serikat pekerja di negara asal, adanya 
pelatihan pra-keberangkatan yang mencakup tidak hanya budaya dan norma 
sosial setempat, namun juga menyertakan kondisi pekerjaan dan kehidupan, 
dampak finansial, hukum dan prosedur, serta hak hak buruh migran, adanya 
pelatihan entepreneurship di negara tujuan, adanya layanan satu atap 
atau migrant resource center, adanya data migrasi yang terintegrasi, dan 
sebagainya.  

Tentu saja, hal tersebut di atas belum tercapai mengingat rekomendasi-
rekomendasi dari AFML tetaplah mangkrak, tidak ditindaklanjuti menjadi 
bahan penyusunan kebijakan. Selain itu AFML juga tidak secara serius 
membahas persoalan anak buah kapal (ABK), suatu kelompok rentan dalam 
isu migrasi yang kerap menjadi korban eksploitasi dan perdagangan manusia.   

Tentang Buku Ini
Buku Evaluasi AFML untuk Perindungan Buruh Migran di ASEAN adalah 
antologi dan catatan kritis sejumlah penulis dari kalangan masyarkat sipil 
(beberapa di antaranya adalah “alumni” AFML) yang bekerja untuk isu buruh 
migran yang oleh HRWG diajak untuk mengevaluasi, melihat secara kritis 
apakah inisiatif ASEAN ini memiliki pengaruh.
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Buruh migran yang seharusnya menjadi subjek untuk penghormatan, 
perlindungan dan pemenuhan HAM oleh negara kerap dijadikan objek 
eksploitasi baik oleh oknum negara dan pihak swasta. Kondisi bagaimana 
masalah-masalah yang dialami oleh calon buruh migran pada saat pra 
pemberangkatan di Indonesia sangat baik dikupas dalam bab pertama buku 
ini.

Bab kedua buku ini mencoba mengaitkan antara situasi yang dialami buruh 
migran di negara tujuan dan melihat bagaimana kontribusi AFML terhadap 
pemajuan hak dan perlindungan pekerja migran Indonesia dengan mengambil 
contoh studi kasus di Malaysia. Selanjutnya, tulisan ini juga menganalisis 
kendala-kendala yang menghambat proses adapatasi rekomendasi AFML 
bagi Indonesia dan Malaysia.

Di dalam bab ketiga, secara khusus membuat catatan kritis dari rekomendasi 
AFML ke-3 sampai ke-8. Catatan-catatan tersebut menjadi kritik sekaligus 
masukan jika rekomendasi AFML mau ditindaklanjuti secara serius oleh 
pemerintah Indonesia. 

Pada bab keempat, Anda diajak untuk melihat bagaimana dinamika 
masyarakat sipil Indonesia di dalam advokasi isu buruh migran, termasuk 
bagaimana melihat inisiatif AFML dapat menjadi pendorong bagi advokasi di 
level nasional.

Sementara, pada bab kelima, mencoba mendiskusikan bagaimana instrumen 
internasional menjamin hak-hak pekerja migran dan anggota keluarganya. 
Bab ini, menunjukkan kerangka normatif mekanisme HAM yang tersedia 
di PBB. Pertanyaan yang ingin dijawab dalam bab ini adalah, sejauh mana 
rekomendasi AFML sejalan dengan standar HAM internasional?  Dan 
bagaimana standar tersebut dapat digunakan untuk perbaikan 
kebijakan? 

Dengan membaca buku ini, Anda akan diajak untuk melihat secara kritis 
sejauh mana forum AFML telah membahas ruang lingkup persoalan buruh 
migran, bagaimana mencoba menawarkan rekomendasi untuk pemenuhan 
hak-hak buruh migran di ASEAN dan bagaimana realitasnya di lapangan. Dari 
sana ada semacam gap antara diskursus dan aksi, kata dan laku. 

Selamat membaca!

Jakarta, Pada Hari Kasih Sayang 2017

Daniel Awigra 
Editor 
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Evaluasi Rekomendasi AFML untuk  
Perlindungan Buruh Migran di ASEAN 
(Perspektif Masyarakat Sipil)

Bagian Satu
Wajah Persoalan Pra-Keberangkatan  

Buruh Migran Indonesia

Oleh Astrid Maharani dan Wike Devi

Sebelum keberangkatan buruh migran Indonesia ke luar negeri, setidaknya 
terdapat berbagai jenis permasalahan yang seringkali dihadapi. Terdapat 
beberapa kerentanan khusus yang menimbulkan keprihatinan mendalam 
bagi para buruh migran Indonesia. Bahkan di setiap proses tahap migrasi, 
buruh migran mengalami kondisi yang tidak jarang menimbulkan eksploitasi, 
pelanggaran atas hak-hak asasi dan masalah lain yang dihadapi oleh 
para buruh migran, baik saat sebelum keberangkatan, di tempat mereka 
bekerja, dan saat mereka kembali ke negara asalnya. Permasalahan berupa 
pelanggaran-pelanggaran yang dialami oleh buruh migran Indonesia, biasa 
dilakukan oleh berbagai pihak, baik sponsor, calo, Pelaksana Penempatan 
Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS) maupun aparat penegak hukum.  
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Seharusnya pemerintah Indonesia bertanggung jawab untuk melindungi dan 
menjamin warga negaranya untuk memperoleh hak-hak yang seharusnya 
mereka dapatkan sebagai pekerja migran. Namun, kehadiran UU No. 39 
Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di 
Luar Negeri (UU PPTKILN) merupakan contoh nyata negara tidak menjalankan 
kewajibannya dalam memenuhi, melindungi, dan menghormati hak-hak 
buruh migran dan anggota keluarganya. Melalui kebijakan ini pula, peran 
pemerintah direduksi dan peran swasta dalam bisnis penempatan mendapat 
porsi lebih. Akibatnya, banyak hak warga negara terabaikan dan buruh migran 
dipandang sekadar komoditas ekonomi belaka.9

Bagian ini akan mengulas berbagai permasalahan atau kendala yang sering 
dialami oleh buruh migran Indonesia sesaat sebelum keberangkatan para 
calon buruh migran ke negara tujuan. Beberapa contoh trend kasus yang 
sempat terjadi dan terekam selama ini pun coba kami angkat dalam bagian ini 
sebagai barometer dalam melihat capaian-capaian dan aspek-aspek apa saja 
yang masih perlu ditingkatkan oleh Pemerintah Indonesia dalam memberikan 
jaminan perlindungan bagi para pekerja migran Indonesia.

Persiapan pra keberangkatan sama pentingnya dengan pengawasan dan 
perlindungan pekerja migran di luar negeri. Kesiapan pekerja migran untuk 
bekerja di luar negeri ditentukan oleh baik atau tidaknya proses persiapan 
mereka sebelum keberangkatan. Namun sayangnya berbagai masalah muncul 
dalam proses pra keberangkatan pekerja migran ke luar negeri. Permasalahan 
yang muncul sebelum keberangkatan timbul dari berbagai aspek mulai dari 
proses rekrutmen, pelatihan, mahalnya biaya, hingga transit para pekerja 
migran ke luar negeri.  

A. Permasalahan Hutang 
Calon pekerja migran diminta untuk membayar sejumlah biaya untuk 
penempatan mereka sebelum bekerja di negara tujuan. Dalam Pasal 39 UU 
No.39/2004 disebutkan bahwa “segala biaya yang diperlukan dalam kegiatan 
perekrutan calon TKI, dibebankan dan menjadi tanggung jawab pelaksana 
dan penempatan TKI Swasta (PPTKIS)”. Di bawah UU 39/2004, pemerintah 
mengeluarkan Peraturan Menteri Tenaga Kerja (Permen) No. 22 tahun 2014 
tentang Pelaksanaan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia 
di Luar Negeri.

Dalam Permen No.22/2004 disebutkan, terdapat 8 komponen biaya yang 
dibebankan kepada calon pekerja migran yaitu, a) pengurusan dokumen 
jati diri; b) pemeriksaan kesehatan dan psikologi; c) pelatihan kerja dan 
sertifikasi kompetensi kerja; d) visa kerja; e) akomodasi dan konsumsi selama 
9  Solidaritas Perempuan, Menggugat Tanggung Jawab Negara atas Perlindungan Buruh Migran 

Perempuan dan Anggota Keluarganya: Catatan Penanganan Kasus Solidaritas Perempuan (Februari 
2012 – Februari 2015), Solidaritas Perempuan: Mei 2015, hlm. 15.
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masa penampungan; f) tiket pemberangkatan dan retribusi jasa pelayanan 
bandara (airport tax); g) transportasi lokal sesuai jarak TKI ke tempat 
pelatihan atau penampungan; dan h) premi asuransi TKI. Apabila pengguna 
telah menanggung biaya-biaya komponen di atas maka PPTKIS dilarang 
membebankan biaya komponen tersebut kepada calon pekerja migran.

Pada dasarnya biaya penempatan dapat dibayarkan oleh calon pekerja migran 
sendiri (contohnya ke Korea Selatan), atau dibayarkan oleh majikan (contohnya 
ke Arab Saudi), dan dibayar oleh pekerja migran dan majikan (contohnya ke 
Malaysia). Jumlah biaya yang harus dibayar untuk penempatan calon pekerja 
migran juga beragam. Berikut sebagian gambaran biaya penempatan calon 
pekerja migran keluar negeri:

Tabel 1.1  Biaya Penempatan Pekerja Migran Berdasarkan Keputusan Menteri (Kepmen)

No Kepmen 
Nomer Negara Biaya ditanggung 

calon pekerja
Biaya ditanggung 

majikan Total

1 152/2011 Malaysia   5.040.000   7.592.000 12.632.000
2 588/2012 Singapura 12.647.000 jawa

13.788.000 luar jawa
15.092.000 jawa

16.233.000 luar jawa
27.739.000 jawa

30.021.000 luar jawa

3 98 /2012 Hongkong   5.500.000 12.297.000 jawa

15.297.000 luar jawa
17.797.000 jawa

20.797.000 luar jawa

4 296/2013 Taiwan 18.291.000 19.080.000 37.371.000
5 295/2013 Taiwan 34.218.100 34.218.100
6 17/2011 Korea Selatan   3.400.000   3.400.000

Sumber : Diskusi Biaya Penempatan di Group Whatsapp SBMI dalam website http://sbmi.or.id/diskusi-biaya-
penempatan-di-group-whatsapp-sbmi/ diakses pada tanggal 29 Januari 2016 pkl 12.58

Seringkali biaya penempatan pekerja migran berbeda dengan yang tertera 
di atas karena adanya pembiayaan yang berlebih (overcharging) terhadap 
biaya penempatan TKI dari PPTKIS atau agensi. Calon pekerja migran ke 
Taiwan misalnya, mereka ada yang membayar biaya agensi sebesar Rp 4 juta 
per bulan untuk biaya kesehatan dan pinjaman.10 Bahkan rata-rata pekerja 
migran di Taiwan membayar hingga Rp 50 jutaan lebih kepada agensi.11 

Kasus Hutang Pekerja Migran
“Overcharging juga adalah salah satu cara yang membuat BMI yang bekerja di luar 
negeri terjebak dalam himpitan hutang. BMI terus bekerja untuk membayar cicilan 
biaya penempatan kepada PPTKIS dan Agensi asing. Setelah cicilan selesai 7 - 12 bulan, 
BMI kemudian di PHK dan kemudian masuk lagi dalam kontrak baru dan cicilan baru. 
Bahkan BMI yang menggagalkan keberangkatannya bekerja ke luar negeri ada yang 
dipenjarakan karena dianggap berhutang terhadap PPTKIS.”
Sumber:  Doyati BMI di Hongkong Bunuh Diri dalam website http://www.koranmigran.com/2015/07/

doyati-bmi-di-hong-kong-bunuh-diri.html diakses pada tanggal 8 Maret 2016 pkl 11.20  

10 Diskusi Biaya Penempatan di Group Whatsapp SBMI dalam website http://sbmi.or.id/diskusi-biaya-
penempatan-di-group-whatsapp-sbmi/ diakses pada tanggal 29 Januari 2016 pkl 12.58.

11 Memahami Biaya Penempatan TKI Berlebih Overcharging dalam website http://buruhmigran.
or.id/2014/06/10/memahami-biaya-penempatan-tki-berlebih-overcharging-1/ diakses pada tanggal 
29 Januari 2016 pkl 13.40.
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Mahalnya biaya penempatan pekerja migran menyebabkan calon pekerja 
berani berhutang kepada rentenir atau agensi untuk dapat bekerja di luar 
negeri. Belum lagi pekerja migran yang ditawari pekerjaan oleh calo, seringkali 
ditipu dan dikenakan biaya yang sangat besar. Mekanisme pinjaman atau 
kredit bagi calon pekerja migran di bank masih mengenakan suku bunga yang 
tinggi sekitar 10-12%.12 Oleh karena itu calon pekerja migran lebih memilih 
berhutang kepada pihak agensi atau rentenir untuk membayar biaya 
penempatan mereka ke luar negeri. 

Kasus Hutang Pekerja Migran
“Dede Yeti (58), pekerja migran asal Kabupaten Lebak terjerat hutang kepada rentenir 
karena suaminya meminjam uang senilai Rp 50 juta. Uang tersebut digunakan untuk 
membiayai Dede bekerja di Arab Saudi dan biaya sekolah anak-anaknya.”
Sumber: Diduga Terlilit Hutang TKW Asal Malang Bunuh Diri di Hongkong dalam website http://www.

tribunnews.com/regional/2014/10/27/diduga-terlilit-hutang-tkw-asal-kepanjen-malang-bunuh-
diri-di-hongkong diakses pada tanggal 29 Februari 2016 pkl 10.10

Dari berbagai kasus pekerja migran yang terjerat hutang, ditemukan beberapa 
dari mereka melakukan bunuh diri. Salah satu kasusnya adalah Siswanti (38), 
pekerja migran asal Malang, Indonesia diduga bunuh diri dengan melompat 
dari kamarnya. Siswanti diketahui memiliki hutang senilai Rp 150 juta kepada 
Lembaga Keuangan Hongkong untuk biaya memperpanjang masa kontraknya 
yang telah habis dan kembali mencari pekerjaan.13

Tidak hanya Siswanti, masih banyak kasus pekerja migran yang terjerat hutang 
kepada rentenir dan agensinya karena mahalnya biaya penempatan. Oleh 
karena itu, pemerintah harus mengatur mekanisme cicilan dalam undang-
undang dengan suku bunga yang terjangkau bagi calon pekerja migran untuk 
membayar biaya penempatan ke luar negeri. Selain itu, pemerintah juga 
harus mengatur mengenai komponen biaya penempatan yang ditanggung 
oleh negara dan menghilangkan praktik overcharging.

B. Ketidaklaiakan dan Mahalnya Biaya Pelatihan 
Seperti yang dijelaskan dalam UU No.39 tahun 2004, setiap calon pekerja 
migran diharuskan memiliki sertifikat kompetensi kerja sesuai dengan 
persyaratan pekerjaan yang diminta. Sertifikat kompetensi kerja yang 
diperoleh pekerja migran menandakan ia telah memenuhi kualifikasi yang 
diminta oleh calon majikan. Lembaga yang bertanggung jawab memberikan 

12 Usulan Mengenai Biaya Penempatan Buruh Migran Indonesia dalam website http://buruhmigran.
or.id/2014/12/18/usulan-mengenai-biaya-penempatan-buruh-migran-indonesia/ diakses pada 
tanggal 18 Januari 2016 pkl 15.56.

13  “Keluarga Tak Percaya TKW di Hong Kong Tewas Karena Terlilit Hutang”  dalam website 
http://sp.beritasatu.com/home/keluarga-tak-percaya-tkw-di-hong-kong-tewas-karena-terlilit-
hutang/68027 diakses pada tanggal 18 Januari 2016 pkl 15.58.
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pelatihan dan sertifikat kompetensi kerja adalah Pelaksana Penempatan 
TKI Swasta (PPTKIS) atau lembaga pelatihan kerja yang telah memenuhi 
persyaratan.

Setiap calon pekerja migran berhak mendapatkan pendidikan dan pelatihan 
kerja sesuai dengan pekerjaan yang akan dilakukan untuk mendapatkan 
sertifikat kompetensi kerja. Pendidikan dan pelatihan pekerja migran dilakukan 
oleh Balai Latihan Kerja Luar Negeri (BLKLN) atau asrama penampungan 
yang dibuat oleh PPTKIS. Namun sayangnya masih banyak permasalahan 
yang dialami calon pekerja migran terkait pelatihan dan pendidikan sebelum 
keberangkatan ke negara tujuan.

Di antara berbagai masalah yang muncul terkait pendidikan dan pelatihan 
pekerja migran, yang harus segera dibenahi adalah ketidaklayakan 
dan mahalnya biaya pelatihan. Calon pekerja migran harus membayar 
biaya penempatan yang cukup mahal kepada PPTKIS, yang didalamnya 
termasuk biaya pelatihan. PPTKIS harus memiliki Balai Latihan Kerja 
(BLK) untuk pelatihan dan pendidikan pekerja migran. Pendirian BLK ini 
membutuhkan biaya yang cukup tinggi sehingga tidak semua PPTKIS dapat 
mendirikannya. Akibatnya pemberian pelatihan hanya menjadi formalitas 
saja dan tidak sesuai dengan kebutuhan atau kompetensi yang dibutuhkan  
pekerja migran.14

Fenomena calo juga menjadi penyebab mahalnya biaya pelatihan. Calon 
pekerja migran yang direkrut oleh calo dikenakan biaya yang sangat tinggi. 
Sistem calo tidak termasuk dalam mekanisme penempatan yang legal 
sehingga PPTKIS mengurangi biaya proses penempatan pekerja migran, yaitu 
komponen biaya pelatihan.15 Selain itu, dalam UU 39 tahun 2004 tidak diatur 
mekanisme kerja mandiri bagi pekerja rumah tangga (PRT). Sehingga PRT 
harus membayar dan mengikuti kembali proses pelatihan meskipun mereka 
telah menyelesaikan masa kontrak kerja di negara tertentu, yang sebenarnya 
sudah mendapatkan pelatihan serupa sebelumnya. Sentralisasi BLK yang 
masih terpusat di Jakarta dan Surabaya juga menyebabkan biaya pelatihan 
pekerja migran menjadi lebih tinggi.16

Dalam UU No. 39 tahun 2004, Peraturan Menteri Tenaga Kerja Indonesia 
No.14 tahun 2010, dan juga Peraturan Menteri Tenaga Kerja Indonesia 
No. 22 tahun 2014 tidak disebutkan jenis dan perincian biaya pelatihan 
bagi pekerja migran. Seharusnya pemerintah mengatur prosedur dan 
biaya pelatihan pekerja migran sehingga ada standarisasi biaya pelatihan 
pekerja migran yang aksesibel dan terjangkau. Teknologi dan alat pelatihan 
14 Menolak Biaya Mahal Penempatan Buruh Migran dalam website http://sbmi.or.id/menolak-biaya-

mahal-penempatan-buruh-migran/ diakses pada tanggal 18 Januari 2016 pkl 15.1.
15 Ibid, Menolak Biaya Mahal Penempatan Buruh Migran dalam website http://sbmi.or.id/menolak-

biaya-mahal-penempatan-buruh-migran/.
16 Jaringan Buruh Migran, Hasil Studi Tematik: Pendidikan dan Pelatihan Buruh Migran, (Jakarta: Senin, 

14 Desember 2015).



6

yang tersedia di BLK juga masih tertinggal dengan negara lain sehingga 
pekerja migran tidak terbiasa menggunakan alat tersebut diluar negeri.

Kondisi penampungan atau BLK hingga saat ini belum memenuhi standar 
kelaikan. Banyak dari penampungan dan BLK yang tidak memiliki pelatih 
dan peralatan memadai untuk pelatihan keterampilan. Pekerja migran 
ditampung dalam suatu tempat untuk diberikan pelatihan dengan situasi 
yang penuh dan sesak karena tempatnya yang kecil. Ketidaklaikan BLK atau 
penampungan untuk pelatihan pekerja migran di antaranya kurang luasnya 
tempat penampungan sehingga mereka harus berdesak-desakkan, serta 
persediaan tempat tidur, air, dan makanan yang minim bagi calon pekerja 
migran.17

Kondisi BLK
“Kondisi BLK [di Jalan Poncol, Ciputat Tangerang] itu tidak layak, karena menampung 303 
calon TKI. Padahal seharusnya, BLK hanya boleh menampung 60 calon TKI.”
Sumber: BNP2TKI: Grebek BLK Ilegal di Ciputat dalam website http://www.sinarharapan.co/news/read/ 

140903193/bnp2tki-grebek-blk-ilegal-di-ciputat diakses pada tanggal 18 Januari 2016 pkl 15.56

Pelatihan bagi pekerja migran juga tidak sesuai dengan jenis pekerjaannya. 
Pekerja migran yang dikumpulkan di BLK diberikan materi yang sama 
dan padat dalam waktu satu hari. Padahal pekerja migran membutuhkan 
spesifikasi pelatihan dan keterampilan yang berbeda-beda sesuai dengan 
kompetensi yang dibutuhkan majikan di negara tujuan. Selain itu, hal yang 
paling penting adalah memasukkan materi pendidikan hak dan kewajiban 
pekerja migran termasuk HAM sesuai dengan yang tertera dalam konvensi 
buruh migran.18 Dengan pembekalan materi tersebut, diharapkan pekerja 
migran dapat memahami dan melindungi hak-haknya. Lebih dari itu, dengan 
pengetahuan HAM mereka dapat menghindari resiko terjadinya pelanggaran 
HAM atau tindak kekerasan dari majikan atau perusahaan tempat mereka 
berkerja. 

C. Tindak Sewenang-wenang di Tempat Pelatihan 
Berhubungan dengan pelatihan pekerja migran, permasalahan yang muncul 
sebelum keberangkatan adalah adanya tindak sewenang-wenang di tempat 
pelatihan. Tujuan pemberian pelatihan bagi pekerja migran ialah untuk 
memberikan pembekalan dan pelatihan yang laiak sebelum pemberangkatan 
pekerja migran. Mereka ditempatkan di asrama atau BLK untuk diberikan 
pelatihan oleh pelatih yang disediakan oleh agensi atau BLK. Namun, dalam 
beberapa kasus bukan pelatihan yang mereka dapatkan melainkan praktik 
yang sewenang-wenang.
17 Sebuah Catatan Tentang Kondisi Penampungan dalam website http://buruhmigran.or.id/2011/01/ 

25/sebuah-catatan-tentang-kondisi-penampungan/ diakses pada tanggal 18 Januari 2016 pkl 16.30.
18 Bassina Farbenblum, Eleanor Taylor-Nicholson, dan Sarah Paoletti, Akses Buruh Migran terhadap 

Keadilan di Negara Asal: Studi Kasus Indonesia, (Open Society Foundations, New York: 2013), hlm 2.
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Alih-alih melaksanakan fungsinya sebegai pusat pelatihan, BLK atau asrama 
menjadi sumber masalah dan perlakuan sewenang-wenang kepada pekerja 
migran. Penyebab munculnya praktik ekspolitasi atau kesewenang-wenangan 
adalah tidak berkualitasnya BLK dan asrama yang dijadikan balai latihan 
pekerja migran. Kualitas mereka tidak memenuhi standar yang dibutuhkan 
oleh pekerja migran. Seperti yang sudah digambarkan dalam pembahasan 
masalah ketidaklayakan dan mahalnya biaya pelatihan, dapat dilihat bahwa 
terdapat pihak agensi dan BLK tidak memiliki tanggung jawab dan komitmen 
untuk memberikan pelatihan yang berkualitas kepada pekerja migran.

Permasalahan yang muncul di tempat pelatihan dinilai tidak manusiawi 
karena hak-hak para pekerja migran dilanggar oleh agensi atau BLK. 
Banyak dari para pekerja migran yang ditempatkan di asrama tidak 
dapat menghubungi keluarganya karena dilarang oleh pihak agensi atau 
BLK. Mereka hanya diperbolehkan menggunakan alat komunikasi untuk 
menghubungi keluarganya seminggu sekali karena handphone dan alat 
komunikasi lainnya ditahan oleh pihak agensi. Agensi tidak memperbolehkan 
mereka berhubungan dengan pihak luar dan menerima tamu di asrama. Hal 
yang memprihatinkan, para pekerja migran tidak memiliki uang selama masa 
pelatihan sementara mereka seringkali tidak mendapatkan makanan dan 
kebutuhan yang laiak selama di BLK atau asrama. Padahal pekerja migran 
sudah membayar biaya pelatihan dimana terdapat komponen akomodasi 
dan makanan selama masa penampungan di asrama.

Kondisi BLK
“Sampai di sana, kata FG tasnya dibongkar, HP,  kartu sehat dan KTP diambil petugas 
di BLK. Mereka sekitar 30 orang di sana tidak boleh keluar. Makan dua kali sehari, tapi 
mereka tidak boleh pegang duit. Mereka sudah ditampung antara empat bulan sampai 
enam bulan,” ungkap Sarah mengutip cerita dari FG.

Salah seorang TKI asal Kupang, NTT melarikan diri dari BLK milik PT Malindo Mitra 
Perkasa di Depok, Jawa Barat.
Sumber: TKI NTT Kabur dari PT Malindo dalam website http://kupang.tribunnews.com/2014/09/01/tki-ntt-

kabur-dari-pt-malindo diakses pada tanggal 8 Maret 2016 pkl 13.56

Permasalahan lain yang terjadi adalah penahanan atau penundaan pekerja 
migran untuk diberangkatkan ke negara tujuan. Di BLK Apjati, Pudakpayung 
misalnya beberapa pekerja migran mengaku mereka seharusnya 
diberangkatkan pada Oktober 2012 silam lalu ke Taiwan, akan tetapi 
karena belum mandapatkan pendidikan dan pelatihan maka keberangkatan 
mereka diundur oleh pihak agensi. Penahanan pekerja migran yang belum 
mendapatkan pekerjaan diluar negeri juga sering terjadi pada pekerja migran 
ilegal yang ditahan di BLK atau asrama penampungan. Banyak dari pekerja 
migran yang akhirnya kabur dari BLK atau asrama karena tidak diberangkatkan 
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oleh agensi atau perusahaan yang bersangkutan. Mereka ditelantarkan 
dengan perlakuan sewenang-wenang dan tidak manusiawi. 

Kasus Penundaan Keberangkatan
“Kami berangkat dari Sumba ke Kupang pada 15 Juni lalu. Kami berada di Kupang sekitar 
satu bulan baru diterbangkan ke Semarang,” ungkapnya. Para calon tenaga kerja ini 
sudah berada di Semarang sekitar dua bulan, namun tidak juga diberangkatkan ke luar 
negeri.
Sumber: Tak Kunjung Berangkat Puluhan Calon TKI Kabur dari Penampungan dalam website http://

www.beritasatu.com/nasional/213466-tak-kunjung-berangkat-puluhan-calon-tki-kabur-dari-
penampungan.html diakses pada tanggal 4 Maret 2016 pkl 15.56

D. Ketidaktahuan Informasi dan Prosedur Transit 
Beberapa pekerja migran yang bekerja diluar negeri harus melalui proses 
transit sebelum tiba di negera tujuan. Penting bagi para pekerja migran 
untuk mengetahui informasi dan prosedur keberangkatan termasuk tata 
cara transit. Prosedur atau tata cara transit tidak hanya di luar negeri namun 
juga berlaku di wilayah Indonesia. Sebelum pekerja migran di berangkatkan, 
mereka transit di kota-kota besar di Indonesia untuk keberangkatan ke negara 
tujuan. 

Daerah transit yang sering dilalui oleh para pekerja migran baik yang sesuai 
prosedur maupun non prosedural yaitu, Surabaya, Jakarta, Batam, Semarang, 
wilayah perbatasan Kalimantan Barat, Kalimantan Utara, dan Kalimantan 
Timur. Hampir ratusan setiap harinya pekerja migran ilegal transit di Bandara 
Hang Nadim Batam namun oleh pihak yang berwenang mereka tidak ditindak 
secara tegas.19 Negara transit di luar negeri (negara ketiga) di antaranya adalah 
UEA, Qatar, Oman, Yordania, Suriah, Singapura, dan Malaysia.20 Minimnya 
pengetahuan informasi dan prosedur transit bagi pekerja migran membuat 
mereka rentan untuk dieksploitasi.

Pekerja migran harus dibekali pengetahuan jalur keberangkatan dan tata cara 
transit sebelum mereka berangkat. Karena minimnya pengetahuan mereka 
mengenai prosedur dan informasi transit, banyak dari pekerja migran yang 
menunggu terlalu lama dan terlunta-lunta di negara atau wilayah transit. 
Mereka tidak diberikan pembekalan akomodasi dan makanan oleh agensi 
dan akhirnya tidak diberangkatkan ke negara tujuan. Beberapa kasus tersebut 
terjadi pada pekerja migran illegal atau non prosedural yang tidak mendaftar 
pada agensi yang kredibel.

19 Batam Jadi Jalur Transit TKI dalam website http://www.haluankepri.com/batam/68887-batam-jadi-
jalur-transit-tki.html  diakses pada tanggal 8 Maret 2016 pkl 14.59.

20 BNP2TKI: Tak Dilindungi Hukum, TKI Nonprosedural Posisinya Lemah dalam website http://www.
bnp2tki.go.id/read/9506/Tak-Dilindungi-Hukum-TKI-Non-Prosedural-Posisinya-Lemah diakses pada 
tanggal 3 Maret 2016 pkl 15.23.
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Proses transit pekerja migran di luar negeri seharusnya tidak lebih dari 24 
jam karena tujuan mereka transit adalah untuk mengakses keberangkatan 
pesawat ke negara tujuan. Dalam UU No.39/2004 tidak diatur mengenai 
tata cara dan lamanya masa transit bagi pekerja migran. Seharusnya 
pemerintah bertanggung jawab terhadap proses migrasi aman bagi para 
pekerja migran termasuk mengenai informasi dan prosedur transit. Namun 
sayangnya pemerintah tidak melakukan pengawasan terhadap proses transit 
karena hampir dari semua proses migrasi dan perlindungan pekerja migran 
diserahkan kepada PPTKIS atau agensi.21

Pemerintah belum memaksimalkan perjanjian MoU yang dibuat dengan 
beberapa negara untuk mekanisme perlindungan pekerja migran di negara 
transit. Sehingga apabila ada pelanggaran HAM yang terjadi kepada pekerja 
migran di negara transit, tidak ada kesepahaman antar Indonesia dan negara 
transit untuk memberikan sanksi kepada pelaku pelanggaran HAM tersebut. 
Oleh karena itu pelibatan negara transit dalam upaya perlindungan pekerja 
migran sangatlah penting sehingga pemerintah juga dapat turut serta dalam 
perlindungan tersebut.22

Kondisi Pekerja Migran Saat Transit
“Para TKI bermasalah yang kerap transit di UEA itu tidak memiliki Kartu Tenaga Kerja 
Luar Negeri (KTKLN).  Ini membuat mereka sulit dilacak. Kondisi tersebut diperparah 
dengan keadaan mereka yang tidak membaca dan memahami kontrak mereka, sehingga 
mudah menjadi korban penganiayaan.”.
Sumber: Indonesia Akan Moratorium TKI ke Uni Emirat Arab dalam website http://nasional.news.viva.co.id/

news/read/408376-indonesia-akan-moratorium-tki-ke-uni-emirat-arab diakses pada tanggal 19 
Februari 2016 pkl 13.59 

Karena masalah tersebut banyak pekerja migran yang terjebak dengan pihak 
ketiga (di luar agensi dan majikan) yang mereka temui di negara transit 
dan akhirnya dieksploitasi atau menjadi korban perdagangan manusia atau 
terjerat kasus tindak pidana perdagangan orang (TPPO). Terkait dengan 
masalah transit dan perdagangan manusia, saat ini pemerintah sedang 
melakukan upaya sosialisasi bahaya bagi pekerja migran non prosedural dan 
ilegal. 

Hal itu dikarenakan banyak dari pekerja migran non procedural dan ilegal 
yang melalui jalur mandiri transit disuatu wilayah dan rentan terhadap 
tindak pelanggaran HAM dan TPPO. Perlu diketahui juga oleh para pekerja 
migran bahwa penempatan pekerja migran ke Arab Saudi, Yordania, Kuwait, 
Malaysia, Suriah, dan UEA sedang dimoratorium. Oleh karena itu apabila ada 

21 Anis Hidayah dan Wahyu Susilo, Laporan Kajian Kebijakan Migrasi di Indonesia dari Perspektif  HAM: 
Kebijakan Migrasi di Indonesia Nir HAM, (Jakarta: Publikasi Migrant Care, 2016) hlm 97.

22 Ibid, hlm 71.
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pihak ketiga yang mereka temui di negara transit menjanjikan perkerjaan di 
negara tersebut patut untuk dihindari.

Kondisi Pekerja Migran Saat Transit
Salah satu pekerja migran berinisial FT dijanjikan bekerja di Arab dengan gaji 800 
riyal per bulan. Ia tidak langsung diberangkatkan ke Arab tapi transit terlebih dahulu 
di Malaysia. Di Malaysia ia dijemput oleh orang Arab yang diyakininya akan menjadi 
bosnya. Ternyata orang Arab ini bukanlah bosnya, justru pekerja migran tersebut malah 
ditahan di rumahnya untuk dipekerjakan. Sedangkan ia tidak juga diberangkatkan ke 
Arab dan dokumennya ditahan oleh orang Arab tersebut.
Sumber: Malaysia Menjadi Negara Transit Pengiriman BMI ke Arab dalam website http://buruhmigran.

or.id/2015/05/13/malaysia-menjadi-negara-transit-pengiriman-bmi-ke-arab/ diakses pada 
tanggal 25 Februari 2016 pkl 16.06

E. Inefisiensi dan Penyalahgunaan Wewenang
Beberapa fungsi yang harus dijalankan oleh pihak terkait yakni pemerintah, 
PPTKIS dan agensi adalah memberikan fasilitas, hak, pelatihan, dan juga 
memastikan para pekerja migran untuk dapat bekerja di luar negeri dengan 
kualitas yang baik. Akan tetapi fungsi dan wewenang yang dimiliki oleh para 
pihak tersebut seringkali disalahgunakan dan tidak berjalan dengan efisien. 

Penyalahgunaan wewenang yang seringkali terjadi pada proses pra 
keberangkatan pekerja migran adalah adanya tindak percaloan dan korupsi 
didalam PPTKIS atau agensi sendiri. Pekerja migran banyak yang diminta 
untuk membayar tambahan fee (over charging) untuk biaya penempatan 
mereka di luar negeri oleh calo dan PPTKIS sendiri. Pemilik PPTKIS pun kadang 
merupakan bagian dari pemerintah. Penggunaan calo kadang melibatkan 
oknum-oknum pemerintah dan imigrasi yang mengeluarkan pemberian izin 
dokumen palsu untuk calon pekerja migran dibawah umur.

Fungsi dan wewenang PPTKIS yang dapat melakukan rekrutmen dan 
pemberangkatan pekerja migran harus diawasi karena rentan terjadi 
penyalahgunaan wewenang. Para calo dan agensi illegal ini yang kemudian 
memanfaatkan wewenang dan fungsi dari imigrasi dan BNP2TKI 
untuk mendirikan PPTKIS yang tidak layak bagi pekerja migran illegal. 
Inefisiensi koordinasi dan pengawasan antara pemerintah dan juga POLRI 
menjadikan kasus-kasus tersebut masih terjadi hingga saat ini. Di 
Tangerang misalkan ditemukan penampungan pekerja migran illegal 
dengan kondisi yang tidak laiak dan menyedihkan.

Pihak pemerintah atau PPTKIS yang melakukan penyalahgunaan wewenang 
patut untuk ditindak tegas. Seperti diungkapkan oleh Bapak Lalu Muhammad 
Iqbal. Direktur Perlindungan Warga Negera Indonesia dan Bantuan Hukum, 
Kementerian Luar Negeri dalam audiensi di Kementerian Luar Negeri dengan 
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Human Rights Working Group (HRWG) pada Kamis, 3 Maret 2016 lalu 
mengenai penanganan kasus pekerja migran di luar negeri dikatakan bahwa 
tindakan litigasi terhadap pihak PPTKIS yang bermasalah belum maksimal. 

Pencabutan Izin PPTKIS
“Berdasarkan data Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi per Januari 2015 ada 
sekitar 516 PPTKIS yang berdiri di Indonesia. Sehubungan dengan hal itu, Menteri Tenaga 
Kerja dan Transmigrasi, Hanif Dakhiri telah mencabut izin operasional dua PPTKIS yaitu 
PT El Karim Makmur Sentosa dan PT Malindo Mitra Perkasa.”
Sumber: Berantas Calo TKI Menaker Terbitkan Aturan Baru dalam website https://m.tempo.co/read/

news/2015/01/09/173633869/berantas-calo-tki-menaker-terbitkan-aturan-baru diakses pada 
tanggal 8 Maret 2016 pkl 13.44

Pihak PPTKIS yang terbukti melakukan penyalahgunaan wewenang dan 
pelanggaran seharusnya dicabut izin operasinya dan ditindak secara hukum 
ke Pengadilan Industrial. Hal itu untuk memberikan efek jera kepada PPTKIS 
yang tidak kredibel dan memberikan pelajaran kepada calon pekerja 
migran untuk berhati-hati dalam memilih agensi atau PPTKIS. Begitupun 
dengan pihak pemerintah yang melakukan penyalahgunaan wewenang 
terhadap pemberian izin PPTKIS dan praktik percaloan pekerja migran harus 
ditindak tegas salah satu caranya yaitu dapat berkerjasama dengan Komisi 
Pemberantasan Korupsi (KPK).

F. Tidak Memadainya Akses Informasi yang Akurat dan 
Dipercaya terkait dengan Pasar Tenaga Kerja di Luar Negeri 
dan Jalur Hukum Migrasi

PPTKIS sebagai badan atau perusahaan perekrutan tenaga kerja atau 
agen tenaga kerja swasta, yang diberi wewenang oleh Pemerintah untuk 
melakukan penempatan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) ke luar negeri, dalam 
hal ini bertanggung jawab untuk mengawasi agen tenaga kerja swasta 
dalam penyediaan informasi bagi para pekerja migran yang berangkat ke 
luar negeri.23  Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemenakertrans) 
juga bertanggung jawab untuk mengawasi para perekrut di tingkat nasional, 
propinsi dan daerah, sementara Kementerian Luar Negeri bertanggungjawab 
terhadap mitra usaha di luar negeri.24 Menurut hukum, agen perekrutan 
swasta juga bertanggung jawab untuk memberikan penilaian dan menentukan 
tempat yang sesuai bagi tenaga kerja migran dengan menyesuaikan aspek-
aspek keterampilan, minat dan kemampuan yang dimiliki, dengan penyedia 
lapangan kerja yang berada di luar negeri. 

Namun, agen-agen tenaga kerja Indonesia seringkali tidak melakukan 
kewajiban dalam memberikan akses informasi dan pengetahuan kepada 
calon buruh migran yang akurat dan dapat dipercaya, baik mengenai proses 
23 Ibid, Bassina Farbenblum, Eleanor Taylor-Nicholson, dan Sarah Paoletti,  hlm. 10.
24 UU No. 39 Tahun 2004, Pasal 92.
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migrasi, informasi terkait pasar tenaga kerja di luar negeri dan hak-hak mereka 
sebagai buruh migran.25 Seringkali buruh migran mengetahui informasi-
informasi yang mereka butuhkan dari berbagai sumber, seperti sponsor, calo 
dan agen-agen yang tidak resmi, sehingga masih diragukan keakuratannya. 
Belum lagi begitu banyaknya oknum-oknum calo yang menyembunyikan 
kebenaran informasi kepada para buruh migran. Situasi inilah yang kemudian 
menyebabkan meningkatnya kerentanan bagi calon buruh migran dan hal 
paling utama yang sering menimpa buruh migran Indonesia, sebelum mereka 
diberangkatkan ke negara tempat mereka akan bekerja.

Menurut penelitian yang disusun oleh Solidaritas Perempuan terkait 
dengan “Pelanggaran pada Proses Rekrutmen” dalam kurun waktu 2005 – 
2009, pelanggaran yang paling sering terjadi adalah pelanggaran mengenai 
pemberian informasi yang salah atau menyesatkan dari perekrut kepada 
calon buruh migran, yaitu sebanyak 52 kasus.26 Jumlah tersebut dapat 
dipastikan meningkat setiap tahunnya. Selain itu, dalam beberapa penelitian 
lainnya juga menyebutkan bahwa 53% informasi migrasi diperoleh dari 
para calo, 30% dari kerabat yang pernah bermigrasi dan hanya 2% buruh 
migran yang mengakui mendapatkan informasi dari pemerintah.27 Dari data 
penelitian tersebut terlihat jelas bahwa Pemerintah masih kurang aktif dalam 
memberikan informasi yang layak, akurat dan dapat dipercaya bagi para calon 
buruh migran Indonesia yang hendak bekerja di luar negeri. 

G. Rekrutmen dan Perdagangan Ilegal
Proses rekrutmen buruh migran merupakan proses yang sangat krusial, 
karena seringkali selama proses rekrutmen calon buruh migran mengalami 
penipuan. Penipuan yang dirasakan oleh para calon buruh migran pun 
beragam, mulai dari biaya yang terlampau tinggi, hingga calon buruh migran 
gagal berangkat setelah sekian lama mendekam di tempat penampungan. 
Selain itu, perekrutan ilegal juga dilakukan oleh para agen perusahaan 
swasta, sponsor maupun calo yang keberadaannya sudah menjamur dan 
tidak terelakan lagi. Disamping itu, kurangnya transparansi dan akuntabilitas 
dalam proses perekrutan yang dilakukan oleh pihak-pihak swasta ini juga 
dinilai sangat merugikan bagi para calon buruh migran. 

Saluran-saluran jasa tenaga kerja swasta ini kian meningkat, dikarenakan 
bisnis menjadi agen perusahaan swasta bagi calon buruh migran dinilai 
sangat menguntungkan. Banyak dari agen-agen swasta tersebut melakukan

25 Asian Migrant Centre (AMC), Indonesian Migrant Workers Union (IMWU), dan the Hong Kong 
Coalition of Indonesian Migrant Workers Organization (KOTKIHO), Underpayment 2: Pemerasan 
Sistematis Berkepanjangan pada Buruh Migran Indonesia di Hong Kong: Suatu Studi Mendalam, ILO 
Indonesia dan Oxfam-HK, Hong Kong: 2007, hlm. 30.

26 Solidaritas Perempuan, Menguak Pelanggaran Hak Asasi Buruh Migran Indonesia: Catatan 
Penanganan Kasus BMPP-PRT  Solidaritas Perempuan 2005 – 2009, Jakarta: 2010, hlm. 36.

27 Nusawungu Website, Kelola Informasi Migrasi TKI di Desa, , http://nusawungu.com/kelola-
informasi-migrasi-tki-di-desa/, diunduh pada hari Selasa, 1 Maret 2016, pkl. 16.30 wib.
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“Lemahnya kontrol pemerintah atas proses rekrutmen TKI, seringkali 
sangat bermasalah. Minimnya informasi membuat warga sangat 

menggantungkan diri pada informasi calo atau sponsor PPTKIS yang 
sering tidak tepat hingga pemalsuan dokumen lazim terjadi.”

Akhmad Fadli, Penanggung Jawab Forum Warga Buruh Migran

rekrutmen secara tidak resmi dan tidak memiliki izin. Prosedur yang 
mereka berikan pada saat awal perekrutan terkesan lebih mudah dan 
menjanjikan bagi para calon buruh migran, berbeda dengan badan-badan 
migrasi resmi yang biasanya prosedur-prosedur tersebut sifatnya lebih 
mengekang, berbelit-belit, memakan waktu lama dan mahalnya tarif yang 
diberlakukan oleh badan migrasi resmi.28 Namun, dari agen-agen yang tidak 
resmi dan tidak memiliki izin itulah, seringkali mereka mengeksploitasi dan 
memperdagangkan para buruh migran perempuan yang sedang mencari 
kesempatan untuk bekerja di luar negeri.  

Beberapa cakupan oleh para perekrut tidak berizin dan tidak resmi ini, 
beberapa di antaranya termasuk:29

• Perekrutan perseorangan atau agen di tingkat daerah setempat/
masyarakat, seperti kepala desa atau perempuan setempat (yang mungkin
dirinya adalah migran yang sudah kembali). Para perekrut mengidentifikasi
para calon migran, khususnya perempuan atau anak-anak perempuan
yang rentan, dan langsung melakukan pendekatan baik kepada mereka
maupun keluarga mereka dan mendapatkan persetujuan diam-diam
melalui penipuan atau suatu pembayaran yang disetujui;

• Para agen kelas teri yang bekerja terselubung di balik perusahaan-
perusahaan jasa tenaga kerja/perjalanan/wisata/hiburan/modeling/
perkawinan;

• Sindikat besar teroganisir dengan jaringan dan struktur yang rumit dan
luas, dan sering dengan hubungan kriminal yang tersebar di sejumlah
negara.

Menurut Ketetapan umum Pasal 1 (3) UU No. 39/2004 mendefinisikan 
penempatan TKI sebagai kegiatan pelayanan. Menurut undang-undang, 
agen perekrutan swasta bertanggung jawab untuk mencocokkan TKI sesuai 
dengan keterampilan, minat dan kemampuan mereka dengan penyedia 
kerja di luar negeri. Agen perekrutan swasta bertanggung jawab atas proses 
perekrutan menyeluruh, pengurusan dokumen, pendidikan dan pelatihan, 
akomodasi sementara, persiapan keberangkatan, keberangkatan ke negara 
melalui repatriasi ke Indonesia.30 Di dalam peraturan juga dinyatakan bahwa 

28 International Labour Organization (ILO), Pedoman Informasi: Perekrutan dan Perjalanan untuk 
Pekerjaan di Luar Negeri, Kantor ILO Jakarta, 2004, hlm. 12.

29 Ibid, ILO, hlm 12.
30 International Organization for Migration (IOM), Migrasi Tenaga Kerja dari Indonesia: Gambaran 

Umum Migrasi Tenaga Kerja Indonesia di Beberapa Negara Tujuan di Asia dan Timur Tengah, Kantor 
IOM Jakarta, 2010, hlm. 22.
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agen perekrutan hanya diizinkan untuk merekrut calon TKI yang terdaftar 
di kantor daerah Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, tetapi agen 
perekrutan dan pekerja lapangan justru lebih sering merekrut di desa-desa 
asal TKI, tanpa sepengetahuan pemerintah daerah di wilayah tersebut. Inilah 
yang menyebabkan banyak pemerintah daerah tidak mengetahui berapa 
banyak TKI yang berasal dari daerah mereka.

Selain itu, banyak dari buruh migran Indonesia tidak mengetahui cara 
untuk bermigrasi dengan aman, sehingga seringkali dimanfaatkan yang 
menimbulkan begitu banyak korban penipuan, pemalsuan dokumen hingga 
pemerasan yang dilakukan oleh agen-agen yang tidak bertanggung jawab. Di 
daerah di mana perekrutan dan pemberian kerja ke calon pekerja dilakukan 
oleh perusahaan swasta dengan minimnya pengawasan yang dilakukan 
oleh pemerintah setempat, membuat TKI mudah terperosok dalam prakter 
eksploitasi. Dalam konteks inilah perdagangan orang terjadi. Korban 
mungkin berangkat dari negara pengirim melalui jalur resmi atau bisa juga 
diselundupkan oleh jaringan kejahatan transnasional, dan mereka biasanaya 
berakhir dalam kondisi seperti budak, yaitu; tidak dibayar, tidak memiliki 
ruang kebebasan untuk bergerak dan seringkali mengalami siksaan.31

Kasus di atas merupakan salah satu contoh perdagangan ilegal yang dilakukan 
oleh agen perekrut yang tidak bertanggung jawab. Memang tidak dapat 
dipungkiri, populasi Indonesia yang sangat besar, ekonomi yang lemah dan 
akses pendidikan yang terbatas, secara tidak langsung telah menguntungkan 
beberapa pihak untuk melakukan perdagangan orang. Selain itu, rendahnya 
pemahaman mengenai fenomena perdagangan ilegal diantara orang-orang 
awam, petugas pemerintahan dan badan-badan penegak hukum, maka 
perdagangan orang telah menjadi fenomena yang cukup besar dan meluas.32

H. Biaya Penempatan dan Dokumen yang Berlebihan
( Overcharging )

Penempatan dan perlindungan bagi buruh migran Indonesia merupakan 
hal yang saling terkait satu sama lain. Sejak dulu salah satu permasalahan 
terbesar yang dialami oleh buruh migran Indonesia adalah beban biaya 
penempatan yang terbilang cukup tinggi. Hal ini sangat merugikan 
bagi calon buruh migran Indonesia, mengingat biaya penempatan yang 
dibebankan seringkali berada di luar ketentuan yang telah diatur oleh 
Pemerintah Indonesia yang dalam hal ini telah diatur dan ditetapkan oleh 
Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemenakertrans) berdasarkan 
Peraturan/Keputusan Menakertrans melalui Undang-Undang Pelaksanaan 
Penempatan dan Perlindungan TKI di Luar Negeri (UU PPTKILN). Regulasi 
terkait dengan penempatan TKI di dalam UU PPTKILN ini pun masih belum 
dapat mengakomodir kebutuhan para calon buruh migran Indonesia, 

31 Ibid, hlm. 8.
32 International Organization for Migration (IOM), op.cit., hlm. 17.
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karena sifatnya yang sejauh ini lebih banyak  bertujuan untuk pengaturan 
penempatan saja.

Tujuan dari penempatan dan perlindungan TKI sebagaimana dimaksud 
di dalam UU No. 39 Tahun 2004 adalah untuk: (I) memberdayakan dan 
mendayagunakan tenaga kerja secara optimal dan manusiawi, (ii) menjamin 
dan melindungi calon TKI sejak di dalam negeri, di negara tujuan hingga 
kembali ke tempat asal di Indonesia, (iii) meningkatkan kesejahteraan TKI 
dan keluarganya. Skema penempatan dan perlindungan yang terbangun, 
menjadikan program penempatan dan perlindungan TKI ke luar negeri, 
menjadi program yang sangat mahal bagi TKI. Di beberapa negara tujuan, 
seperti Taiwan, Hong Kong, Singapura dan Malaysia, biaya penempatan TKI 
masih dirasakan sangat mahal.

Awal Februari 2016, DPR telah membentuk Panitia Kerja Rancangan Undang-
Undang Perlindungan Pekerja Indonesia di Luar Negeri (Panja RUU PPILN). 
Panja ini disarankan oleh sejumlah organisasi buruh migran lainnya dan 
Serikat Pekerja Indonesia Luar Negeri (SPILN) bahwa RUU PPILN juga

Kasus Pemulangan TKI ABK
Tanggal 18 Februari 2014, terdapat sekitar 74 TKI Anak Buah Kapal (ABK) Pelaut 
Perikanan yang bekerja di perusahaan kapal Taiwan dipulangkan ke Indonesia. Mereka 
yang direkrut oleh 9 perusahaan dari berbagai daerah, sebelumnya kurang lebih tiga 
bulan ditelantarkan di Pelabuhan Capetown karena surat kapal tidak lengkap. Para ABK 
ini kemudian digiring ke Penjara Imigrasi selama 2,5 bulan di Lindela Johanesburgh, 
Afrika Selatan. TKI ABK Pelaut Perikanan tersebut padahal sudah bekerja selama 1 tahun 
hingga 5 tahun. Hampir semua TKI ABK tidak dibayar gajinya, sementara PT. Seva Jaya 
Bahari dan perusahaan perekrut TKI ABK lainnya tidak mau bertanggung jawab atas 
pemenuhan gaji TKI ABK.

Dalam proses perekrutan, perusahaan perekrut TKI ABK diduga banyak melakukan 
pelanggaran penempatan yang diatur dalam UU No. 39/2004 tentang Penempatan dan 
Perlindungan TKI, dan atas pelanggaran tersebut diduga kuat melakukan tindak pidana 
perdagangan orang. 

Beberapa pelanggaran tersebut antara lain: 
• Tidak memiliki Surat Izin Pelaksana Penempatan TKI (SIPPTKI) yang diterbitkan oleh

Kementerian Ketenagakerjaan. Dari 104 perusahaan perekrut ABK tidak ada satupun
yang memiliki izin perekrutan TKI

• Menjanjikan gaji besar dan kerja enak. Faktanya mereka bekerja lebih dari 19 jam per
hari dan tidak digaji

• Tidak melatih calon TKI ABK
• Tidak memiliki penampungan yang layak dan mempekerjakan calon TKI ABK
• Diduga melakukan pemalsuan penerbitan Buku Pelaut (Seaman Book)
• Melanggar perjanjian kerja. TKI ABK dipekerjakan pada perusahaan yang disebutkan

dalam Perjanjian Kerja
• Tidak mengikutsertakan dalam program asuransi TKI (Permen 7/2010 Asuransi TKI)
• Tidak bertanggung jawab atas hak gaji TKI ABK
• Tidak memberikan informasi struk gaji dari Agency rekanan perekrut TKI ABK
Sumber: buruhmigran.or.id31
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Overcharging Penempatan TKI ke Taiwan
Sekitar 30% BMI sektor formal dari total 200 ribu BMI yang bekerja di Taiwan mengalami 
biaya penempatan berlebih. Sekitar 60 ribu BMI sektor formal di Taiwan rata-rata 
menjadi korban overcharging karena harus membayar biaya penempatn sekitar Rp 50 
jutaan lebih. Rinciannya, bayar di muka Rp 25 juta, lalu selama 10 bulan gaji dipotong 
sebesar 8.500 NT atau sekitar Rp 3.145.000,- per bulan sehingga total Rp 30 juta lebih 
untuk potongan 10 bulan. Jadi, jika di jumlah totalnya sekitar Rp 55 juta.

Padahal merujuk Keputusan Menakertrans No. 158 Tahun 2005 tentang Komponen dan 
Besarnya Biaya Penempatan TKI ke Taiwan sektor formal jumlah total hanya sebesar Rp 
13 juta saja. Dengan begitu setiap TKI telah mengalami overcharging biaya penempatan 
rata-rata sebesar Rp 42 juta atau sekurang-kurangnya Rp 25 juta per orang. Jika BMI 
sektor formal ada sekitar 60 ribu orang, maka berarti kerugian TKI mencapai Rp 25 juta x 
60 ribu = Rp 1.5 trilyun per tahun.
Sumber: Buruh Migran32

33

disarankan agar berpedoman pada UU tentang Desa, UU tentang 
Pemerintah Daerah, UU tentang Perlindungan Saksi dan Korban, serta 
Konvensi ILO yang terkait dengan ketenagakerjaan sebagai bahan 
pertimbangan dalam pengesahan RUU PPILN menjadi UU PPTKILN agar 
tidak terjadinya tumpang tindih.34 RUU PPILN ini sangat diharapkan agar 
dapat mengakomodir perlindungan bagi TKI, serta memaksimalkan peran 
desa, Pemerintah daerah, dan instansi pemerintah yang terkait dengan TKI 
dapat melaksanakan tugasnya dalam upaya melindungi warga negaranya 
yang menjadi TKI untuk kedepannya. 

I. Penipuan Terhadap Sifat dan Kondisi Pekerjaan
PPTKIS memiliki tanggung jawab besar dalam menghadirkan kualitas yang 
baik bagi buruh migran Indonesia. PPTKIS dan pemerintah memiliki tiga fase 
kewajiban yang berupa informasi, pedidikan dan pelatihan terhadap calon 
buruh migran sebelum keberangkatan pekerja ke luar negeri.35 Namun, 
pada kenyataannya pendidikan dan kualitas buruh migran yang dikirimkan 
tidak pernah mendapatkan kesempatan untuk memperoleh pelatihan dan 
pendidikan sebelum mereka diberangkatkan ke luar negeri.

Terdapat juga beberapa kasus di mana para calon buruh migran tidak 
diberikan informasi mengenai sifat dan kondisi pekerjaan di tempat mereka 
bekerja nantinya. Misalnya, informasi mengenai hak-hak buruh migran, 
kebijakan mengenai jaminan hak-hak tersebut, kontrak atau hukum dan 
persyaratan yang harus mereka penuhi di negara tujuan pun tidak pernah 

33 Buruh Migran Website, Memahami Biaya Penempatan TKI Berlebih Overcharging 1, http://sbmi.
or.id/menolak-biaya-mahal-penempatan-buruh-migran/, diakses pada Sabtu, 5 Maret 2016, pkl. 
23.15 wib.

34 Tribunners, Panja PPILN Dihimbau Prioritaskan Perlindungan TKI, http://m.tribunnews.com/
tribunners/2016/02/10/panja-ppiln-dihimbau-prioritaskan-perlindungan-tki, diakses pada hari 
Jumat, 4 Maret 2016, pkl. 13.29 wib..

35 Bassina Farbenblum, Eleanor Taylor-Nicholson, dan Sarah Paoletti, op.cit., hlm 51
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diinformasikan oleh agen tenaga kerja tempat mereka bernaung. Hal ini 
menyebabkan buruh migran yang tidak siap atau minimnya pengalaman 
atau kemampuan yang memadai, mau tidak mau harus siap dan wajib untuk 
melaksanakan tugas-tugas dari pekerjaan mereka.36 Tindakan kekerasan 
yang sering dilakukan oleh majikan sering menimpa buruh migran Indonesia 
adalah salah satu akibat dari kualitas buruh migran yang minim pendidikan 
yang berbasis keahlian dan perlindungan hukum yang lemah yang diberikan 
oleh pemerintah Indonesia. 

“Saya tidak pernah diberitahu tentang kebijakan hukum Malaysia dan 
jika mengalami masalah saya tidak tahu akan melapor kemana”

Sufiani, Mantan BMP di Negara Malaysia

Padahal, agen perekrutan juga diberikan wewenang yang signifikan dalam 
mempersiapkan dan melaksanaan program pelatihan pendidikan dan 
keterampilan, namun tidak ada jaminan bahwa pendidikan dan pelatihan 
yang dilakukan mencukupi karena sering tidak dipantau secara langsung oleh 
pemerintah dan tidak ada inisiatif pengawasan dari pemerintah, sehingga 
sering dimanfaatkan oleh agen perekrutan untuk mengintimidasi dan menipu 
calon TKI terkait dengan kondisi pekerjaan buruh migran Indonesia.

J. Pemalsuan Dokumen
Perekrutan yang dilakukan oleh agen-agen swasta seringkali melakukan 
kecurangan, khususnya dalam melakukan pemalsuan dokumen para buruh 
migran Indonesia. Pemalsuan yang dilakukan terutama pada nama, umur, 
alamat dan status perkawinan TKI. Beberapa dari kasus pemalsuan dokumen 
ini sering dialami oleh perempuan dan anak-anak yang masih berada di bawah 
umur. Kebanyakan dari calon TKI tidak mengetahui dokumen apa saja yang 
dibutuhkan untuk bekerja ke luar negeri dan pentingnya dokumen ini demi 
keselamatan mereka sendiri selama bekerja di luar negeri, sehingga para TKI 
tidak paham akan pentingnya kelengkapan dokumen dan menyetujui hampir 
semua dokumen mereka yang dipalsukan demi mempercepatnya proses 
migrasi.37 

Biasanya para calo/sponsor seringkali juga memanipulasi atau memalsukan 
tingkat pendidikan calon TKI, dengan cara merubah data dari pendidikan 
SD atau tidak tamat SMP, menjadi tamat SMP atau SMA. Sehingga hal ini 
seringkali menimbulkan permasalahan khusus di tempat buruh migran 
bekerja, yaitu di antaranya performa TKI yang tidak sesuai dengan harapan 
para majikannya yang kemudian mengakibatkan TKI tersebut dieksploitasi.

36 International Labour Organization (ILO), Asia-Pacific Decent Work Decade 2006 – 2015 'Indonesia: 
Decent Work for Indonesian Migran Workers', Kantor ILO Jakarta, hlm. 3.

37 International Organization for Migration (IOM), Op.Cit., hlm. 26.
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Kasus Wilfrida Soik
Wilfrida Soik merupakan salah satu tenaga kerja Indonesia (TKI) asal Nusa Tenggara 
Timur (NTT) yang terancam hukuman mati di Malaysia beberapa tahun silam. Di balik 
kasus tuduhan pembunuhan atas majikannya, keberangkatan Wilfrida menyalahi aturan 
yang berlaku. Di dalam aturan yang berlaku, seorang TKI minimal harus berumur 18 
tahun, sedangkan Wilfrida saat itu belum genap 17 tahun. Ia lahir di Belu tahun 1993. 
Keterangan inilah yang dipalsukan oleh calo pada paspornya menjadi tahun 1989. 
Selain itu, ia tidak memiliki pengalaman dan keterampilan bekerja di luar negeri, selama 
bekerja sebagai pembantu rumah tangga, ia tidak pernah mendapatkan gaji, bahkan 
mendapatkan perlakuan negatif dari majikan. Ia hanya dijanjikan akan mendapatkan 
gaji besar oleh calo yang memberangkatkannya ke Malaysia sebagai PRT. Padahal saat 
itu, Oktober 2010, pemerintah Indonesia tengah menghentikan sementara penempatan 
TKI ke Malaysia dan tidak ada satupun TKI yang boleh ditempatkan ke Malaysia. Hal ini 
yang kemudian diidentifikasikan bahwa Wilfrida adalah warga NTT yang telah menjadi 
korban sindikat perdagangan manusia yang dikirim dibawah umur ke Malaysia.  
Sumber: diolah dari berbagai sumber

Kasus di atas merupakan salah satu contoh kasus akibat dari adanya tindakan 
pemalsuan dokumen buruh migran. Pasalnya, hampir setiap hari terdapat 
sekitar 4 ribu TKI yang diberangkatkan dan dari jumlah itu 40 persennya 
menggunakan dokumen palsu.38 Pemalsuan dokumen ini biasanya dilakukan 
oleh para sponsor/calo dengan tujuan mempercepat proses administrasi yang 
berbelit-belit, apalagi jika yang dikirimkan adalah calon buruh migran yang 
masih di bawah umur dan tidak memiliki pendidikan maupun pengalaman 
yang memadai untuk menjadi TKI.

K. Kecurangan dan Pemerasan oleh Agen Tenaga Kerja dan 
Broker

Dalam hal ini, sponsor maupun calo melakukan berbagai upaya untuk dapat 
mengeruk sebanyak-banyaknya keuntungan dengan cara memeras para calon 
buruh migran yang ingin bekerja di luar negeri. Kasus pemerasan ini memiliki 
pola permasalahan yang sistematis, masif dan terstruktur, mengingat kasus 
ini sudah ada sejak dahulu dan terjadi hampir serempak di beberapa tempat 
dan daerah, termasuk di beberapa bandara besar di Indonesia salah satunya. 
Praktik-praktik ini yang kemudian seringkali dilakukan pembiaran yang 
dilakukan oleh BNP2TKI dan Kemenakertrans, sehingga praktik pemerasan 
ini eksistensinya masih sangat kental di Indonesia. Biasanya sponsor maupun 
PPTKIS dalam kaitannya dengan jumlah potongan gaji atau biaya yang harus 
dikeluarkan oleh calon buruh migran untuk dapat bekerja ke luar negeri dan 
denda yang harus ditanggung calon buruh migran apabila buruh migran 
mengundurkan diri dari penampungan/BLK atau memutuskan hubungan 
kerja dengan majikan.39 

38 RMOL website, Demi Nawacita, Jokowi Harus Bereskan Kasus Dokumen Palsu TKI, http://www.rmol.
co/read/2015/03/04/194032/Demi-Nawa-Cita,-Jokowi-harus-Bereskan-Kasus-Dokumen-Palsu-TKI-, 
diunduh pada 25 Februari 2016, pkl. 15.05 wib.

39 Solidaritas Perempuan, Op.Cit., hlm. 36.



19

Evaluasi Rekomendasi AFML untuk  
Perlindungan Buruh Migran di ASEAN 
(Perspektif Masyarakat Sipil)

Untuk melengkapi dokumen, sebagian besar calon TKI menyatakan seluruh 
biaya ditanggung oleh calon TKI, bahkan sisanya dibayar melalui pemotongan 
gaji setelah mereka bekerja di luar negeri, dan seluruh biaya ditanggung oleh 
PPTKIS yang akan dibayar melalui pemotongan gaji. Besarnya pemotongan 
gaji dan lamanya waktu pemotongan bervariasi sesuai dengan besarnya 
biaya yang dikeluarkan untuk pengurusan persyaratan dan dokumen yang 
diperlukan, serta berdasarkan perjanjian oleh calo atau PPTKIS.40 

Ratusan Orang Tertipu Modus Jadi TKI di Jepang
Ratusan orang menjadi korban penipuan modus operandi yang ditawarkan mendapatkan 
pekerjaan di luar negeri sebagai TKI. Mereka ditawari bekerja di pabrik roti di Tokyo, 
Jepang dan dijanjikan mendapat uang sebesar 170 ribu yen atau sekitar Rp 17 juta 
per bulan. Namun, penipuan ini terbongkar, saat rencana mereka diberangkatkan ke 
Singapura pada bulan Oktober batal. Hal ini karena PT. Mega Mulia Indonesia tutup, dan 
karyawan menghilang. Sekitar 200-700 orang tertipu terkait penipuan yang dilakukan 
oleh oknum Hendra, selaku pemilik tempat usaha. Para korban tertipu saat melihat 
iklan di internet dan membuka iklan di Youtube. Selain itu, beberapa koran nasional juga 
menerbitkan iklan tersebut pada tanggal 7 Maret 2015. 
Satu dokumen dilegalisir senilai Rp 700 ribu, sementara dalam dokumen legalisir yang 
berisi tanda Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) dan Kementerian Hukum dan HAM 
sebanyak delapan lembar. Sementara dokumen yang dibawa ada surat penawaran kerja, 
jadwal penerbangan, translate legalisir dari Kemenlu dan Kemenkumham, SKCK, medical, 
KTP dan lain-lain.
Sumber: Tribunnews40

Calon buruh migran yang menanggung biaya sendiri untuk pendaftaran dan 
pengurusan dokumen menyatakan uang yang mereka dapatkan berasal dari 
pinjaman keluarga dan orang lain, tabungan dan menjual barang-barang 
berharga. Dari sini kita dapat lihat bahwa minat masyarakat Indonesia untuk 
bekerja di luar negeri sangat besar, walaupun harus mengorbankan sejumlah 
uang yang besar.

Penipuan sejenis dengan kasus diatas sudah sering terjadi oleh para 
calon buruh migran Indonesia. Banyak juga para sponsor yang meminta 
pembayaran bunga dari hutang yang dimiliki oleh calon buruh migran. Selain 
itu, tidak ada standarisasi pembayaran keperluan tenaga kerja Indonesia 
selama masa perekrutan, seperti pembayaran tes kesehatan, paspor dan 
sebagainya malah semakin menyuburkan praktik calo dan penipuan pada 
tataran pra penempatan buruh migran Indonesia. Biaya yang dikenakan 
Pemerintah Indonesia dalam hal ini juga telah gagal menghentikan para 
perekrut setempat yang sering membebankan calon buruh migran dengan 
ongkos yang sangat tinggi yang juga menyebabkan adanya situasi kerja paksa 
di luar negeri. 

40 Sutaat, dll, Pendampingan Sosial Bagi Calon Pekerja Migran dan Keluarganya di Daerah Asal, P3KS 
Press Jakarta: 2011, hlm. 72.
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Dari bab ini, diperoleh kesimpulan, masalah pra keberangkatan dalam proses 
migrasi pekerja migran di Indonesia masih belum terselesaikan. Masalah-
masalah tersebut muncul akibat negara –melalui UU PPTKILN– memberikan 
peran kepada swasta yang tidak bertangungjawabdalam proses penempatan 
pekerja migran ke luar negeri. Seharusnya, negara memiliki kewajiban 
penghormatan, pemenuhan dan perlindungan hak buruh migran adalah. 
Peran pemerintah yang lain yang diharapkan adalah melakukan penegakan 
hukum terhadap pihak-pihak yang melakukan kesewenang-wenangan dan 
mengambil keuntungan sepihak dalam proses migrasi. 

41

41 Antaranews Website, 210 Calon TKI tertipu PJTKI di Depok,  http://www.antaranews.com/print/ 
55839/210-calon-tki-tertipu-pjtki-di-depok, diakses pada tanggal 26 Februari 2016, pkl. 20.05 wib.

210 Calon TKI Tertipu PJTKI di Depok
Tahun 2013 lalu, sedikitnya 210 calon tenaga kerja Indonesia (TKI) tertipu oleh sebuah 
perusahaan jasa tenaga kerja Indonesia (PJTKI) ke luar negeri PT Bina Kerja Insani (BKI) di 
Jl H Jaeran RT03/RW01, Cinere Limo, Depok, Jabar. Salah seorang calon TKI, Dedy Anwar 
mengatakan, awalnya ia mengetahui informasi tentang perusahaan tersebut yang 
membutuhkan karyawan untuk diberangkatkan ke Taiwan dan Brunei dari iklan salah 
satu harian ibukota sekitar akhir Januari-awal Maret.

Ratusan calon tenaga kerja yang berasal dari Lampung, Sumatera, Jawa Timur, Jawa 
Tengah dan Jabodetabek yang sudah menyetorkan uang Rp1,5 juta-Rp10 juta ini gagal 
berangkat ke luar negeri, karena uangnya dibawa kabur direktur perusahaan tersebut. 
Rata-rata sejumlah uang itu digunakan untuk keperluan administrasi, visa, dan pelatihan 
balai latihan kerja (BLK).

Dijadwalkan Senin (12/3/2013), calon TKI yang akan berangkat ke Brunei akan mengikuti 
pelatihan di BLK, dan Selasa (13/3/2013) calon TKI tujuan Taiwan akan mengikuti 
pelatihan BLK. Namun, sejak Sabtu (10/3/2013) kantor ini sudah kosong. Lalu ia dan 
teman-teman lainnya melaporkan peristiwa ini ke pengurus RT, RW dan Kamtibmas di 
mana perusahaan tersebut mengontrak rumah baru dua bulan. Ketika direktur tersebut 
dihubungi, baik HP maupun telepon kantor sudah tidak aktif.

Selanjutnya, massa yang kecewa sudah banyak yang datang ke kantor perusahaan. 
Akhirnya masalah penipuan ini dilaporkan ke Polsek Limo. Dalam laporan nomor LP 
STBL/110/K/III/2007 tersebut, perwakilan calon TKI yang tertipu melaporkan Sari Triasih 
(20) dan Rina Mursida (25) selaku direktur PT. BKI tersebut. Aksi penipuan para TKI yang 
berkantor di Depok tersebut bukan yang pertama, tapi sudah tiga kali terjadi masing-
masing di Perumahan Bukit Rivaria, dan Depok II Tengah.

Pada bulan Oktober 2007, Sebuah Kantor Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (PJTKI) 
yang beroperasi secara illegal di Perumahan Bukit Rivaria, Sawangan, Depok, Blok L-5/3, 
digerebek warga setempat. Korban yang jumlahnya mencapai 45 orang, rata-rata sudah 
menyetor uang pada perusahaan tersebut antara Rp1,5 juta hingga Rp17 juta. Pimpinan 
perusahaan tersebut juga seorang wanita. 
Sumber: Antara Website41
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Bagian Dua
Kontribusi AFML kepada Perlindungan dan 
Pemenuhan Hak Pekerja Migran Indonesia  

di Malaysia

Oleh Ridwan Wahyudi

SH berniat bekerja ke luar negeri untuk mendapatkan pemasukan keuangan 
untuk masa depan anak dan suami. SH ingin masa depan keluarganya 

menjadi lebih baik. Selanjutnya SH meminta ijin kepada suami dan orang 
tua untuk bekerja ke Malaysia. Kedua belah pihak mengijinkan SH bekerja ke 

Malaysia. Proses ini terjadi sekitar awal September 2014.

Bahwa suami SH mengatakan “iya kalau kamu ingin pergi ke Malaysia, nanti 
saya pergi ke rumah Mahyun”. Dari keterangan SH, Mahyun merupakan 
sponsor kampung. Suami SH pergi ke rumah Mahyun dan mendapatkan 

informasi mengenai penempatan kerja di Malaysia. Informasi tersebut ialah 
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bekerja sebagai pekerja rumah tangga dengan gaji yang akan diterima 
sebesar RM 750 dan potong gaji selama 4 bulan. SH menceritakan jika 

setelah satu minggu suaminya pergi ke rumah Mahyun, SH pergi ke rumah 
ibunya untuk menitipkan kedua anaknya. Setelah 3 hari di tempat orang 

tua, SH berangkat ke Mataram menemui Ibu As. Selama 1 minggu SH 
di rumah Ibu As untuk proses Medical Check Up. Setelah itu, SH diminta 

untuk berangkat ke Surabaya dengan menggunakan pesawat terbang 
seorang diri, hanya diantar sampai bandara saja. SH juga diberikan uang 

saku sebesar Rp. 500.000,-  dan Ibu As memberikan nomor Pak Ruli dan 
mengatakan jika Pak Ruli yang akan menjemput di Surabaya.

Selama 3 hari, SH tingal di rumah Pak Ruli dan setelah itu berangkat ke 
Blitar untuk membuat paspor bersama 2 orang TKI dan 1 orang pengantar 

(nama lupa) yang merupakan suruhan Pak Ruli. Paspor pun siap dalam 
waktu 1 hari di Blitar dan setelah itu kembali lagi ke Surabaya. SH 

mengatakan jika keesokan harinya langsung berangkat ke Batam dengan 
pesawat terbang seorang diri. Pak Ruli mengatakan jika sampai di Batam 

akan dijemput dengan seseorang yang bernama Ibu Diah. Setelah sampai di 
Batam hanya selang beberapa jam penantian, SH diberangkatkan ke Johor 

menggunakan Kapal Feri bersama 2 orang lainnya  
yang diantar oleh Ibu Diah. 

SH menerangkan setelah sampai Johor, ia dijemput oleh seseorang (lupa 
namanya) bersama 2 orang mengendarai mobil menuju daerah Kuala 
Lumpur. Selama 1 hari ditampung di rumah tersebut dan pagi harinya 

rencananya ia akan dibawa ke tempat agensi bersama 2 orang lainnya. 
Namun ketika di tengah jalan, SH diturunkan dan ada seseorang yang 

menghampirinya lagi. Setelah itu ia dibawa ke tempat agensi. Selama satu 
minggu ditampung, agensi memberikan pelatihan kepada SH. Pelatihannya 

berupa menyapu, mencuci, dan pekerjaan rumah tangga lainnya.

SH dibawa ke kantor agensi dan bertemu dengan calon majikan yang 
bernama Jum Pa Kienyang beralamat di Blok 13 No. 2-4 Pangsapuri 

Indah 43000 Sri Kembangan, Selangor Darul Ehsan. Pada saat itu SH 
menandatangani kontrak kerja. Isi daripada perjanjian kontrak ialah kerja 

salama 2 tahun, gaji yang diterima sebesar RM 750, pemotongan gaji 
selama 4 bulan, kerja mulai jam 9 hingga jam 6 sore dan hari minggu libur. 

Setelah pertemuan yang kedua kalinya dengan Jum Pa Kien keesokan 
harinya, barulah SH dibawa ke toko obat-obatan milik majikan  

dan langsung bekerja.

SH mengatakan jika pekerjaannya di toko obat itu sangat bermacam-
macam, mulai dari menjahit tempat obat, mengemas obat, mensortir obat 

dan lain sebagainya mulai pukul 9 pagi hingga pukul 6 sore. Setelah itu 
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diantar ke rumah ibu majikan untuk istirahat. Namun, SH tidak beristirahat, 
malah ibu majikan tersebut meminta SH untuk melakukan pekerjaan rumah 

tangga hingga pukul 11 malam. Pada hari minggu, SH pun juga tetap 
bekerja di tempat adik majikan. Aktivitas ini terjadi selama hampir 5 bulan.

Bahwa dari keterangan SH, dirinya sempat menanyakan mengapa 
dipekerjakan di toko obat, bukannya seharusnya di rumah tangga. Namun 

majikan mengatakan jika SH tidak usah banyak bertanya, itu merupakan 
peraturan. SH juga sering dibentak-bentak oleh majikan. Majikan tidak ingin 

jika SH salah sedikit saja dalam pekerjaanya. Contohnya ketika SH mencuci 
mobil namun salah menggunakan sabun, majikan mengancam tidak akan 

memberikan makan kepada SH.

Dari keterangan SH, ia telah bekerja di keluarga Jum Pa Kien mulai dari 
tanggal 2 Oktober 2014 hingga 23 Februari 2015. Pada tanggal 23 Februari 

2015, SH mengatakan jika tidak tahan bekerja di tempat keluarga Jum Pa 
Kien. Adik majikan mengusir SH dan akan diantar ke tempat agensi. SH 

sebenarnya menolak, namun adik majikan memaksanya untuk masuk ke 
dalam mobil. Adik majikan meninggalkan begitu saja SH di tempat agensi 

tanpa memberikan informasi lebih rinci ataupun upah selama bekerja 5 
bulan kepada SH.

Hanya 1 hari di tempat agensi, kemudian SH menyelamatkan diri dengan 
cara keluar dari penampungan agensi. Hal itu dilakukan SH karena takut 

melihat gelagat agen yang sepertinya akan marah kepada SH dan berbuat 
kekerasan kepadanya. SH berusaha meminta bantuan kepada tukang ojek 

(sebenarnya bukan tukang ojek, tapi orang yang kebetulan ditemui oleh 
SH karena di Malaysia tidak ada ojek) untuk diantar ke kantor polisi karena 

merasa ketakutan dengan agensi. Setelah sampai kantor polisi, petugas 
menanyakan kepada SH mengenai keinginannya. SH mengatakan jika ingin 
pulang ke Indonesia dan polisi menanyakan kepada SH apakah mempunyai 

uang untuk pulang. SH menjawab ia tidak punya uang, polisi mengatakan 
“mana boleh pulang jika tak ada duit?” Kalau ingin pulang kerja dulu. 

Polisi menyuruh seseorang untuk mengantar SH ke sebuah toko di daerah 
Serdang. Maksudnya agar toko tersebut memberikan SH pekerjaan. Akan 

tetapi, orang suruhan polisi itu meninggalkan SH begitu saja di toko di 
daerah Serdang.

SH hanya berdiam di depan toko, selanjutnya menjumpai TKI yang prihatin 
atas keadaan SH. SH dibelikan handphone beserta kartunya oleh seseorang 

TKI yang ditemuinya di toko tersebut. SH menghubungi keluarganya di 
kampung dan setelah itu saudaranya menghubungi perwakilan SBMI 

Lombok Timur dan perwakilan SBMI Lombok Timur menghubungi 
perwakilan SBMI Malaysia, selanjutnya SH dijemput pada jam 11 malam. 
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Perwakilan SBMI Malaysia itu merujuk SH ke rumah aman milik Tenaganita 
setalah sebelumnya dimintai keterangannya mengenai kasusnya.Selama 1 

bulan, Tenaganita menyelesaikan kasus tersebut dengan menuntut pihak 
agensi secara kekeluargaan.Upaya penyelesaian kasus yang lambat dan 

berbelit di Malaysia, membuat Tenaganita berusaha menyelesaikan kasus 
tersebut secara mediasi. Semua gaji SH telah dibayarkan oleh agensi 

dan SH dipulangkan hingga ke rumahnya. Tenaganita juga memberikan 
rekomendasi kepada SBMI Lombok Timur untuk melakukan penuntutan 

kepada sponsor yang telah merekrut dan memberangkatkan SH ke 
Malaysia. (Catatan Kasus SBMI Malaysia, 2015)

Cerita di atas bukanlah transkripsi sinetron. Akan tetapi kasus nyata yang 
menimpa pekerja migran rumah tangga asal Indonesia yang ditempatkan 
ke Malaysia melalui jalur non prosedural. Dari uraian di atas, dapat kita 
identifikasi di mana permasalahan memang terjadi dari daerah asal pekerja 
migran, selanjutnya permasalahan juga terjadi pada masa di mana pekerja 
migran bekerja di negara tujuan. Rentetan permasalahan akan senantiasa 
terjadi ketika pekerja migran ditempatkan oleh aktor atau agensi dengan 
cara-cara non prosedural pula. 

Kita tidak dapat membayangkan apa yang terjadi apabila SH tidak menjumpai 
pekerja migran yang memberikan telepon genggam beserta kartunya, juga 
tidak dapat membayangkan apabila keluarganya di kampung tidak mengenal 
organisasi yang telah terbiasa menangani kasus pekerja migran. Padahal 
waktu itu sudah pukul 11.00 malam. Kejadian terburuk bisa saja terjadi 
kepada SH di mana aparatur negara penempatan juga sudah tidak peduli 
kepada nilai-nilai kemanusiaan.

Berdasarkan data dari BNP2TKI, saat ini sekitar 6 juta lebih pekerja migran 
yang tengah bekerja di luar negeri. Jumlah keberangkatan pekerja migran 
ke luar negeri rata-rata 500.000 orang per tahun sedangkan yang pulang 
kembali adalah sekitar 200,000 orang. Adapun kasus-kasus pekerja 
migran selama kurun waktu 2014 telah mencapai 19 ribu kasus. BNP2TKI 
mengklaim sekitar 5.000 kasus telah terselesaikan. Malaysia sebagai negara 
tujuan favorit pekerja migran, di mana jumlahnya mencapai 2,2 juta WNI. 
Dari jumlah tersebut 1,3 juta merupakan berdokumen yang terdiri pekerja 
migran, pelajar dan hubungan perkawinan. Sedangkan 1,25 juta merupakan 
pekerja migran semuanya. Sebanyak 2.014 kasus yang mangadu pada tahun 
2014 lalu, dan telah berhasil diselesaikan sebanyak 900 kasus oleh KBRI 
Kuala Lumpur. Adapun mengenai jumlah pekerja migran tidak berdokumen 
diperoleh KBRI Kuala Lumpur berasal dari perkiraan KBRI/KJRI di Malaysia 
yang memberikan bantuan kepada Departemen Imigrasi Malaysia ketika 
melakukan deportasi kepada pekerja migran asal Indonesia yang tidak 
memiliki dokumen yang jumlahnya dari tahun ke tahun tidaklah berubah 
(KBRI Kuala Lumpur, 2015).
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Dari kasus-kasus pekerja migran seperti tersebutlah AFML diciptakan. AFML 
merangkumi semua kepentingan, mulai dari pemerintah sebagai penentu 
kebijakan, pengusaha yang memberikan pekerjaan kepada pekerja migran, 
organisasi serikat pekerja sebagai lumbung pekerja migran dan organisasi 
masyarakat sipil sebagai aktor perubahan dan pengisi kesenjangan di 
antaranya. Semuanya berusaha menyamakan persepsi untuk mewujudkan 
perlindungan dan pemenuhan hak pekerja migran dalam ruang lingkup 
negara ASEAN. 

Oleh sebab itu, tulisan ini bertujuan untuk mengidentifikasi kemajuan 
implementasi rekomendasi AFML atas pengalaman pekerja migran. Kedua, 
tulisan ini ingin menggambarkan kontribusi AFML terhadap pemajuan hak 
dan perlindungan pekerja migran Indonesia di Malaysia. Ketiga, kajian ini 
juga ingin menganalisis kendala-kendala yang menghambat proses adaptasi 
rekomendasi AFML bagi Indonesia dan Malaysia. Kepentingan dari tulisan 
ini akan bermanfaat bagi semua pemangku kepentingan dalam usaha 
menciptakan keadilan bagi pekerja migran Indonesia, pada khususnya 
mereka yang tengah bekerja di Malaysia. Selain itu, tulisan ini bisa dijadikan 
sebagai panduan dalam upaya advokasi atas pekerja migran kepada kedua-
dua negara.

A. Metodologi
Tulisan ini menggunakan analisis korelatif. Adapun pendekatannya 
menggunakan sosio-legal di mana seluruh rekomendasi AFML dijadikan 
sebagai alat analisis primernya dalam melihat hubungan antara paradigma 
normatif, realis dan empiris sebagai keterkaitan hubungannya. Sementara, 
teknik observasi dengan mengambil sampel secara acak atas kasus-kasus 
yang terjadi sebagai populasi datanya.

Pendekatan sosio-legal memotret aspek sosial secara holistik yang 
mengkaitkan dengan peraturan yang ada, termasuk rekomendasi AFML. 
Rekomendasi AFML sebenarnya bersifat soft-law dan berusaha mengikat 
negara ASEAN untuk mengadaptasi rekomendasi tersebut secara normatif. 
Selain itu, antara Indonesia dan Malaysia yang telah memiliki peraturan tentang 
perlindungan pekerja migran juga dapat dipertimbangkan untuk mengukur 
kesesuaian antara hukum positif yang berlaku (paradigma normatif) antara 
kedua negara dengan rekomendasi AFML. Adapun kebiasaan internasional 
tentang deklarasi hak asasi manusia dan konvensi migran 1990 juga menjadi 
rujukan hubungan antara peraturan dan aspek ideal dalam kemanusian atau 
paradigma realis. 

Untuk melihat efektivitas kontribusi AFML terhadap perlindungan pekerja 
migran, maka diperlukan aspek yang berlaku dengan merujuk kasus-kasus 
yang terjadi, berdasarkan praktik dan pengalaman/empiris.
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B. Pola Interaksi Pekerja Migran di Indonesia
Berdasarkan kasus di atas, dapat kita analisis lebih mendalam di mana 
telah terjadi empat faktor yang berkaitan dengan proses migrasi di daerah 
asal pekerja migran, yaitu ekonomi, faktor hukum, akses informasi dan 
kemudahan transportasi. 

Faktor ekonomi melatarbelakangi seseorang memutuskan untuk bermigrasi 
yang didukung oleh keluarganya. Seseorang bermigrasi dengan bersangkakan 
kepada peluang pekerjaan dan perbedaan upah antara negaranya sendiri 
dan negara tujuan. Jika kedua hal tersebut tidak nampak, maka migrasi 
pun sebenarnya akan berakhir. Akan tetapi, malahan, seseorang tersebut 
juga sangat yakin pada masa sebelum keberangkatan jika bermigrasi 
dapat mengubah kondisi ekonominya menjadi lebih baik pada masa yang 
akan datang (Massey et al, 2011). Justifikasi ini akan semakin kuat seiring 
dengan lingkungan sosial pekerja migran yang mendukungnya. Beberapa 
etnis tertentu yang bisa dikatakan sebagai etnis pengembara, seperti etnis 
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Madura, Flores, Sasak, Bugis dan lainnya menjadikan migrasi sebagai tolok 
ukur statusnya di masyarakat. Apalagi paska migrasi, seseorang mampu 
menunjukkan simbol dan tanda-tanda kesuksesan dalam bentuk materi. 
Rumah yang megah, kendaraan terbaru, kemilau perhiasan yang dikenakan 
dan tanah yang luas; aset-aset tersebut dijadikan sebagai nilai tanda bahwa 
migrasi selalu mendatangkan kebaikan daripada keburukannya.

Dari sudut pandang hukum, Pasal 32-40 UU 39 tahun 2004 tentang 
Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri 
(PPTKILN) sebenarnya telah mengamanatkan, terdapat tata cara bagi perekrut 
sebelum melakukan perekrutan kepada calon pekerja migran di daerah 
asalnya. Adapaun tata cara yang dimaksud seperti surat ijin perekrutan dan 
penawaran kerja dari negara tujuan. Sementara rekomendasi AFML ke-5 
pada nomor 4 yang mengatakan, perekrutan dan biaya penempatan serta 
pengurusan imigrasi harus didasari oleh perjanjian antara negara asal dan 
negara tujuan yang seharusnya diketahui oleh publik (dipublikasikan). 

Selain itu, Pasal 27 UU 39 tahun 2004 semakin menegaskan pentingnya 
perjanjian antara Indonesia dan negara tujuan sebelum melakukan 
penempatan pekerja migran Indonesia. Tetapi pada praktiknya, perjanjian 
antara Indonesia dan Malaysia memuat, perekrutan dan biaya penempatan 
harus dilakukan oleh perusahaan perekrut dan agensi negara penerima, 
bukanlah perekrut perorangan seperti dalam kasus di atas. Informasi 
lowongan pekerjaan secara resmi di luar negeri juga diperoleh pekerja migran 
dari sponsor, bukan dari pemerintah. Biasanya para sponsor mengiklankan 
dengan banner pada pepohonan dan menyiarkannya pada radio di daerah 
asal pekerja migran dengan kalimat-kalimat menarik yang membuat orang 
tergiur, sehingga bukanlah informasi komprehensif yang diterima oleh 
pekerja migran pada masa sebelum keberangkatan (baca rekomendasi AFML 
ke-5 nomor 8 dan 9). 

Selain itu pada kenyataannya, masih mudahnya penerbitan paspor. Imigrasi 
Indonesia dalam konteks ini sebenarnya mengetahui niat seseorang 
manakala seseorang tersebut ingin membuat paspor. Namun pertimbangan 
itu dielakkan oleh petugas imigrasi. Memang kehendak membuat paspor 
adalah hak setiap individu. Akan tetapi jika identitas disalahgunakan akan 
berpotensi kontraproduktif dalam konteks migrasi. Apalagi ditambah dengan 
pemalsuan berbagai dokumen persyaratan dalam pengurusan paspor. Oleh 
sebab itu faktor keadministrasian sebagai persyaratan pengurusan paspor 
sebenarnya belumlah mencukupi untuk meluluskan seseorang pemohon 
dalam penerbitan paspor. Sejauh ini, pemerintah Indonesia masih belum 
bisa menghapuskan peran perekrut perorangan (calo) yang tidak terdaftar 
sebagai petugas perusahaan perekrut resmi. Padahal rekomendasi AFML 
ke-5 nomor 11 juga memberikan perhatian serius kepada praktik seperti ini. 
Hal ini sebenarnya telah dinyatakan juga oleh penelitian yang dilakukan oleh 
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Farbenlum et al (2013) yang mengungkapkan bahwa peranan perekrut pekerja 
migran ialah yang paling dominan dalam semua tahapan proses migrasi. 
Maka migrasi yang terjadi antara Indonesia dan Malaysia sebenarnya identik 
dengan praktik perdagangan orang yang benar-benar nyata pelaksanaannya 
(Castles et al, 2014).

Pasal 5 hingga pasal 7 UU 39 tahun 2004 telah mengamanahkan tugas dan 
tanggung jawab pemerintah, termasuk di dalamnya adalah pemerintah 
daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku. 
Pemerintah daerah berkewajiban melakukan pemantauan dan pengawasan 
kepada perekrut (pasal 92 UU 39 tahun 2004). Salah satunya adalah 
memberikan pengesahan surat ijin perekrutan dan rancangan perjanjian 
kerja (Pasal 32 UU 39 tahun 2004). Ditambah lagi dengan adanya UU nomor 
1 tahun 2014 tentang Desa, semakin menegaskan bahwa pemerintahan 
desa juga seharusnya memahami dan melindungi warganya sebelum keluar 
dari desanya. Ironisnya, praktik yang terjadi malahan sebagian staf desa 
bahkan kepala desa yang sambilan menjadi sponsor perusahaan perekrutan. 
Pengawasan secara langsung juga mesti dilaksanakan dengan memeriksa 
kelayakan perwakilan perusahaan perekrut dan mengindentifikasi aktor 
perekrut tidak prosedural. Namun hal itu terbentur dengan keterbatasan 
staf yang melakukan aktivitas tersebut, sehingga perekrutan tidak prosedural 
kepada calon pekerja migran menjadi hal yang lumrah terjadi. Pegawai negeri 
sipil (PNS) daerah banyak didominasi oleh pegawai struktural administratif, 
bukan pegawai fungsional yang memang memiliki tugas pokok dan fungsi 
untuk senantiasa berkeliling melakukan pemantauan dan pengawasan. 
Di Kabupaten Banyuwangi misalnya, hanya dua orang fungsional 
ketenagakerjaan pada Dinas Ketenagakerjaan dan Sosial.42 Jika peran-peran 
fungsional dianggap tidak penting dan peran administratif dianggap telah 
representatif oleh pemerintah, maka seorang sponsor pun dapat dengan 
mudah membawa warga desa tanpa adanya jaminan legalitas yang jelas.

Pendidikan dan pelatihan sebelum keberangkatan juga berkontribusi 
terhadap permasalahan yang berkelanjutan bagi pekerja migran. Amanah 
ini berdasarkan pasal 41 hingga pasal 50 UU 39 tahun 2004 yang telah 
merangkumi tata cara pendidikan dan pelatihan bagi pekerja migran Indonesia 
yang dilakukan oleh aktor swasta atau perusahaan perekrut sebelum mereka 
berangkat. Dalam kasus di atas, calon pekerja migran tidak mendapatkan 
pendidikan dan pelatihan sebelum keberangkatan. Walaupun pekerja migran 
mendapatkan pendidikan dan pelatihan di perusahaan perekrutan, kedua 
proses tersebut malah dijadikan sebagai alat untuk meningkatkan pendapatan 
perusahaan perekrut. Di balik aktivitas tersebut akan memaksa calon pekerja 
migran untuk tinggal lebih lama di penampungan. Dampaknya ialah biaya 
pra penempatan pun akan membengkak karena terlalu lama tinggal di 

42 Wawancara dengan Wawan Kuswanto, Ketua Serikat Buruh Migran Banyuwangi (2015)



29

Evaluasi Rekomendasi AFML untuk  
Perlindungan Buruh Migran di ASEAN 
(Perspektif Masyarakat Sipil)

penampungan. Bahkan dari beberapa kasus telah dijumpai penampungan 
yang kondisinya kurang manusiawi dari sisi prinsip sosial, seperti air bersih, 
sanitasi, makanan, tempat tinggal, komunikasi, informasi, keamanan dan 
lainnya.

Pada beberapa kasus bahkan dijumpai, banyak dari calon pekerja migran yang 
tidak memiliki surat penawaran kerja (job order) dari negara penempatan, 
yang mana hal ini ialah syarat bagi sponsor sebelum merekrut calon pekerja 
migran. Sehingga yang terjadi seperti akumulasi asset perusahaan yang 
tak lain itu adalah manusia. Pada rekomendasi AFML ke-4 nomor 1 telah 
memberikan masukan kepada negara ASEAN akan pentingnya pendidikan 
tentang budaya dan nilai-nilai sosial di tempat kerja, termasuk implikasi atas 
keuangan, hukum dan prosedur berdasarkan hak-hak pekerja migran yang 
merangkuminya serta penampungan yang manusiawi. Untuk mewujudkan 
semua itu, lagi-lagi pemerintah mengeluhkan kurangnya staf untuk melakukan 
pengawasan dan pemantauan. Kedua aspek itu dilakukan, akan tetapi 
sifatnya hanya administratif, tidak melihat langsung kondisi penampungan 
dan fasilitas penunjang pendidikan di penampungan itu dilakukan oleh 
perusahaan perekrutan.

Sebelum perekrutan, perekrut seharusnya menunjukkan surat penawaran 
kerja dari negara penempatan, perjanjian kerjasama penempatan, rancangan 
perjanjian penempatan dan rancangan perjanjian kerja yang telah dilegalisasi 
oleh pemerintah (Pasal 32 angka 2 UU 39 Tahun 2004). Namun dari catatan 
akhir tahun 2014 yang dilakukan oleh Serikat Buruh Migran Indonesia 
(SBMI) menunjukkan banyak pekerja migran yang berangkat ke luar negeri 
tanpa memiliki perjanjian penempatan dan perjanjian kerja. Akibatnya 
ketika terjadi permasalahan, SBMI harus meminta salinan dua perjanjian 
tersebut kepada perusahaan perekrut sebagai alat untuk menuntut hak-
hak pekerja migran kepada perusahaan perekrut (SBMI, 2014). Pembekalan 
Akhir Pemberangkatan (PAP) adalah momen penting bagi pemerintah untuk 
memeriksa kelengkapan dokumen ketenagakerjaan pekerja migran sebelum 
berangkat ke luar negeri, termasuk memastikan status implikasi hukum yang 
dimiliki oleh pekerja migran (Farbenlum et al, 2013). Padahal asas kesetaraan 
yang seharusnya dilakukan bagi yang mengadakan perjanjian, antara pekerja 
migran dan perusahaan perekrut ialah bagian penting di mana perjanjian 
itu menjadi sah (Subekti, 1995). Rekomendasi AFML ke-7 nomor 1 – 5 telah 
memuat secara rinci mengenai standar kontrak mesti merujuk kepada 
International Labour Standard artikel 22 nomor 86 tahun 1949. Selain itu, 
dalam pembuatan standar perjanjian harus melibatkan semua pihak, baik 
dari NGO, serikat pekerja, asosiasi pengusaha dan pemerintah. Namun 
dalam praktiknya, pemerintah membuat sendiri standarnya. Bahkan banyak 
kalangan tidak mengetahui bagaimana rupa standar perjanjian pekerja 
migran yang ditentukan oleh pemerintah.
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Kemudahan sistem transportasi di daerah yang terhubung dengan negara 
penempatan juga menjadi sarana pendukung dalam proses migrasi (Lin Mei, 
2006). Sebenarnya cara-cara pemindahan dan lokasi transit pekerja migran 
telah dapat diidentifikasi sebelumnya. Hal ini untuk menguatkan hukum jika 
terdapat migrasi tidak prosedural dijalankan oleh agen perorangan. Mereka 
sebenarnya masih menggunakan jalur-jalur yang lazimnya digunakan untuk 
memasukkan pekerja migran ke negara penempatan tidak prosedural. Tinggal 
bagaimana aparat pemerintah dan penegak hukum sensitif dalam konteks 
ini. Situasinya sebenarnya kembali kepada faktor hukum, di mana faktor 
transportasi sebagai sarana kemudahan bagi pekerja migran dan perusahaan 
perekrut yang bersifat prosedural atau tidak prosedural.

Sebagaimana telah disinggung di bagian awal bahwa peran sponsor dan calo 
begitu masif dengan menggunakan alat-alat promosi dalam bentuk banner 
dan radio. Apalagi informasi resmi dari pemerintah tidak dilakukan semasif 
itu dan juga para pengiklan yang tidak resmi pun dibiarkan oleh pemerintah. 
Tambahan lagi, bayangan masyarakat ketika berhubungan dengan birokrasi 
yang kaku dan ruwet semakin mengenyampingkan informasi resmi dari 
pemerintah, yang mana aktor tersebut yang seharusnya bertanggung jawab 
atas perlindungan pekerja migran. Praktik ini akan membangun struktur sosial 
pada ruang lingkup pekerja migran menjadi rumit dan penuh kepalsuan. 
Malahan yang terjadi pekerja migran melaporkan permasalahannya kepada 
orang yang telah memberangkatkannya. Dalam situasi ini, pekerja migran 
menjadi korban dua kali. Maksudnya adalah pekerja migran menanggung 
biaya penempatan yang biasanya berbentuk pemotongan gaji di luar 
ketetapan pemerintah, atau artinya lebih besar. Yang kedua adalah ketika 
pekerja migran mengalami masalah, mereka melapor kepada aktor perekrut. 
Jika permasalahan tersebut dianggap telah terselesaikan oleh kedua belah 
pihak, sebagai timbal balik atas situasi ini pekerja migran diminta biaya lagi 
atas upaya permasalahan kasus pekerja migran. Biasanya perekrut akan 
meminta imbalan berupa uang jika permasalahannya adalah gaji dan perekrut 
sanggup menyelesaikannya. Namun jika permasalahannya di luar konteks 
uang; misalnya PHK sepihak, gaji yang tidak dibayarkan atau dinyatakan tidak 
layak oleh negara penerima karena faktor kesehatan, maka pekerja migran 
harus bersedia didaur-ulang oleh perekrut untuk ditempatkan lagi menjadi 
pekerja migran. Begitu seterusnya. Eksploitasi kepada pekerja migran 
terjadi berulang, palsu, terstruktur, masif, dan diabaikan oleh pemerintah. 
Migrasi senantiasa berulang bisa tercipta karena aktor perekrut senantiasa 
mencengkram seseorang yang direkrutnya karena dianggap sebagai 
komoditas yang dapat ditukar dan diakumulasikan dalam bentuk nilai materi.

Rekomendasi AFML ke-6 nomor 9 – 20 telah memberikan masukan secara 
rinci kepada negara-negara ASEAN terkait dengan mekanisme pengaduan 
bagi pekerja migran. Mekanisme yang dimaksud mulai dari saluran 
informasi pengaduan hingga peran-peran atase ketenagakerjaan di negara 
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penempatan. Menyediakan pelayanan satu atap di negara penerima dan 
negara asal pekerja migran. Proses penyelesaian sengketa ketenagakerjaan 
melalui mediasi ataupun melalui sistem peradilan pidana jika memang 
terdapat unsur-unsur kejahatan yang dialami oleh pekerja migran. Semuanya 
itu melalui pertimbangan sensitifitas gender kepada pekerja migran. 

Pasal 85 UU 39 tahun 2004 sebenarnya telah mengatur mekanisme 
penyelesaian perselisihan pekerja migran. Namun upaya musyawarah 
dalam usaha menyelesaikan permasalahan senantiasa dilakukan, walaupun 
permasalahan yang dihadapi oleh pekerja migran adalah menjadi korban 
kejahatan. Pertanyaan muncul, apakah musyawarah atau jalur mediasi 
yang ditempuh oleh pemerintah telah menjawab rasa keadilan bagi pekerja 
migran? Bagaimana kasus-kasus yang sebenarnya ialah kasus pidana, namun 
upaya penyelesaiannya dimediasi? Apakah cara-cara seperti ini telah mampu 
memenuhi aspek deterrance (efek jera) kepada pelaku? Hal ini perlu dilakukan 
penelitian lebih lanjut untuk menjawabnya.

SBMI pada tahun 2014 lalu mendampingi kasus atas nama WNK. WNK 
ialah pekerja migran asal Indramayu yang bekerja di Jordania, mengalami 
eksploitasi dengan tanda-tanda begitu nampak seperti mengalami cacat 
akibat dipukuli oleh majikannya, gajinya tidak dibayar 2 bulan selama bekerja 
4 tahun dan tanda-tanda eksploitasi lainnya. Pada kasus tersebut, WNK hanya 
dimediasi oleh BNP2TKI. Padahal BNP2TKI juga memiliki staf yang berasal dari 
anggota kepolisian pada Direktorat Pengawasan dan Pengamanan. Namun 
tidak juga dilakukan penyedikan dan penyelidikan oleh mereka. Jarang sekali 
kasus-kasus pidana yang diadukan langsung disidik oleh direktorat tersebut, 
meskipun bukti-buktinya telah nampak dan mudah diidentifikasi bagi orang 
yang melihatnya.43 Mediasi yang dilakukan juga terlihat serampangan. 
BNP2TKI hanya memiliki 12 orang mediator yang mendapatkan sertifikasi 
Mahkamah Agung. Sementara jumlah kasus adalah ribuan. Pertanyaan 
yang mendasar pun selalu kita utarakan, apakah hal tersebut representatif 
dalam potret perlindungan bagi pekerja migran? Perusahaan perekrut 
sebenarnya mendopositokan uang sebesar Rp. 3 milyar atas nama menteri 
ketenagakerjaan. Uang itu dimaksudkan sebagai jaminan jika terjadi kelalaian 
dari perusahaan perekrut yang memberangkatkannya tidak memberikan 
perlindungan kepada pekerja migran. Sejauh ini, uang deposito tersebut tidak 
pernah tersentuh sebagai bentuk pertanggungjawaban perusahaan perekrut 
kepada pekerja migran.

Selanjutnya adalah sistem pendataan. Banyak aparat pemerintah yang tidak 
mengetahui berapa jumlah warganya yang bekerja ke luar negeri. Bahkan 
kepala desa sekalipun. Selama ini, pemerintah desa hanya menghitung 
angka kelahiran, kematian, perkawinan, jumlah keluarga, dan identitas 

43 Baca selengkapnya kasus WNK melalui tautan http://sbmi.or.id/crisis-center-bnp2tki-abaikan-aduan-
wanikah-bt-tokib/ berikut diunduh dan diolah pada 11 Desember 2015 pukul 18.36 WIB.
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kependudukan lainnya. Permasalahan terjadi ketika tidak dimasukkannya 
migrasi sebagai bagian dari peristiwa kependudukan. Sehingga banyak 
kasus pekerja migran yang meninggal dunia di negara penempatan, tidak 
mengetahui jenazahnya mesti pulang ke mana.44 Migrasi penduduk tidak 
dihitung, dipetakan daerah mana dari penduduk desa yang bermigrasi, 
disebabkan oleh faktor apa dan siapa yang memberikan tanggung jawab 
ketika warganya bermigrasi. Pemerintah setempat hanya memberikan 
perijinan surat menyurat yang sifatnya tidak lebih daripada korespondensi, 
tidak ditabulasikan menjadi data konkret untuk dianalisis sebagai bentuk 
pencarian solusi untuk kesejahteraan masyarakat. Melalui UU nomor 1 
tahun 2014 tentang Desa, tidak akan dipermasalahkan jika pemerintah 
desa memiliki inisiatif dalam hal pendataan waganya yang bermigrasi untuk 
tujuan perlindungan. Padahal telah ada teknologi yang mampu memberikan 
kemudahan dan keamanan atas data penduduk, bukan menjadikan teknologi 
sebagai alat untuk melakukan manipulasi atas data penduduk yang masih 
banyak dilakukan oleh perekrut.

Rekomendasi AFML ke-6 nomor 1 hingga 8 telah menguraikan tentang 
kepentingan data migrasi untuk pembangunan migrasi. Data tidak serta 
merta tentang demografi penduduk yang melakukan migrasi, akan tetapi 
tentang uang kiriman, saluran informasi perusahaan perekrut yang 
tersertifikasi, biaya penempatan, kesehatan dan keselamatan kerja (K3), gaji, 
keluar masuknya pekerja migran, keluarga pekerja migran yang ditinggalkan, 
mekanisme pengaduan, kasus-kasus, pekerja migran tidak prosedural dan 
perdagangan orang. Pemerintah sebenarnya telah memiliki Peraturan 
Menteri Ketenagakerjaan Nomor 4 tahun 2015 Tentang Pengawasan Kepada 
Perusahaan Perekrut, yang seharusnya mereka melaporkan seluruh data 
pekerja migran yang ditempatkan dan mengalami permasalahan setiap tiga 
bulan, enam bulan dan tiga bulan sebelum kontrak pekerja migran dengan 
majikan selesai. AFML ke-4 nomor 13, 14 dan 15 sebenarnya telah memberikan 
masukan kepada negara-negara ASEAN berkaitan dengan pengawasan dan 
penilaian kepada perusahaan perekrutan. Namun informasi itu sangat susah 
diakses dari pemerintah. Mereka seolah-oleh menyembunyikan perusahaan-
perusahaan mana saja yang kurang aktif dalam memberikan datanya kepada 
pemerintah.45 Pada waktu itu, SBMI telah melakukan gerakan permintaan 
informasi publik kepada badan-badan publik yang memiliki keterkaitan 
dengan migrasi, namun hasilnya sangat mengecewakan. Bahkan ada beberapa

44 Baca berita berikut, di mana pekerja migran perempuan bernaman NNT telah meninggal dunia 
di Malaysia, tapi jenazahnya tidak ada yang merawat. Selama satu bulan jenazah tersebut berada 
di Rumah Sakit Universitas Malaya.Sementara biaya pemakaman sangat mahal di Malaysia. Baca 
informasi selanjutnya melalui tautan berikut http://buruhmigran.or.id/2015/11/13/tahlilan-untuk-
bangun-solidaritas-sesama-buruh-migran/dimuat turun dan diolah pada 12 Desember 2015 pukul 
19.31.WIB.

45 Wawancara dengan Bobi Anwar Maarif, Sekretaris Jenderal SBMI (2015).
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informasi yang tidak diberikan oleh pemerintah telah disengketakan kepada 
Komisi Informasi Pusat (KIP).46

Masih berkaitan dengan kasus di atas, sebenarnya praktik di atas mirip 
dengan migrasi mandiri. Akan tetapi, kehadiran aktor perekrut menjadi 
faktor penyumbang eksploitasi kepada pekerja migran sehingga tidak bisa 
dikatakan sebagai migrasi mandiri karena penempatan perseorangan dilarang 
oleh peraturan (Baca pasal 4 UU 39 tahun 2004). Dapat dikatakan praktik 
eksploitatif akan sirna jika peran aktor perekrut atau rantai proses migrasi itu 
sanggup direduksi oleh pemerintah. Migrasi mandiri memungkinkan kepada 
pekerja migran untuk memilih calon majikan dan melakukan negosiasi atas 
pekerjaannya sendiri kepada majikannya. Sebenarnya inisiatif pekerja migran 
melalui jalur mandiri ini ingin melawan praktik migrasi keterpaksaan yang 
disebabkan oleh struktur agensi antara Indonesia dan Malaysia (Killias, 
2010). Selain itu, migrasi mandiri juga sangat murah dan memiliki tingkat 
kompetensi yang tinggi dalam hal gaji. Pasal 83, 105 dan 106 UU 39 Tahun 
2004 sebenarnya telah mengatur migrasi mandiri. Akan tetapi tidak diatur 
secara lebih rinci melalui peraturan turunannya. Selain itu, praktik migrasi 
mandiri berusaha dihapuskan melalui informasi sepenggal dari aktor 
perekrut dengan cara ancaman dan intimidasi kepada pekerja migran 
yang menggunakan jalur mandiri. Karenanya bagi perekrut, jalur ini sangat 
merugikan mereka. Sementara faktor lain yang menjadi penyumbang ialah 
diseminasi informasi yang lemah dari pemerintah sehingga informasi ini tidak 
banyak diketahui oleh pekerja migran.

Pasal 66, 75 dan 95 UU 39 Tahun 2004, di mana ketentuan ini memberikan 
amanah bagi perusahaan perekrut dan kelembagaan pemerintah 
bagi pemulangan pekerja migran. Wujud pelayanan pemulangan yang 
terkonsentrasi malah dijadikan sebagai sarang penyamun dan perampok 
kepada pekerja migran, baik itu yang dilakukan oleh oknum perusahaan 
perekrut dan oknum pemerintah hingga penyedia jasa transportasi. Fakta 
ini begitu nampak di terminal khusus kedatangan pekerja migran yang 
lazim disebut terminal 4 bandara Soekarno Hatta. Penulis yang juga pernah 
ditempatkan di sana untuk mengidentifikasi korban-korban perdagangan, 
melihat di mana praktik eksploitatif teroganisasi dan penuh persengkokolan 
semua pihak. Mulai dari pengangkutan barang-barang pekerja migran, 
penukaran mata uang dan pemalakkan yang dilakukan oleh pengemudi 
supir travel telah menjadi pemandangan sehari-hari yang terjadi. Beruntung 
Balai Pendataan dan Kepulangan Tenaga Kerja Indonesia (BPKTKI) telah 
ditutup pada akhir tahun 2013 lalu. Masalah tidak sampai di situ, ketika 
saat ini pemulangan dibebaskan melalui jalur yang diinginkan oleh pekerja 
migran, praktik pemalakkan dan pemerasan masih saja terjadi. Sudah 
46 Baca berita selengkapnya melalui tautan berikut ini http://buruhmigran.or.id/2015/02/20/sidang-

sengketa-informasi-tak-dihadiri-termohon-kemenakertrans/ dimuat dan diolah pada 13 Desember 
2015 pukul 21.11 WIB.
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banyak kasus yang muncul di mana pekerja migran mesti membayar ongkos 
di luar ketentuan, bahkan perampokan, pembiusan hingga pemerkosaan 
terjadi. Nampaknya dari pengalaman ini kita sepakat bahwa semua pelaku 
usaha melihat pekerja migran sebagai komoditas yang dapat mendatangkan 
keuntungan.

Rekomendasi AFML ke-4 nomor 6 hingga 10 dan AFML ke-6 nomor 18 telah 
memberikan masukan berkaitan peran negara dalam hal pemulangan pekerja 
migran. Pelayanan akan rasa aman, kepentingan pendataan dan reintegrasi 
bagi pekerja migran. Hal itu disertai dengan program-program pembangunan 
kepada mantan pekerja migran. Pada dasarnya pekerja migran ialah investor 
bagi keluarga dan daerahnya. Sehingga pemahaman ini dapat dijadikan 
sebagai landasan untuk mengembangkan potensi yang dimiliki oleh pekerja 
migran. Sementara modalpun juga sudah ada. Akan tetapi, dari sekian 
program yang dijalankan oleh pemerintah melalui BNP2TKI dan Kementrian 
Ketenagakerjaan dinilai kurang tepat sasaran. Kendala ini terjadi ketika dua 
kelembagaan tersebut kurang melibatkan serikat pekerja migran dalam 
konsultasi bagi penerima manfaat program.

UU 39 Tahun 2004 tentang PPTKILN dibuat dan diadopsi dari UU Nomor 13 
Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Kesimpulan ini bisa dilihat dari substansi 
antara kedua-dua undang-undang tersebut dalam proses penyelesaian 
masalah yang terjadi. UU Ketenagakerjaan selalu mengedepankan pengadilan 
hubungan industrial dalam menyelesaikan sengketa antara pekerja dan 
majikan di mana dia bekerja. Sementara praktik migrasi adalah rangkaian 
proses panjang, di mana melibatkan antar negara dan tentu saja perbedaan 
peraturan. Perusahaan perekrut bukanlah majikan yang memberikan gajinya 
kepada pekerja migran. Mereka hanya menempatkan seseorang ke luar 
negeri untuk bekerja. Sehingga penerapannya sangat tidak mungkin jika 
melalui pengadilan hubungan industrial. Beruntung kita telah memiliki UU 
nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan 
Orang (PTPPO). Seolah UU PTPPO ini dapat menjawab praktik ketidakpuasan 
pekerja migran dalam mengakses mencari keadilan. Peraturan ini juga 
memuat tuntutan yang berat bagi pelakunya, serta diharuskan membayar 
kompensasi kerugian (restitusi) kepada korban yang dieskploitasi. Akan 
tetapi, praktik UU ini terasa tumpul seiring dengan banyaknya penegak 
hukum yang kurang memahami dari UU PTPPO, apalagi pekerja migran itu 
sendiri. Bisa dilihat dari kasus-kasus yang dilaporkan oleh para pegiat pekerja 
migran. Selain proses peradilannya lama, banyak kasus-kasus yang diduga 
sebagai kasus PTPPO malah ditolak oleh penegak hukum.47

Banyak aparat penegak hukum menjadikan kasus-kasus pekerja migran 
kepada kasus pidana umum, padahal di dalam UU PTPPO berlaku asas lex 
specialis derogat legi generalis. Artinya penafsiran hukum bersifat khusus 
47 Wawancara dengan Bobi Anwar Maarif, Sekretaris Jenderal SBMI (2015).
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mengenyampingkan hukum bersifat umum. Dalam prinsip ini, tindakan 
kejahatan yang dialami oleh pekerja migran misalnya pemalsuan identitas 
atau penipuan; tidak merujuk kepada KUHP dalam menuntut pelakunya, tapi 
menggunakan UU PTPPO karena unsur-unsur melalui proses, cara dan tujuan 
kejahatan. UU PTPPO juga berlaku asas lex posterior derogat legi priori. Artinya, 
pada peraturan yang sederajat, peraturan baru (UU PTPPO) melumpuhkan 
peraturan yang lama (UU PPTKILN). Misalkan terjadi penyelewengan yang 
dilakukan oleh perekrut, penegak hukum seharusnya tidak menggunakan UU 
PPTKILN, melainkan menggunakan UU PTPPO. Sehingga tuntutannya menjadi 
lebih berat kepada pelaku dan korban juga memperoleh hak restitusi sebagai 
kompensasi atas kerugian seperti yang telah disinggung di atas.

C. Potret Pekerja Migran Indonesia di Malaysia
Sebagaimana telah disinggung pada bagian awal tulisan ini bahwa jumlah 
penduduk Indonesia di Malaysia  sekitar 2,5 juta orang. Sementara status 
mereka setengahnya adalah tidak memiliki dokumen atau sekitar 1,2 
juta orang. Pekerja migran Indonesia yang berada di Malaysia biasanya 
menempati pekerjaan semi dan tidak mahir, seperti konstruksi, perkebunan, 
manufaktur, jasa dan pekerja rumah tangga. Migrasi di antara kedua negara 
telah terjadi berpuluh-puluh tahun yang lalu, bahkan sebelum kedua negara 
merdeka (Pandu, 2007; Liow, 2004). Artinya telah terbentuk jalur yang kokoh, 
kuat dan rapi di antara kedua-duanya. Namun, apa lacur, ketika sejarah 
migrasi yang telah terjadi tidak diakui keberadaannya. Hal ini nampak pada 
kebijakan pemerintah Indonesia terkait dengan penempatan pekerja migran 
dan MOU yang dibuat antara pemerintah Indonesia dan Malaysia. Seghetti 
(2015) menyatakan bahwa adanya istilah pekerja migran illegal ataupun 
tidak berdokumen sebenarnya produk dari peraturan keimigrasian suatu 
negara. Seolah juga ingin menunjukkan kedaulatan sebuah negara di antara 
negara lainnya. Dalam konteks migrasi kawasan, di mana telah ada sejarah 
dan jaringan yang kokoh, namun kedua negara tidak mengatur dan mengakui 
fenomena migrasi kawasan. Justru yang terjadi adalah permasalahan-
permasalahan yang diakibatkan oleh ketidaksesuaian antara kebiasaan 
migrasi dan peraturan.

Pekerja migran Indonesia di Malaysia merupakan yang paling serius 
perhatiannya di negara-negara ASEAN. Selain kedua negara dianggap sebagai 
serumpun, eksistensi pekerja migran Indonesia di Malaysia dijadikan sebagai 
penyumbang negatif dalam hubungan sosial politik kawasan (Migration 
News, 2013). Oleh sebab itu, selari dengan topik di atas maka setidaknya 
terdapat tiga dimensi yang mesti diperbincangkan, yaitu dimensi hukum, 
sosial dan politik. Dimensi hukum atau artinya peraturan yang merangkumi 
pekerja asing di Malaysia membuat keterkaitan gesekan pada dimensi sosial 
dan politik. Oleh sebab itu, perlu diidentifikasi permasalahan-permasalahan 
apa saja yang terhubung dengan pekerja migran Indonesia di Malaysia. 
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Berdasarkan hasil penggalian data dan proses pendampingan kasus di 
lapangan, berikut ini adalah kasus-kasus yang terjadi kepada pekerja migran 
Indonesia di Malaysia.

• Jam kerja yang berlebihan, rata-rata bekerja 12 hingga 14 jam sehari untuk 
sektor pekerja rumah tangga

• Hak libur disertai dengan pemotongan gaji, artinya hak libur bisa dikatakan 
tidak ada.

• Ketika cuti atau sedang sakit, gaji akan dipotong atau tidak diberikan 
gajinya oleh majikan.

• Gaji rendah di kawasan (dibandingkan dengan Singapura).
• Diskriminasi gaji, antara pekerja migran dan pekerja lokal; dan antar 

pekerja migran (misalnya antara Filipina dan Indonesia berbeda besaran 
gajinya).

• Agensi merangkap sebagai majikan sehingga selalu dipindah-pindahkan 
majikan.

• Tempat tinggal yang tidak layak untuk ditempati; tempat tinggal menyatu 
dengan tempat kerja.

• Kurangnya pemberlakuan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) oleh 
pekerja migran sehingga sangat rentan mengalami kecelakaan kerja.

• Hilangnya hak reunifikasi; tidak boleh membawa anggota keluarga atau 
menikah dan hamil.

• Adanya rangkap biaya bagi pekerja migran, melalui mekanisme asuransi 
dan biaya sendiri.

• Adanya biaya berlebih yang ditanggung oleh pekerja migran daripada biaya 
yang ditetapkan oleh pemerintah (overcharging).

• Menjadi objek kriminalisasi oleh aparat.
• Informasi mengenai hak dan pasar kerja sangat terbatas, dikuasai oleh 

pemerintah dan agensi, sehingga rentan menjadi korban pemerasan.

Ketika menjumpai permasalahan di Malaysia, pekerja migran pasti akan 
berhubungan dengan institusi peradilan, baik melalui institusi perwakilan 
pemerintah (KBRI/KJRI) maupun institusi peradilan Malaysia. Menurut 
peraturan Malaysia, tidak ada diskriminasi antara pekerja migran dan pekerja 
lokal dalam usaha mengakses keadilan. Peraturan tersebut bisa dilihat pada 
Seksen 60 L Akta Ketenagakerjaan 1955 yang menyebutkan bahwa tidak 
ada perbedaan terminologi pekerja. Status mereka sama, baik itu pekerja 
lokal maupun pekerja migran. Artinya term dan kondisi perlindungan bagi 
pekerjanya pun tidaklah berbeda. Selain itu, pada Seksen 2 Akta Hubungan 
Industrial 1967 ketika terjadi perselisihan mengenai kontrak kerja, pekerja 
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migran juga diijinkan untuk membawa sengketanya kepada Mahkamah 
Perburuhan dalam usaha mencari keadilan. Tambahan lagi hak untuk 
berserikat dan berkumpul bagi pekerja migran yang terdapat pada Seksen 
28 (1) Akta Serikat Pekerja 1959 juga diperbolehkan bagi pekerja migran. 
Akan tetapi pada peraturan tersebut tidak mengijinkan pekerja migran untuk 
menjabat posisi penting yang dapat dipilih oleh anggota sebuah serikat 
pekerja di Malaysia. Sebaliknya melalui Seksen 8 Akta Ketenagakerjaan 1955, 
juga melarang kepada majikan untuk membatasi ruang pekerja migran dalam 
bergabung dan berpartisipasi kepada Serikat Pekerja.

Rekomendasi AFML ke-4 nomor 2 memberikan amanah agar organisasi 
serikat pekerja, pemerintah dan NGO di negara penempatan untuk 
memberikan pemahaman kepada pekerja migran dan majikan mengenai 
hak-hak dan tanggung jawab kedua belah pihak. Namun, sepertinya 
perhatian ini hanya selesai pada forum lintas sektoral di Malaysia. Tidak 
ada tindak lanjut yang signifikan atas upaya rekomendasi ini. Berkaitan 
dengan mekanisme pengaduan, rekomendasi AFML ke-6 nomor 9 hingga 
nomor 20 juga memberikan masukan secara rinci kepada negara-negara 
ASEAN, baik itu sebagai negara penerima maupun negara pengirim pekerja 
migran. Mekanisme pengaduan ini menjadi perhatian atase ketenagakerjaan 
sebagai ujung tombak penyelesaian permasalahan pekerja migran. Namun 
praktiknya sepertinya kurang berpihak kepada pekerja migrannya sendiri. 
Atase ketenagakerjaan masih mempertanyakan status pekerja migran 
Indonesia. Padahal bagi pekerja migran, status mereka di Malaysia adalah 
tanggung jawab majikan. Majikan akan didakwa denda tidak kurang dari 
RM 10.000 atau tidak lebih dari RM 50.000 dan penjara tidak lebih dari satu 
tahun atau penjara tidak kurang dari enam bulan atau tidak lebih dari lima 
tahun ditambah dengan enam sebatan cambuk, apabila mempekerjakan 
pekerja migran tidak berdokumen satu orang atau lebih dari lima orang (baca 
Seksen 55B (1) dan (2) Akta Imigrasi 2002 (amandemen). Padahal peraturan 
ini bisa dijadikan oleh atase ketenagakerjaan dalam usaha menuntut majikan 
di Malaysia. Namun, rupanya hal tersebut jarang dilakukan oleh pejabat kita.

Masih berdasarkan kasus di atas, Tenaganita tidak meneruskan kasus ini 
ke pengadilan perburuhan. Alasannya ialah proses pengadilan perburuhan 
di Malaysia memiliki proses yang sangat panjang. Sementara hak pekerja 
migran yang terlanggar juga tidak terlalu signifikan, keiinginannya pun 
agar gajinya dibayar dan dipulangkan ke Indonesia. Namun staf Tenaganita 
memberikan rekomendasi kepada organisasi rujukan bantuan di Indonesia 
agar perekrutnya dilaporkan melalui UU TPPO. Sehingga kejadian serupa 
diharapkan tidak terulang lagi.48 Ketika terjadi pemutusan hubungan kerja 
oleh majikan, seperti kasus di atas, maka permit pekerja migran secara 
otomatis akan dicabut (baca Seksen 20 Akta Hubungan Industrial 1967). 

48 Wawancara bersama Fajar santoadi, staf penanganan kasus Tenaganita (2015).
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Berkaitan dengan itu bahwa merujuk kepada aturan 14 Akta Imigrasi 1963 
bahwa pekerja migran tidak diperkenankan melakukan aktivitas apapun ketika 
proses peradilan berlangsung. Akan tetapi, mereka akan diberikan special 
pass (kunjungan khusus) yang boleh diperpanjang setiap bulan dengan biaya 
RM. 100 tiap bulannya dan diijinkan untuk pulang pergi ke negaranya untuk 
proses peradilan. Ini adalah perkara yang sangat sulit bagi pekerja migran. 
Mengingat latar belakang ekonomi pekerja migran di Indonesia berasal dari 
kalangan ekonomi rendah, sementara mereka bekerja di Malaysia pada 
sektor kurang dan tidak mahir. Oleh sebab itu diperlukan amandemen atas 
peraturan tersebut untuk memudahkan pekerja migran dalam mengakses 
keadilan di Malaysia (Suppiah, 2008). AFML ke-6 nomor 11 seharusnya dapat 
dipertimbangkan untuk memasukan prihal mekanisme pengaduan yang 
terjadi kepada pekerja migran di negara penerima.

Kesehatan dan keselamatan kerja (K3) juga menjadi perhatian yang serius 
pada pekerja migran di Malaysia. Kementerian Sumber Manusia menyebut 
bahwa sepanjang tahun 2014 telah terjadi 42.148 kecelakaan kerja, di mana 
sektor konstruksi memiliki resiko kecelakaan kerja yang paling besar dengan 
rata-rata kecelakaan kerja terjadi tiga kali dalam setiap 1.000 orang pekerja, 
sementara resiko kematian rata-rata empat kali untuk setiap 100.000 orang 
pekerja (Kementerian Sumber Manusia, 2015).49 Berkaitan dengan K3, 
Malaysia memiliki Akta Kesehatan dan Keselamatan Kerja 1994 yang tidak 
memperlakukan diskriminasi kepada pekerja migran. Substansi dari peraturan 
ini ialah berkenaan dengan tata cara penggunaan peralatan keselamatan 
kerja dan pentingnya pelatihan sebelum pekerja memulai pekerjaannya. 
Akan tetapi merujuk kepada kasus SJK, yang didampingi oleh penulis sendiri, 
di mana dia mengalami kecelakaan kerja yang menyebabkan tangannya 
patah, tulang rahangnya retak dan empat buah gigi depannya tanggal karena 
terjatuh dari atap sebuah bangunan hotel di Genting Highland, menunjukkan 
bahwa SJK tidak pernah dibekali pelatihan dan peralatan K3 sebelum memulai 
pekerjaannya. Tambahan lagi, ketika proses perawatan atas kecelakaan kerja 
yang dialaminya, SJK harus membayar sendiri biaya perawatannya dengan 
cara majikan memotong gajinya. Hal ini jauh dari praktik Akta Kompensasi 
Pekerja 1952 yang seharusnya SJK memperoleh santunan berdasarkan resiko 
cacat permanen yang diterimanya berdasarkan prosentase dan perawatan 
kesehatan yang layak dari kecelakaan kerja yang dialaminya. Padahal status 
SJK sebagai pemegang permit resmi. Artinya di dalam permit kerja tersebut 
telah melekat hak asuransi yang semestinya diterima oleh SJK.

AFML ke-8 memuat sangat rinci tentang kesehatan dan keselamatan kerja 
(K3) dan pengawasan ketenagakerjaan di lokasi kerja pekerja migran. 

49 Omar Mat Piah. 2015. Progress Report on the Recommendations of the 7th ASEAN Forum on 
Migrant Labour. This article presented on the 8th ASEAN Forum on Migrant Labour at 28-29 October 
2015 in Kuala Lumpur. He is Deputy Director General on Safety, Department of Occupational Safety 
and Health, Ministry of Human Resources of Malaysia. 
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Termasuk pelatihan K3 sebelum keberangkatan pekerja migran dan ketika 
baru tiba di negara penerima harus dilakukan terlebih dahulu. Hal itu juga 
didukung dengan distribusi informasi dan pengetahuan untuk mencapai 
kesadaran pekerja migran dalam aspek K3 yang mesti dilakukan oleh 
semua pihak di negara penerima (nomor 3 dan 4 rekomendasi AFML 
ke-8. Selanjutnya nomor 10 hingga 15 rekomendasi tersebut 
memberikan masukan tentang mekanisme pengaduan yang mudah 
dan murah bagi pekerja migran yang mengalami kecelakaan kerja di 
negara penerima. Bahkan berkaitan dengan K3 ini, antara negara 
pengirim dan negara penerima harus memasukkan secara khusus ke 
dalam perjanjian kerjasama antara kedua negara (nomor 11).

Beberapa sektor di mana pekerja migran bekerja, kondisinya kurang 
manusiawi. Ambilah contoh pekerja konstruksi dan pekerja rumah tangga. 
Pekerja migran tinggal menyatu dengan tempat kerjanya. Sehingga tidaklah 
nampak apakah dia sedang di tempat kerja ataupun di tempat mereka 
melepas lelah, karena kondisinya tidak ada bedanya. Material keras, tajam, 
kegelapan, beresiko kejatahuan benda dari atas, bau pesing dan kotor; begitu 
kira-kira gambaran rumah kongsi bagi pekerja konstruksi. Senada dengan itu, 
pekerja migran rumah tangga juga menyatu dengan tempat kerjanya. Kamar 
yang sempit, hilangnya privasi, perlengkapan kebersihan terbatas dan resiko 
mendapatkan teguran dan kekerasan psikis adalah makanan sehari-hari 
mereka. Oleh sebab itu, pengawasan ketenagakerjaan kepada pekerja migran 
dengan melibatkan elemen perwakilan pemerintah di negara penempatan 
pekerja migran ialah keniscayaan. Rekomendasi AFML ke-8 nomor 4 sangat 
memperhatikan kondisi tempat kerja dan tempat tinggal pekerja migran di 
negara penerima.

Merujuk bahasan di atas, bahwa status pekerja migran Indonesia 
yang tidak berdokumen adalah 1,25 juta orang. Data ini diperoleh oleh 
KBRI Kuala Lumpur dari setiap KJRI yang memberikan pelayanan bantuan 
kepada Departemen Imigrasi Malaysia ketika  melakukan deportasi 
kepada WNI. Jumlahnya setiap tahun adalah konstan. Artinya pekerja 
migran tidak berdokumen selalu keluar masuk secara tidak resmi pula atau 
permit kerjanya tidak diperpanjang oleh majikannya sehingga statusnya 
overstay atau karena disebabkan penipuan atau menjadi korban 
kejahatan lainnya. Setidaknya ada delapan kategori orang berdokumen di 
Malaysia. Azizah dan Rugayah (2011 merincinya sebagai penyalahgunaan 
ijin tinggal (overstay) atau hanya visa turis, memiliki permit akan tetapi 
bekerja pada majikan yang berbeda dengan yang tertera pada permitnya, 
tidak memperpanjang permit kerja, tidak ada paspor sama sekali ketika 
memasuki Malaysia, anak pekerja migran yang tidak didaftarkan kepada 
pemerintah Malaysia, identitas paspor/permit berbeda dengan identitas 
sebenarnya (pemalsuan dokumen, pencari suaka/pengungsi di mana 
Malaysia bukanlah negara yang menandatangani Protocol 
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Refugee 1951 dan pengungsi Sabah yang diberikan ijin tinggal 
kunjungan khusus yang tidak diperbarui ijinnya. 

Banyaknya pekerja migran tidak berdokumen menyebabkan kedua-dua 
negara mengambil langkah kebijakan untuk mengontrolnya. Salah satunya 
melalui program pendataan, pemutihan, pengampunan, penguatkuasaan 
dan pengusiran; atau yang biasa disingkat 6P. program tersebut berakhir pada 
akhir tahun 2015. SBMI menentang kebijakan tersebut karena perlakuan 
diskriminasi kepada pekerja migran Indonesia. Alasannya pekerja migran 
Bangladesh tidak melakukan hal serupa.50 Pekerja m igran Indonesia y ang 
hendak pulang secara mandiri mesti membayar RM 823 untuk denda, exit 
permit dan jasa kepada perusahaan yang ditunjuk oleh kedua-dua negara. 
Rupa sebenarnya dari kebijakan ini tak lebih dari pemerasan kepada pekerja 
migran.51 Padahal menurut Akta Imigrasi (amandemen) 2002 rangkain proses 
mulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan pemutusan perkara 
atas status seseorang sangatlah jelas aturannya. Namun karena hal ini adalah 
kebijakan dan menganggap bahwa pulang melalui jalur pemulangan sukarela 
dianggap lebih terhormat daripada harus menaiki kapal boat yang beresiko 
tinggi atas keselamatan pekerja migran.52

Iman Resources, Sdn. Bhd. atau perusahaan yang ditunjuk oleh kedua negara 
juga berjanji bahwa pekerja migran tidak berdokumen yang melalui jasanya 
tidak akan masuk daftar hitam imigrasi Malaysia manakala ingin masuk 
kembali. Akan tetapi kemunafikan yang dilakukan oleh perusahaan tersebut 
kepada pelanggar keimigrasian dianggap halal dilakukan. Faktanya, banyak 
paspor mereka yang dirobek oleh agensi. Berarti sebenarnya mereka tetap 
dimasukkan sebagai daftar hitam dan dilarang memasuki kawasan Malaysia 
lagi.53 Alasannya cukup jelas bahwa petugas imigrasi Malaysia tidak ingin 
menanggung resiko atas pekerjaannya karena memberikan kelulusan masuk 
bagi seseorang yang sebenarnya masuk daftar hitam. Karenanya setiap 

50 Baca komentar dari Andik, Ketua Persatuan TKI Malaysia Anti Diskriminasi pada tautan berikut 
ini http://buruhmigran.or.id/2015/06/12/pendapatan-iman-rp-75-milyar-dari-buruh-migran-di-
malaysia/ dimuat turun dan diolah pada 20 Desember 2015 pukul 11.46 WIB.

51 Baca selengkapnya komentar dari Bobi Anwar Maarif, Sekretaris Jenderal Serikat Buruh Migran 
Indonesia (SBMI) melalui tautan berikut ini berikut  http://buruhmigran.or.id/2014/06/27/
pemulangan-buruh-migran-pati-di-malaysia-dikelola-perusahaan-swasta/ dimuat turun dan diolah 
pada 20 Desember 2015 pukul 13.47 WIB.

52 Perhatikan wawancara ekslusif dengan Duta Besar Indonesia untuk Malaysia, Herman Prayitno yang 
berjudul “UU-nya mengatakan diswastakan” melalui tautan berikut ini berikut http://buruhmigran.
or.id/2015/01/13/dubes-malaysia-uu-nya-mengatakan-diswastakan-semua-ini-bisnis/dan juga 
pernyataan Hermono, wakil Duta Besar Indonesia untuk Malaysia melalui tautan ini http://
buruhmigran.or.id/2014/06/29/wakil-dubes-ri-di-malaysia-iman-resources-jadi-bagian-solusi-
tki-ilegal/ dan juga pernyataan resmi KBRI Kuala Lumpur melalui tautan ini http://buruhmigran.
or.id/2015/02/28/kbri-kuala-lumpur-arahkan-bmi-pakai-jasa-iman-sdn-bhd/dimuat turun dan diolah 
pada 21 Desember 2015 pukul 17.32 WIB.

53 Baca selengkapnya kronologis perobekkan paspor yang dialami oleh pekerja migran Indonesia 
yang telah mengikuti program Iman, Sdn. Bhd. melalui tautan berikut berikut http://buruhmigran.
or.id/2015/09/10/paspor-bmi-disobek-petugas-imigrasi-malaysia/ dimuat turun dan diolah pada 22 
Desember 2015 pukul 15.12 WIB.
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stampel petugas imigrasi memiliki kode bagi setiap petugasnya. Sementara 
mereka juga menerima uang suapan dari agensi yang diminta oleh pekerja 
migran yang mendapatkan daftar hitam. Justru, rupa sebenarnya migrasi 
kawasan Indonesia dan Malaysia tak lebih dari wajah perdagangan orang dan 
penyelundupan manusia (Castles et al, 2014).

Rekomendasi AFML ke-4 nomor 9 dan 10 memuat agar menghindari 
deportasi masal yang dilakukan oleh negara penerima kepada pekerja migran. 
Bahkan ketika terjadi deportasi atau pemulangan sukarela kepada pelanggar 
keimigrasian atau pekerja migran tidak berdokumen perlu pelibatan semua 
pihak jika yang melakukannya adalah pihak swasta. Biaya untuk kepulangan 
dalam kebijakan pemulangan sukarela harus dikonsultasikan di level nasional. 
Praktiknya ketika program 6P digulirkan sejak tahun 2013, pemerintah tidak 
pernah meminta masukan kepada serikat pekerja atau NGO dari negara 
pengirim. Alhasil, kecaman atas program ini tidak henti-hentinya dikeluhkan 
kepada kedua negara yang tidak pernah mengajaknya untuk dialog.

Pekerja migran tidak berdokumen juga menjadi objek kriminalisasi oleh 
aparat dan aktor non pemerintah. Kebanyakan pekerja migran kepada 
sub-kontraktor. Sementara perusahaan ini jarang sekali mendapatkan 
kelulusan dari Kementerian Dalam Negeri Malaysia manakala hendak 
menguruskan permit kerja pekerja migran. Sementara kontraktor utama 
yang mapan dan layak mendapatkan kelulusan dari pemerintah 
Malaysia sepertinya juga tidak mungkin menjadikan pekerja migran 
sebagai pekerjanya yang tertera pada permit kerjanya. Kontraktor 
utama biasanya memiliki komposisi pekerja seperti arsitek, teknik 
sipil, jurutera bangunan, akuntan, dan level-level managemen, 
sehingga tidak mungkin mereka merekrut dan mempekerjakan pekerja 
semi dan tidak mahir seperti pekerja migran. Oleh sebab sub-kontraktor 
tidak layak dan tidak mendapatkan kelulusan untuk mempekerjakan 
pekerja migran, maka banyak pekerja dari sub-kontraktor ini yang tidak 
memiliki dokumen. Padahal jumlahnya yang paling besar pekerja migran 
adalah di jenis perusahaan ini. Sebagai pengamanan dan kelancaran atas 
kerja-kerja industri yang senantiasa diperiksa oleh pihak berwenang, 
kontraktor utama selalu memotong biaya sumbangan dari sub-kontraktor 
untuk diserahkan kepada pihak berwenang agar tidak melakukan inspeksi 
dan mendapatkan hukuman. Biaya dari sub-kontraktor juga diambilkan 
dari pekerja migran dengan cara memotong gajinya untuk pengamanan. 
Belum lagi pungutuan dari kepala kerja di sebuah proyek bangunan. Semua 
pekerja wajib memberikan uang antara RM 50-100 untuk diberikan 
kepada RELA (Relawan Rakyat dan pihak kepolisian setempat. Apalagi 
posisi RELA telah diatur di dalam peraturan 4A, 4B and 4C Akta Imigrasi 
2002 (amandemen), sehingga posisi politik RELA yang kuat dengan 
komposisinya aparat sipil semakin menambah daftar panjang 
penindasan kepada pekerja migran di Malaysia (Department of State 
US, 2013. RELA telah memanfaatkan kondisi ketidakamanan pekerja 
migran di Malaysia, khususnya dalam strategi 
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pemenanganan pada pemilihan umum yang diusung oleh koalisi partai 
penguasa Barisan Nasional. Pekerja migran tidak berdokumen dijadikan 
sebagai mesin politik RELA untuk untuk memilihara rejim penguasa dari 
pertentangan koalisi partai opisisi (Kudo, 2013).

KBRI/KJRI sebagai ujung tombak perlindungan pekerja migran Indonesia di 
negara penempatan selalu dihadapkan kepada permasalahan klasik seperti 
kurangnya sumber daya manusia, infratruktur yang kurang memadahi dan 
birokrasi. Percuma saja rekomendasi telah banyak dihasilkan dan peraturan 
telah dibuat akan tetapi mental birokratnya kurang melindungi kepada pekerja 
migran. Seperti contoh di atas, dengan mempertanyakan status ijin tinggal 
selama di Malaysia; berdokumen atau tidak berdokumen. Pekerja migran 
telah mengenyampingkan status mereka untuk bekerja dan memperoleh 
pendapatan, walaupun pada prosesnya banyak sekali sebab-sebab yang di 
luar kuasa mereka sehingga statusnya menjadi tidak berdokumen. Prinsip di 
mana orang yang bekerja mestilah memperolah haknya, itu seakan tidaklah 
penting dibandingkan statusnya. Sementara status mereka sebagai pekerja 
dan status ijin tinggal adalah dua hal berbeda namun saling berhubungan 
dalam konteks pekerja migran.

Urusan perlindungan kepada pekerja migran, pemerintah negara penerima 
telah bertindak wajar dalam memberikan pelayanan kepada pekerja migran.
Rujukan ini juga dipertegas oleh rekomendasi AFML ke-3 nomor 4 yang 
memberikan ruang untuk memperkuat dan meningkatkan peran atase 
ketenagakerjaan dan konsuler dalam mengumpulkan dan menyediakan 
informasi dan merespon kerja ketika terjadi kekerasan dan pelanggaran atas 
hak pekerja migran. Namun hal ini kurang digalakkan oleh para staf KBRI/
KJRI, hingga pernah pada suatu kejadian di mana ada pekerja migran yang 
mendapatkan ancaman dan ketakutan dari majikan, malah diminta untuk 
melarikan diri dari tempat majikan oleh salah satu konsuler KBRI. Eksistensi 
fungsi kekonsuleran adalah signifikan dan substansif dalam perlindungan 
warga negara Indonesia di luar negeri. Seharusnya konsuler bisa meminta 
atase kepolisian untuk meminta bantuan kepada kepolisian setempat untuk 
menyelamatkan pekerja migran yang sedang disekap oleh majikannya. Jika 
praktiknya demikian, maka perlindungan bagi pekerja migran di negara 
penerima masih jauh dari yang kita harapkan pada prinsipnya.

D. Diskusi dan Pembahasan
Dari hasil temuan-temuan yang telah disampaikan di atas, setidaknya dapat 
digarisbawahi bahwa praktik migrasi antara Indonesia dan Malaysia telah 
berlaku pelanggaran HAM, tata kelola (governance) yang buruk dan pola 
interaksi yang ilusif. Kehadiran AFML semenjak Deklrasi Cebu 2007 hingga 
saat ini yang mana setiap tahun digelar dengan bermacam-macam tema 
untuk menghasilkan rekomendasi untuk perlindungan dan promosi pekerja 
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migran bagi negara ASEAN tidak ubahnya hanya sebuah event tahunan 
semata. Padahal AFML berusaha mempertemukan para pihak, mulai dari 
pemerintah, serikat pekerja, asosiasi pengusaha dan masyarakat sipil, yang 
mana event seperti ini belum pernah ada sebelumnya. Berdasarkan rangkain 
proses dan peristiwa atas pekerja migran antara Indonesia dan Malaysia 
dirasa masih belum menunjukkan perbaikan yang kita harapkan. Meskipun 
rekomendasi AFML dapat dikatakan ideal, rigid, produktif dan visioner bagi 
perlindungan pekerja migran. Beberapa rekomendasi telah diadopsi oleh 
masing-masing negara, tapi yang belum dijalankan pun juga lebih banyak. 
Ditambah lagi dengan praktik di lapangan jauh berbeda dari prinsip-prinsip 
HAM. Implementasi dari para aparatur pemerintahan kedua-dua negara 
seakan berjalan lamban, kaku, pongah dan takut untuk menjalankan setiap 
rekomendasi dari AFML. Jika demikian, sebaik-baiknya peraturan tanpa 
ada usaha yang transparan, akuntabel, efektif dan efisien dari para aparat 
pemerintah, menjadikan perlindungan kepada pekerja migran masih 
memiliki wajah yang buruk rupa. Apalagi ditambah dengan berbagai hiasan 
dari pemberitaan di media masa yang menyentak nurani.

Berbicara mengenai pelanggaran HAM yang dialami oleh pekerja migran 
memang diperlukan pembuktian dan proses investigasi yang panjang 
atas kasus-kasus yang terjadi. Namun tulisan ini bisa dijadikan sebagai 
pemantiknya berdasarkan pengalaman dan pendampingan atas kasus-kasus. 
Setidaknya terdapat beberapa pelanggaran yang terjadi, seperti penyediaan 
sarana pendidikan dan pelatihan yang dilakukan oleh swasta. Pada posisi 
ini pemerintah telah abai, di mana hak untuk memperoleh pendidikan ialah 
kewajiban negara berdasarkan UUD 45 pasal 28 C ayat 1 dan Konvensi Migran 
1990 yang telah diratifikasi oleh pemerintah menjadi UU Nomor 6 Tahun 2012 
tentang Ratifikasi Konvensi Migran 1990. Belum lagi hak pendidikan bagi anak-
anak pekerja migran di Malaysia yang mana banyak dari mereka yang tidak 
bisa mendapatkan hak pendidikan. Bahkan banyak yang sudah memasuki 
usia sekolah tidak bisa bersekolah dan buta huruf. Hal ini disebabkan status 
orang tuanya tidak berdokumen, hak untuk memperoleh pendidikan dasar 
dari negara telah terampas. Merujuk kepada semua rekomendasi AFML, 
pendidikan anak pekerja migran di negara penerima memang belum ada yang 
mengatakannya secara eksplisit. Oleh sebab itu, hak pendidikan anak pekerja 
migran agar kiranya dipertimbangkan pada tema-tema AFML mendatang.

Selanjutnya pelanggaran yang terjadi ialah hilangnya peran pemerintah 
dalam akses mencari pendapatan. Sebagaimana telah diatur pada pasal 28 
D ayat 2 dan 3 yang mengamanahkan mengenai hak mendapatkan imbalan, 
perlakuan adil, layak dan hak untuk memperoleh kesempatan yang sama. 
Ketika pemerintah belum mampu menyediakan lapangan kerja bagi rakyatnya, 
alternatifnya ialah menjadi pekerja migran dalam hak mempertahankan 
kelangsungan hidup (UUD pasal 28 A) dan hak untuk senantiasa bergerak. 
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Akan tetapi tidak sampai di situ tugas pemerintah. Hak untuk memporeleh 
rasa keadilan (pasal 28 D ayat 1) hak untuk berserikat, berkumpul dengan 
mengeluarkan pendapat (pasal 28 E ayat 3). Hak untuk memperoleh saluran 
informasi yang valid (pasal 28 F) dan hak untuk mendapatkan perlindungan 
(pasal 28 G) serta memperoleh pengakuan atas identitasnya (pasal 28 D). Dari 
semua hak-hak tersebut, yang mana porsi kewenangan lebih besar diberikan 
kepada pihak swasta. Berkaitan dengan hal ini, nampak dari peraturan 
turunan UU 39 Tahun 2004 tentang PPTKILN, lebih tepatnya kepada Peraturan 
Pemerintah Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Pengawasan terhadap 
Penyelenggaraan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia 
di Luar Negeri. Dari peraturan tersebut secara substansi dapat diringkas 
jika pemerintah hanya menerima setiap aduan dari pekerja migran dan 
perusahaan perekrutan. Sangat tendensius kepada perusahaan perekrutan 
jika mereka melaporkannya, jika tidak melaporkan penyelenggaraan 
penempatan kepada pekerja migran, maka yang akan terjadi ialah di luar 
konteks pengawasan pemerintah. Apalagi alat pengawasan yang digunakan 
sangat bersifat administratif daripada yang bersifat implementatif yang 
seharusnya dilakukan oleh pemerintah.

Eksistensi hak warga negara tentu tidak dapat dielakkan wacana keamanan 
sosial dan perlindungan sosial. Keamanan sosial (social security) identik 
dengan perlindungan sosial (social protection). Berdasarkan World Social 
Securty Report (2011) yang dipublikasikan oleh ILO yang menyatakan bahwa 
perlindungan sosial sering diterjemahkan lebih luas daripada keamanan 
sosial. Perlindungan dipenuhi kepada individu termasuk anggota keluarga atau 
komunitas lokal tertentu. Akan tetapi pada beberapa konteks, kedua-duanya 
disebutkan sebagai pengertian yang sangat berdekatan. Konteks tersebut 
terdiri hanya mengukur kepada kemiskinan, kerentanan atau komunitas 
yang terasing dari struktur masyarakat. Perlindungan sosial mencakup aspek 
yang dapat dipertukarkan dengan keamanan sosial. Perlindungan memenuhi 
keamanan sosial pada resiko sosial dan kebutuhan sosial. Sementara 
keamanan sosial mencakup semua pemenuhan akan kebutuahan manusia, 
baik secara langsung maupun tidak langsung, seperti rendahnya pendapatan 
(pendapatan tidak mencukupi) yang disebabkan oleh disabilitas, penyakit, 
kematian, kecelakaan kerja, pengangguran, penuaan dan kematian anggota 
keluarga yang dominan dalam menyumbang pendapatan. Selaras dengan hal 
itu, buruknya akses kepada perawatan kesehatan, kurangnya dukungan dari 
anggota masyarakat seperti anak-anak dan individu yang tergantung dengan 
anggota lainnya dan kemiskinan serta pengasingan sosial. Dengan kata lain 
terdapat dua dimensi dalam keamanan sosial yaitu keamanan pendapatan 
dan tersedianya perawatan kesehatan. 

Manakala kita telah memahami mengenai idealitas pada ruang sosial 
yang seharusnya dipenuhi oleh pemerintah, konsen tata kelola yang 
melaksanakannya melalui institusi-institusi juga mesti kita lihat secara 



45

Evaluasi Rekomendasi AFML untuk  
Perlindungan Buruh Migran di ASEAN 
(Perspektif Masyarakat Sipil)

menyeluruh. Berdasarkan hasil temuan di atas, sepertinya antara Indonesia 
dan Malaysia telah sepakat bahwa liberalisasi pengurusan migrasi lebih 
menitikberatkan kepada peran-peran swasta dengan model privatisasi. 
Walaupun dalam kebijakan penempatan dan perlindungan istilah ini tidak 
pernah disebut, namun praktiknya sangat ketara. Privatisasi sendiri berarti 
pemindahan tiga komponen, yaitu tanggung jawab pemerintah, aset (dengan 
atau tanpa kewajiban) atau hak atas penggunaan aset dan sumber daya 
manusia; ke semuanya berasal daripada sektor swasta (Sheshinski, 2000). 
Memang, praktik privatisasi bukanlah tanpa tujuan, privatisasi bermaksud 
untuk membebaskan beban keuangan pemerintah, memperbaiki kerja-kerja 
menjadi lebih efisien dan lebih produktif, mempermudah pertumbuhan 
ekonomi, mengurangi ukuran dan kehadiran sektor publik dalam aktivitas 
ekonomi dan memenuhi Kebijakan Ekonomi Baru (NEP); NEP memiliki dua 
tujuan utama yang mana ingin memberantas kemiskinan tanpa tergantung 
dengan komunitas dan mengatur kembali masyarakat agar supaya 
menetapkan jati diri fungsi ekonomi di masa depan (Lim Saw Mooi dan Hew 
Lee Khean, 2007). Tujuannya ketika kita amati tidaklah bernilai salah atau 
benar, akan tetapi lebih kepada konflik kepentingan yang terjadi. Ketika 
kontrol pemerintah yang membatasi kemampuan dan kewenangannya untuk 
bertindak murni sesuai dengan prinisip tata kelola pemerintahan, direduksi 
menjadi perspektif komersial dan keuntungan (Suraiya Ishak dan Ahmad, 
2011).

Dari isu yang berkembang, beberapa anggota DPR RI memiliki perusahaan 
perekrutan pekerja migran. Sebut saja nama-nama anggota DPR RI 
dengan inisial AS, IL, JI, IG dan AK yang merupakan komponan dari Fraksi 
Golongan Karya, Fraksi Persatuan Pembangunan, Fraksi Demokrat dan Fraksi 
Kebangkitan Bangsa di DPR RI.54 Setali dua uang, masing-masing juga ikut 
membahas revisi UU PPTKILN. Faktor ini juga dapat dijadikan sebagai pemicu 
mengapa draft revisi UU PPTKILN lebih buruk daripada UU PPTKILN-nya 
sendiri.55 Sementara Malaysia juga punya Iman, Sdn. Bhd. yang mengurusi 
penyaluran, perpanjangan kontrak dan permit kerja serta pemulangan pekerja 
migran yang tidak berdokumen. Pemilik Iman Resources, Sdn. Bhd., Dato Azri 
Zain, merupakan purnawirawan tentara Diraja Malaysia juga tercatat sebagai 
Wakil Ketua bagian UMNO (United Malays National Organization) daerah 
Segambut, Wilayah Persekutuan.56 UMNO ialah organisasi masa orang-orang 
melayu yang menguasai politik di Malaysia. Selain itu, beliau tak lain memiliki 

54 Wawancara dengan Felikson Silitonga, Direktur Lembaga Bantuan Hukum Forum Adil Sejahtera (LBH 
FAS).

55 Press release dari Sekretariat Nasional Jaringan Buruh Migran (JBM), baca selengkapnya melalui 
tautan berikut ini http://buruhmigran.or.id/2015/09/15/pers-release-rekomendasi-cso-terhadap-
ruu-perlindungan-pekerja-migran-indonesia/ dimuat turun dan diolah pada 25 Desember 2015 
pukul 11.27 WIB.

56 Untuk melihat lebih jelas aktivitas beliau dapat ditelusuri melalui tautan berikut ini http://umnowp.
blogspot.co.id/2014/01/bhgn-segambut.html  diunduh dan dimuat turan pada 28 Desember 2015 
pukul 10.55 WIB.
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hubungan dekat dengan Dato Zahid Hamidi yang menjabat sebagai Timbalan 
(Wakil) Perdana Menteri Malaysia yang merangkap sebagai Menteri Dalam 
Negeri, yang mana Departemen Imigrasi di bawah naungan Kementerian 
Dalam Negeri (KDN).57

Praktik di atas sebenarnya dapat dikatakan sebagai model rent-seeking 
(pemburu rente). Istilah rent-seeking berarti menggambarkan aktivitas untuk 
mengekploitasi sumber demi keuntungan pribadi. Pemburu rente bukan 
perbuatan untuk menciptakan kekayaan tetapi yang memberi manfaat 
dari peluang yang diciptakan oleh orang lain (Financial Times Lexicon, 
2011). Pada pandangan umum, pemburu rente ialah negatif sebagaimana 
sering dipertimbangkan ketidakefektifan dan pemborosan karena individu 
menyelewengkan sumber daripada aktivitas produktif selama mereka 
bertautan dan berhubungan berkenaan dengan aktivitas dan pemegang 
kekuasaan (Palor). Justru jika pemburu rente ini jika tidak dikontrolkan 
menghasilkan perlakukan koruptif dan pemusatan kewenangan serta kontrol 
kekuasaan yang digenggam oleh beberapa orang saja (Clark, 2006).

Investasi hubungan sosial dapat mendatangkan hasil yang lebih baik (Nan 
Lin, 2001b). Rupanya hal ini juga terjadi pada kalangan pekerja migran 
dan anggota keluarganya Indonesia di Malaysia (Hasanah, 2015). Ketika 
terjadi kesulitan ekonomi, maka mereka meminta bantuan kepada keluarga 
terdekat, tetangga, hubungan pertemanan dan pranata sosial lainnya untuk 
memberikan perlindungan dan akses peluang ekonomi yang lebih baik. Hal 
yang sama juga terjadi ketika pekerja migran mengalami masalah di Malaysia, 
pasti yang dihubungi terlebih dahulu adalah orang terdekat pekerja migran 
di Indonesia. Dari contoh kasus di atas, suami SH menghubungi seorang 
tetangganya yang bernama Mahyun yang memiliki modal begitu nampak, baik 
dari sisi pengetahuan/pengalaman, jaringan dan asset ekonomi yang melekat 
pada diri Mahyun. Mahyun pun juga berjaringan dengan kawan seprofesi 
sebagai penyalur pekerja migran untuk melengkapi kerja-kerja Mahyun 
yang bernama Ibu As dan selanjutnya kepada kawan lain di Surabaya, Batam 
dan Malaysia. Karenanya, perbedaan antara modal sosial sebagai proses 
penyatuan sosial dan sebagai komoditas adalah konteks yang paling penting 
dalam pekerja migran kontemporer (Zetter et al, 2006). Oleh karena itu dari 
praktik ini sebenarnya yang terjadi jaringan penyalur pekerja migran tidak 
prosedural sungguh sangat rapi dan terorganisir. Manakala SH mengalami 
permasalahan di Malaysia, SH juga langsung menghubungi suaminya di 
Indonesia, selanjutnya suaminya menghubungi organisasi pekerja migran di 
kampungnya.

Fenomena keberadaan sponsor yang senantiasa mencari calon pekerja 
migran di kampung-kampung menyebabkan pergeseran kepada kesadaran 
yang dimiliki oleh pekerja migran dan anggota keluarganya. Faktor tersebut 
57 Wawancara dengan Andik, Ketua Persatuan TKI Malaysia Anti Diskriminasi (2015).
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berusaha kekalkan dengan kekuatan komunikasi yang memiliki daya pikat oleh 
seorang sponsor, menyebabkan terjadinya pergeseran aspek keselamatan 
calon pekerja migran itu sendiri, bahkan mengenyampingkan kemungkinan 
terburuk yang bakal terjadi. Kesadaran kritis yang dimiliki oleh setiap orang 
pun tereduksi dan tertutup oleh bayangan semu masa depan yang akan 
diperoleh dari negara penerima. Kondisi ini tercipta ketika pembiasaan antara 
aktor dalam sebuah struktur masyarakat sehingga pekerja migran mengalami 
apa yang disebut oleh Giddens sebagai kesadaran tanpa kesadaran (conscious 
unconsciousness) berkaitan dengan fenomena aktor perekrut kepada pekerja 
migran (Morowska, 2007). 

Berangkat dari prosesnya, sebelum semua pihak merumuskan rekomendasi 
AFML, delegasi diberikan pemahaman dan pengertian yang holistik berkaitan 
dengan isu dan tema yang sedang diperbincangkan. Corak delegasi yang 
memiliki komposisi beragam dan latar belakang yang berbeda-beda, 
memungkinkan beberapa pihak sangat memahaminya, namun pihak lain 
masih sulit untuk mencernanya. Migrasi tidak hanya berbicara satu disiplin 
keilmuan saja, melainkan melibatkan berbagai keilmuan seperti hukum, 
sains sosial, ekonomi, psikologi, demografi, antropologi, sains politik, 
komunikasi, dan kesehatan (Brettel dan Hollifield, 2015). Oleh sebab itu, 
tidak hanya peran aktif yang dibutuhkan akan tetapi juga pengetahuan yang 
mendalam menjadi keharusan yang dimiliki oleh delegasi setiap negara, tidak 
terkecuali dari Indonesia. Ketidakpahaman yang dirasakan oleh delegasi, 
khususnya dari pemerintah akan berdampak kepada tindakan defensif yang 
diambilnnya. Praktiknya akan selalu mempertahankan peraturan yang diakui 
oleh negaranya sendiri dan mengenyampingkan masukan dari forum-forum 
yang bertujuan untuk melindungi dan mempromosikan pekerja migran, 
seperti salah satunya AFML. Forum diciptakan untuk memberikan solusi 
atas isu terkini yang dialami oleh pekerja migran. Tidaklah bijak jika direspon 
dengan kaku dan rasa takut ketika masukan tersebut sanggup memperbaiki 
perlindungan pekerja migran sementara peraturan yang ada telah terbukti 
menimbulkan permasalahan baru.

E. Kesimpulan
AFML bagaikan angin segar dalam nafas perlindungan untuk pekerja migran 
ASEAN. Proses dan rekomendasi yang kaya akan prinsip-prinsip HAM, 
membuat pelbagai kalangan sangat berharap atas keberlanjutannya. Perlu 
daya dukung dan keterlibatan semua pihak agar masukan AFML bisa diadaptasi 
menjadi hukum positif setiap negara ASEAN. Tentunya dengan merujuk 
kepada pengalaman dan permasalahan sebagai penguat argumentasinya. 
Tanpa ada proses kontrol, pemantauan dan pengawasan dari berbagai pihak, 
AFML tak ubahnya hanya dijadikan sebagai rutinitas agenda tahunan semata. 
Oleh karenanya, rekomendasi AFML juga dapat dijadikan sebagai panduan 
advokasi pekerja migran negara ASEAN terus-menerus.
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Pengalaman migrasi Indonesia dan Malaysia telah berjalan sangat panjang. 
Banyak energi dan tenaga dihabiskan untuk menyelesaikan permasalahan 
yang terjadi. Tidaklah mungkin pula dalam waktu sekejap semua 
permasalahan dapat teratasi, mengingat rangkain panjang dan sejarah migrasi 
juga telah berlangsung lama. Di sisi lain, rekomendasi AFML juga belum tentu 
diadaptasi oleh pemerintah karena dalam penyusunan sebuah peraturan 
juga diperlukan proses dan pendanaan pula untuk merealisasikannya. 
Perselisihan kepentingan juga sering terjadi antara pihak yang terlibat dalam 
konteks perlindungan pekerja migran. Perbedaan persepsi dan pemahaman 
dalam konteks perlindungan ialah sebagai pemicunya. Tatkala pemerintah 
masih teguh kepada pendirian yang lama dan klaim atas peraturan yang 
ada senantiasa dipertahankan, masukan AFML juga akan sulit direalisasikan. 
Oleh sebab itu, perlu menyamakan persepsi dan pemahaman, tentulah mesti 
merujuk kepada koridor HAM. Sehingga dialog dan diplomasi antara Indonesia 
dan Malaysia memiliki prinisip yang diakui oleh setiap manusia. Yang paling 
penting ialah prinsip perlindungan kepada warga negaranya sendiri merupakan 
prioritas yang seharusnya dimiliki oleh aparat perwakilan pemerintah di 
negara penerima. Selain itu, kemampuan untuk menutupi kekurangan dalam 
negeri juga merupakan faktor penambah dalam upaya diplomasi. Langkah itu 
dibarengi dengan tidak hanya selalu mengikuti kebijakan negara penerima 
yang seolah mereka telah berjasa karena bersedia menerima pekerja migran 
Indonesia untuk bekerja dan memperoleh pendapatan di sana. Kesetaraan 
dan pengakuan masing-masing pihak juga sangat penting diemban antara 
kedua-dua negara dalam berdiplomasi. Karenanya, migrasi selalu memiliki 
kerugian dan manfaat bagi masing-masing pihak.

Di sisi lain, peran jaringan dan komunitas pekerja migran di negara penerima 
dan negara pengirim mestilah senantiasa terhubung dalam melangkapi 
kesenjangan pengetahuan dan isu yang berkembang. Tujuannya untuk 
memantau dan mengawasi atas pelaksanaan rekomendasi AFML yang 
dilakukan oleh pemerintah dan majikan. Pengakuan atas organisasi pekerja 
migran untuk menyatakan pendapatnya juga bagian integral yang tidak 
dapat dipisahkan dalam konteks perlindungan. Oleh sebab itu, gerakan 
advokasi untuk perbaikan perlindungan pekerja migran tidaklah selesai pada 
forum-forum semata. Justru AFML ialah trigger untuk selalu menggelorakan 
semangat perlindungan yang sebelumnya tidak ternah tercapai. 



49

Evaluasi Rekomendasi AFML untuk  
Perlindungan Buruh Migran di ASEAN 
(Perspektif Masyarakat Sipil)

Bagian Tiga
Analisis Implementasi Rekomendasi AFML  

di Indonesia

Oleh Bara Brelian A

Sebagai sebuah komunitas regional yang memiliki visi terhadap kesetaraan, 
pembangunan, dan kemanusiaan ASEAN sudah semestinya menjadi tempat 
yang menjamin hak-hak buruh migran dan anggota keluarganya. Hal tersebut 
penting mengingat banyak negara di ASEAN merupakan negara asal maupun 
tujuan buruh migran. 

Arus migrasi antarnegara inilah yang harus disertai dengan instrumen hukum 
untuk melindungi harkat dan martabat mereka. Mekanisme perlindungan ini 
juga penting mengingat status kerentananya buruh migran yang mayoritas 
berada di sektor domestik, perkebunan, dan anak buah kapal. Setidaknya 
misi tersebutlah yang mengilhami terbentuknya forum AFML (ASEAN Forum 
on Migrant Labour).
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AFML telah bersidang sebanyak  sembilan kali dan menghasilkan beragam 
rekomendasi. Rekomendasi tersebutlah yang menjadi acuan untuk 
diimplementasikan di setiap negara anggota ASEAN. Setiap tahun pula 
capaian dan evaluasi terhadap implementasi rekomendasi tersebut 
dibicarakan. Forum yang mempertemukan aktor Negara, Swasta, dan Serikat 
Buruh dan Civil Society ini adalah satu-satunya wadah yang memfasilitasi 
proses perbaikan instrumen hukum dan sistem yang langsung merujuk pada 
isu melindungi buruh migran di ASEAN.

Ada dua bagian pembahasan yang akan dijabarkan dalam tulisan ini. 
Pertama, apa saja substansi rekomendasi dari sidang AFML selama ini dan 
kategorisasinya sesuai dengan konteks isu perlindungan buruh migran di 
Indonesia. Kedua, analisis implementasi rekomendasi AFML di Indonesia 
sebagai negara asal. 

Tidak semua poin rekomendasi dari sidang AFML akan cukup dijabarkan di 
sini. Analisis terhadap implementasi AFML di Indonesia merujuk pada dua 
hal penting. Pertama, aspek prioritas isu yang berdampak langsung terhadap 
perlindungan buruh migran. Kedua adalah rekomendasi yang memiliki 
catatan “merah” atau yang masih tinggi kesenjangan implementasinya baik 
melalui kebijakan maupun regulasi.

A. Substansi Sidang AFML
Ada banyak rekomendasi yang dihasilkan hingga forum AFML terakhir pada 
tahun 2015 yang lalu. Secara efektif sidang AFML merumuskan rekomendasinya 
untuk buruh migran sejak forum AFML yang ke-4. Setidaknya, terdapat 93 
poin rekomendasi dari sidang AFML ke-4 hingga ke-8 tahun 2015. Berikut 
substansi rekomendasi yang disepakati dalam forum AFML ke empat hingga 
ke delapan:

Tabel 3.1 : Substansi Kesepakatan Rekomendasi
Forum Substansi Kesepakatan Rekomendasi Keterangan

AFML 3 Enhancing Awareness and Information Services to 
Protect the Rights of Migrant Workers

-

AFML 4 
tahun 
2011

The participants agreed to recommend concrete 
actions to promote and protect the rights of migrant 
workers in the sending, transit, and receiving countries, 
which shall be gender sensitive, implemented in close 
cooperation among tripartite partners and civil society 
organisations, and applied to all migrant workers.

Fokus pada serangkaian 
program perlindungan 
BMI yang sensitif gender 
dan secara partisipatif 
melibatkan aktor civil 
society dan swasta.

AFML 5 
tahun 
2012

The participants agreed to recommend concrete actions 
to promote and protect the rights of migrant workers 
in ASEAN Member States towards effective recruitment 
practices and regulations, which shall be in line with 
international instruments that have been ratified 
by ASEAN Member States, rights based and gender 
responsive, implemented in close cooperation among 
tripartite partners and civil society organisations, and 
applied to all migrant workers.

Fokus pada serangkaian 
program yang 
mendukung efektivitas 
praktik dan regulasi 
rekrutmen yang sejalan 
dengan instrumen 
internasional.



51

Evaluasi Rekomendasi AFML untuk  
Perlindungan Buruh Migran di ASEAN 
(Perspektif Masyarakat Sipil)

Forum Substansi Kesepakatan Rekomendasi Keterangan
AFML 6 
tahun 
2013

The participants recommended concrete actions to 
promote and protect the rights of migrant workers 
in ASEAN Member States, facilitate the formulation 
of evidence based migration policies through labour 
migration data sharing and adequate complaint 
mechanisms and grievance handling mechanisms.

Fokus pada rekomendasi 
serangkaian program 
berbagi data dan 
mekanisme pengaduan 
kasus dan keluhan.

AFML 7 
tahun 
2014

The participants agreed to recommend the following 
concrete measures to promote and protect the rights 
and address the specific vulnerabilities of men and 
women migrant workers in the region particularly in 
relation to fulfillment of the commitments of ASEAN 
Member States.

Fokus pada serangkaian 
program perlindungan 
dan afirmasi kepada 
kelompok buruh migran 
yang rentan (termasuk 
hak-hak ketenagakerjaan 
seperti gaji dan kondisi 
kerja).

AFML 8 
tahun 
2015

The participants agreed to recommend the following 
actions to promote and protect the rights of migrant 
workers to occupational safety and health (OSH) 
particularly in relation to fulfillment of the commitments 
of ASEAN Member State.

Fokus pada rekomendasi 
mengenai program 
perlindungan BMI dalam 
konteks pemenuhan 
hak hak Kesehatan dan 
Keselamatan Kerja (K3)

(Sumber: Rekomendasi AFML 4-9)

Forum ini setiap tahun mempertemukan aktor dari elemen negara (state), 
swasta/ asosiasi pengusaha (privat), dan civil society (serikat buruh dan CSO). 
Setiap tahun terdapat pembahasan terhadap rekomendasi yang disepakati 
dan juga evaluasi terhadap implementasi rekomendasi di setiap negara. 
Namun dinamika perubahan tema dalam forum AFML selama ini memang 
cukup tinggi. Ada beberapa tema dalam AFML yang membahas isu yang 
khusus namun juga ada beberapa substansi rekomendasi dengan cakupan 
yang umum.

Untuk mempermudah pembagian substansi poin rekomendasi perlu 
kategorisasi berdasarkan permasalahan isu tata kelola buruh migran. Mengutip 
laporan Progress of the implementation of Recommendations adopted at the 
3rd – 6th ASEAN Forum on Migrant Labour meetings: Background paper to 
the seventh AFML, dari puluhan rekomendasi AFML kemudian dibagi dalam 
enam sub tema yang berkaitan dengan isu perlindungan hak-hak buruh 
migran. Kelima sub tema tersebut adalah:

a. Sharing informasi, disemenasi, dan kampanye publik berkaitan dengan 
informasi migrasi yang aman ke luar negeri – mencakup biaya penempatan 
dari setiap tahap, kondisi kerja, dan informasi negara penerima – dan 
menciptakan persepsi positif dari buruh migran. 

b. Pengumpulan, sharing dan analisis data buruh migran antara negara 
pengirim dan penerima. 

c. Pemulangan dan reintegrasi, termasuk alternatif pekerjaan yang 
berkelanjutan bagi buruh migran.
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d. Akses terhadap fasilitas keluhan dan pengaduan di negara asal dan negara 
tujuan.

e. Kerjasama, pertukaran informasi, dan koordinasi sinergis semua 
stakeholders di negara asal dan negara penerima.

f. Regulasi proses rekruitmen buruh migran.

Rekomendasi tersebut tidak semuanya aplikatif dan tepat di lakukan di semua 
negara anggota ASEAN. Beberapa rekomendasi ada yang tepat dilakukan 
di negara asal dan sebagian lain di negara tujuan. Untuk mempermudah 
pemahaman terhadap klasifikasi substansi rekomendasi AFML, maka 
pembagian didasarkan pada isu krusial tata kelola buruh migran di Indonesia, 
yakni:

a. Mekanisme pengaduan/ pelaporan pengaduan kasus (complaint 
mechnism) baik di negara asal dan negara penerima dan sistem informasi.

b. Regulasi proses rekrutmen buruh migran dan pengawasan swasta 
(agencies).

c. Jaminan sosial (social security) dan K3 (Kesehatan dan Keselamatan 
Kerja).

d. Pendidikan (training, kampanye publik) untuk mendukung migrasi yang 
aman ke luar negeri menciptakan persepsi positif dari buruh migran.

e. Pengumpulan, sharing dan analisis data buruh migran antara negara 
pengirim dan penerima. 

f. Pemulangan dan reintegrasi, termasuk alternatif pekerjaan yang 
berkelanjutan bagi buruh migran.

g. Layanan Satu Atap dan Migrants Resource Center.  
Regulasi dan Instrumen di level internasional (baik bilateral maupun 
regional ASEAN) yang mendorong perlindungan buruh migran dan 
anggota keluarganya.

Indonesia yang termasuk sebagai negara asal sejauh ini memiliki regulasi 
UU No. 39 tahun 2004 dengan turunannya baik melalui Peraturan Presiden, 
Peraturan Menteri Ketenagakerjaan, dan Surat Edaran Kepala BNP2TKI. Ada 
beberapa rekomendasi dari AFML yang telah diimplementasikan di Indonesia 
baik dalam tingkat regulasi maupun praktik kebijakan namun tidak sedikit 
pula poin rekomendasi yang belum diadopsi sama sekali. Termasuk sidang 
AFML ke-8 tahun 2015 yang khusus mengenai Kesehatan dan Keselamatan 
Kerja (K3) yang baru saja disepakati, belum banyak yang bisa dikonfirmasi 
mengenai adopsi rekomendasi ini dalam bentuk kebijakan. Artinya, memang 
belum ada langkah yang signifikan mengetengahkan kebijakan dan program 
yang memfasilitasi keselamatan dan kesehatan kerja buruh migran.
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B. Analisis Rekomendasi AFML
1. Mekanisme Pengaduan atau Pelaporan Pengaduan Kasus (Complaint 

Mechanism) baik di Negara Asal dan Negara Penerima dan Sistem 
Informasi
Buruh migran termasuk kelompok yang sangat rentan terhadap 
eksploitasi dan menjadi korban pelanggaran terhadap hak asasi manusia. 
Mekanisme terpenting dalam menyikapi kerentanan buruh migran adalah 
sistem laporan pengaduan kasus dan keluhan. Mekanisme ini sesuai 
dengan mandat AFML ke-6 haruslah aksesibel, mudah, dan transparan, 
dan efektif penanganannya.

Ada beberapa hal penting yang menjadi tolok ukur terhadap sistem 
informasi dan pengaduan yang diatur dalam AFML. Pertama, sistem 
standar penanganan dan pelaporan kasus di level ASEAN. Kedua, 
infrastruktur dan skema penanganan dan pelaporan kasus. Ketiga adalah 
sistem pengawasan terhadap agensi. Berikut penjabarannya; 

a. Sistem Standar Penanganan dan Pelaporan Kasus di Tingkat ASEAN
Hal terpenting dalam langkah perlindungan buruh migran adalah 
sistem yang mewadahi pengaduan, pelaporan, dan penanganan 
kasus di tingkat ASEAN. Oleh karenanya diperlukan kesepakatan dan 
kerjasama di tingkat regional untuk merumuskan mekanisme standar 
yang terkait dengan pengaduan dan penanganan kasus. Hingga 
sekarang belum ada titik temu untuk menyepakati mekanisme 
penyelesaian sengketa/kasus di antara negara-negara di ASEAN 
terutama antara negara asal dan tujuan. Bahkan isu implementasi 
terhadap mekanisme pelaporan dan penanganan kasus di level 
ASEAN ini menjadi salah satu rapor merah dari keseluruhan poin 
rekomendasi AFML. Berdasarkan rekomendasi AFML yang ke-6 poin 
ini penting sebagai landasan sistem pelaporan dan penanganan kasus.
“Develop and strengthen the existing complaint mechanisms for 
migrant workers in ASEAN Member States that are transparent, 
accessible and simplified during recruitment, employment and in case 
of termination and deportation. In this regard, it is important to ensure 
that the integrity of complaints be carefully examined;” (AFML 6)
“Establish effective complaint mechanisms in ASEAN Member States 
that should be widely disseminated to and accessible by migrant 
workers with legal aid and assistance;” (AFML 5)

b. Infrastruktur dan Skema Penanganan dan Pelaporan Kasus
Ada tiga hal penting mengenai pelaporan dan penanganan kasus. 
Pertama, peran aktif institusi pemerintah melalui perwakilan di luar 
negeri maupun lembaga di dalam negeri dalam penanganan kasus. 
Sesuai dengan poin rekomendasi AFML ke-5:
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“Ensure and strengthen the roles of labour attaches, embassies, and 
consular officials to include support services on availing of complaint 
mechanisms for migrant workers;”

Indonesia memang telah menerapkan kebijakan pelayanan 
perlindungan buruh migran melalui Instruksi Presiden nomor 6 tahun 
2006 dan Peraturan Meteri Luar Negeri no 4 tahun 2008. BNP2TKI 
menyediakan layanan pengaduan 24 jam melalui nomor 08001000, 
+6221 29244800, atau SMS 7266 dan halotki@bnp2tki.go.id melalui 
desk crisis center. Di luar negeri selama ini peran KBRI dan KJRI juga 
mencakup penyelesaian masalah buruh migran. Namun, dengan 
banyaknya tingkat aduan dan rendahnya kapasitas sumber daya yang 
ada mengakibatkan ribuan kasus yang hingga kini belum terselesaikan 
dengan baik. Dalam konteks ASEAN khususnya negara tujuan buruh 
migran seperti Malaysia dan Singapura belum memiliki kebijakan 
yang mewadahi sengketa kasus pekerja migran.

Kedua, membuka keterlibatan kerjasama serikat pekerja maupun 
masyarakat sipil dalam hal penanganan kasus. Seperti tertuang pada 
rekomendasi AFML yang ke-6;

“Promote inter-country trade unions collaboration to support migrant 
workers in case of complaints;”

Dalam konteks ini juga belum ada instrumen di level ASEAN yang 
mewadahi keterlibatan serikat pekerja dalam penanganan laporan 
dan kasus. 

Ketiga, akuntabilitas peran swasta dalam hal pelaporan dan 
penanganan kasus. Dalam hal ini belum ada mekanisme dari agensi 
di luar negeri untuk memberikan laporan dan pertanggungjawaban 
dengan pihak pemerintah mengenai penanganan kasus. Sebagian 
kasus buruh migran Indonesia di Malaysia dan Singapura diadukan 
baik langsung kepada KBRI/ KJRI maupun melalui peran masyarakat 
sipil.

“Ensure, where possible, the joint accountability of employers and 
recruitment agencies in case of migrant workers’ complaints when the 
recruitment agencies are responsible for recruiting and placing workers 
abroad;”

2. Regulasi Proses Rekruitmen Buruh Migran dan Pengawasan Swasta 
(Agencies)
Substansi yang diusung dari rekomendasi AFML dalam aspek rekrutmen 
buruh migran adalah mendorong efektivitas layanan yang mudah, cepat 
dan berbiaya rendah. Dalam salah satu poin rekomendasi AFML ke-5 
disebutkan, negera asal buruh migran perlu menerapkan kebijakan yang 
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mendorong pengurangan pembiayaan penempatan dan pelibatan aktor 
lain yakni sektor privat  dan civil society.

Encourage continuous discussions on specific issues of reducing 
recruitment costs and streamlining emigration procedures at all 
levels where possible with the involvement of governments, tripartite 
partners and civil society.

Kebijakan pembiayaan penempatan calon buruh migran Indonesia 
berada di bawah Kementerian Ketenagakerjaan. Selama ini aturan cost 
structure di mata masyarakat sipil masih terlalu tinggi. Penetapan dan 
evaluasi besaran biaya penempatan juga belum partisipatif melibatkan 
tripartite partners dan masyarkat sipil.

Kendala lain adalah kontrol negara-negara yang lemah dalam 
mengendalikan dan menertibkan peran calo/sponsor/perekrut di level 
lokal yang seringkali melakukan praktik perekrutan tidak sesuai dengan 
prosedur. Bahkan tidak jarang biaya penempatan dibayarkan oleh calon 
buruh migran melebihi ketentuan aturan cost structure kepada calo/
sponsor tersebut. Peran perantara ini sesuai dengan amanah AFML 
ke-5 haruslah dihapuskan. Namun hingga kini belum ada kebijakan dan 
tindakan yang tegas dari negara untuk menindak peran-peran perantara 
yang ilegal dan merugikan buruh migran.

“Abolish intermediaries in recruitment practices other than registered/
licensed recruitment agencies in ASEAN Member States which would 
contribute to the affordability of recruitment costs and elimination of 
malpractices.” (AFML 5).

Aspek pengawasan dan monitoring kepada agensi (PPTKIS) baik di dalam 
negeri maupun di luar negeri perlu menjadi bagian dari proses sistem 
monitoring keluhan dan aduan. Selain itu pemberian sanksi yang tegas 
kepada agensi yang terbukti melakukan pelanggaran juga perlu diterapkan. 
Dalam rekomendasi AFML ke-5 dengan tegas mengamanahkan bahwa 
perlu ada mekanisme monitoring agensi yang merekrut buruh migran 
secara efektif.

Effectively monitor recruitment agencies and practices in ASEAN 
Member States with clear mechanisms, heavy penalties for 
infringements and positive ratings for ethical recruitment agencies. 
In this regard, communities, tripartite partners, civil society and other 
stakeholders should be involved towards effective monitoring.

Di dalam negeri pemerintah Indonesia sebenarnya memiliki regulasi 
dalam mengontrol peran swasta melalui Permen nomer 22 tahun 
2014 mengenai Pelaksanaan penempatan dan perlindungan TKI di 
luar negeri. Dalam Pasal 79 UU 39 tahun 2004 juga menyebutkan 
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perwakilan Republik Indonesia melakukan pembinaan dan pengawasan 
terhadap perwakilan pelaksana penempatan TKI swasta dan TKI yang 
ditempatkan di luar negeri.

Jika ada sejumlah 503 PPTKIS di Indonesia, maka paling tidak setiap 
hari ada proses audit kepada setidaknya tiga PPTKIS. Pada tahun 2015 
pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan telah melakukan 
pencabutan izin kepada 42 PPTKIS yang terbukti melanggar.58 Skema 
pengawasan ini sayangnya belum dilakukan dengan konsisten terutama 
pada agensi yang berada di luar negeri.

Namun untuk konteks di negara penerima khususnya di ASEAN, 
pemerintah Indonesia belum memiliki regulasi yang tegas dalam 
mengawal dan melakukan evaluasi terhadap agensi di luar negeri. Peran 
kementerian luar negeri melalui perwakilan (KBRI/ KJRI) belum secara 
dalam melakukan monitoring dan penilaian terhadap agensi terutama 
agensi yang bermasalah.

3. Jaminan Sosial (Social Security) dan K3 (Kesehatan dan Keselamatan 
Kerja)
Peran perlindungan dari negara untuk buruh migran yang memiliki 
dampak signifikan adalah ketersediaan layanan jaminan sosial (asuransi). 
Di Indonesia skema asuransi baik asuransi kesehatan dan keselamatan 
kerja selama ini dibayarkan di Indonesia dan hanya berlaku klaimnya 
di Indonesia. Banyak buruh migran yang menderita sakit di negara 
penempatan tidak bisa mengajukan klaim atas asuransinya kecuali ia 
kembali ke tanah air.

Buruh migran yang ingin mendapatkan manfaat jaminan sosial di negara 
penempatan diharuskan mengurus dan membayar secara mandiri, 
kecuali di negara yang telah menerapkan kewajiban bagi pemberi kerja 
untuk membayarkan asuransi kepada yang dipekerjakannya seperti di 
Hongkong. Rekomendasi AFML yang sama sekali belum dijalankan oleh 
pemerintah Indonesia dalam hal ini adalah membangun kerjasama 
bilateral maupun multilateral untuk memfasilitas jaminan sosial dan 
pemanfaatannya secara lebih baik. Berikut kutipan rekomendasi AFML 
ke 4 mengenai social security,

Develop bilateral and multilateral agreements for portability of the 
social security benefits and better implementation of existing schemes 
(AFML 4).

Aspek kesehatan dan keselamatan kerja juga belum diimplementasikan 
dengan baik. Hingga kini di Indonesia belum ada regulasi khusus yang 
memfasilitasi urusan kesehatan dan keselamatan kerja terutama yang 

58 http://industri.bisnis.com/read/20150504/12/429460/pemerintah-kembali-cabut-izin-operasi-pptkis 
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berhubungan langsung dengan pekerja migran di sektor formal seperti 
di sektor perkebunan, dimana mayoritas pekerja migran Indonesia yang 
berangkat ke Malaysia bekerja di sektor perkebunan. Sesuai dengan 
mandat rekomendasi AFML ke 8 mengenai ocupational safety and 
health (K3),

Integrate and/or strengthen OSH training and materials in pre-
employment, pre-departure and post-arrival orientation programmes 
which should be contextual to occupational areas, compulsory, 
comprehensive, available in languages understandable to employers 
and migrant workers, free of charge for migrant workers as far as 
possible, and provided in a timely manner.

Cooperation between the countries of origin and destination in 
providing assistance to migrant workers with health concerns should 
be strengthened in order to ensure access to treatment and relevant 
social welfare services (AFML 4)

Isu jaminan sosial dan K3 memang saling berkait. Aspek terpenting 
dari skema ini adalah melalui pembicaraan dan perjanjian bilateral 
maupun multilateral. Seperti di sektor perkebunan yang banyak pekerja 
migran Indonesia bekerja di ladang-ladang sawit di Malaysia, belum 
ada mekanisme kerjasama bilateral yang memfasilitasi urusan jaminan 
sosial dan K3. Kelalaian ini pula yang berimbas pada besarnya kerentanan 
pekerja migran Indonesia di luar negeri. 

4. Pendidikan (Training, Kampanye Publik) Untuk Mendukung Migrasi yang 
Aman ke Luar Negeri Menciptakan Persepsi Positif dari Buruh Migran
Hampir sebagian besar rekomendasi dari forum AFML memuat mengenai 
isu ini. Pendidikan dan kampanye adalah hal dasar yang dibutuhkan untuk 
meningkatkan kesadaran dan wawasan buruh migran yang rentan akan 
eksploitasi dan kekerasan. Termasuk juga mengampanyekan persepsi 
positif buruh migran kepada masyarakat luas. Dalam tata kelola buruh 
migran mayoritas langkah dalam substansi rekomendasi ini ada pada 
sektor hulu (proses rekrutmen hingga keberangkatan).

“The pre-employment, pre-departure and post-arrival orientation 
programmes should be conducted, mandatory and free of charge for all 
men and women migrant workers, involve stakeholders, and the quality 
of curriculum should continuously be improved and include cultural 
orientation and rights and obligations of men and women migrant 
workers and employers” (AFML 7)

Substansi dasar dalam hal program pendidikan maupun orientasi adalah 
wajib, menyertakan semua buruh migran laki-laki dan perempuan, 
melibatkan multi aktor (swasta dan CSO), dan secara berkala melalui 
monitoring dan peningkatan mutu. Beberapa rekomendasi AFML 
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tersebut antara lain adalah optimalisasi pada program training sebelum 
keberangkatan (pre-departure training), orientasi setelah tiba (post-
arrival orientation), migrant resources centres (MRC), dan promosi 
persepsi positif buruh migran. Dalam rekomendasi AFML ke-7 program 
orientasi baik pre-employment, pre-departure, hingga post-arrival harus 
dilakukan untuk semua buruh migran perempuan dan laki-laki dan bebas 
biaya.

a. Pre-Departure Training
Di Indonesia, training dan pembekalan sebelum pemberangkatan 
dilaksanakan oleh BNP2TKI dan PPTKIS. Dalam implementasinya 
biaya pendidikan ditanggung sepenuhnya oleh calon buruh migran 
kecuali mereka yang bekerja menuju Timur Tengah. Hal inilah 
yang mengakibatkan besarnya komponen biaya (cost structure) 
penempatan.
Komponen substansi materi sesuai dengan rekomendasi AFML 
ke-4 mengenai pre departure training cukup lengkap. Bukan hanya 
mengenai budaya dan norma sosial setempat, namun juga perlu 
menyertakan kondisi pekerjaan dan kehidupan, dampak finansial, 
hukum dan prosedur, serta hak-hak buruh migran. Dalam hal ini 
pemerintah Indonesia melalui BNP2TKI menerapkan program 
Pembekalan Akhir Pemberangkatan (PAP) yang wajib diikuti oleh 
calon buruh migran dan dilaksanakan oleh BNP2TKI bekerja sama 
dengan PPTKIS.
Berdasarkan aturan yang terbaru (Surat Edaran Ka BNP2TKI no 12 
tahun 2014) orientasi sebelum pemberangkatan (pre departure 
orientation) mengikutsertakan materi mengenai kontrak kerja, hukum 
dan aturan di negara asal dan negara tujuan, mental dan kepribadian, 
bantuan hukum, bahaya HIV/AIDS dan narkoba serta kewaspadaan 
akan eksploitasi dan trafficking. Pemerintah dan IOM juga telah 
membuat modul dan bahan kampanye migrasi yang aman melalui 
buku saku dan komik mengenai migrasi yang aman dan perdagangan 
orang (trafficking) sebagai bahan kampanye dan pencerdasan. Namun 
catatannya selama ini motode dan lamanya masa orientasi ini belum 
cukup efektif dan belum ada mekanisme monitoring.

b. Post Arrival Orientation
Program ini menjadi rekomendasi yang harus dilaksanakan oleh 
negara asal kepada buruh migran yang baru saja tiba di negara 
tujuan. Tujuannya adalah untuk memberikan informasi spesifik 
mengenai negara tujuan, membangun hubungan sesama pekerja dan 
institusi pemerintahan negara setempat dan organisasi masyarakat 
sipil setempat (CSOs). Pada konteks ini pemerintah telah melakukan 
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program dengan nama welcoming program yang diinisiasi oleh 
Kementerian Ketenagakerjaan dan Kementerian Luar Negeri. 
Sayangnya program ini masih bersifat parsial dan tidak berkelanjutan. 
Hanya sebagian kecil di negara tujuan buruh migran seperti Hongkong 
dan Malaysia program ini beberapa kali dilakukan.

5. Pengumpulan, Sharing dan Analisis Data Buruh Migran Antara Negara
Pengirim dan Penerima
AFML mengamanahkan agar ada sinkronisasi data di level nasional
hingga regional (ASEAN) terkait dengan data buruh migran. Selain basis
data dalam rekomendasi AFML ke-6 juga perlu untuk menyertakan data
keluarga buruh migran, arus migrasi masuk dan keluar, hingga data kasus
perdagangan manusia. Pengumpulan dan perbaikan data juga perlu
melibatkan aktor baik tripartite maupun masyarakat sipil.

A regional and updated database on labour migration is called 
for ASEAN Member States, social partners and CSOs recognise 
the importance of sharing labour migration data and support the 
development of a labour migration database to be piloted in ASEAN 
with the technical and financial assistance, including capacity building, 
of international and other organisations; (AFML 6).

Di tingkat nasional, sejauh ini program pendataan buruh migran 
dari pemerintah sesuai Undang-Undang 39 tahun 2004 masih 
menggunakan skema KTKLN yang juga diwajibkan dimiliki oleh setiap 
buruh migran. Namun, karena dalam praktiknya program ini rawan 
akan penyelewengan dan potensi pemerasan kepada buruh migran 
akhirnya Presiden Jokowi membatalkan kebijakan tersebut.

Pengolahan informasi dan data buruh migran dilakukan oleh BNP2TKI 
yang menyediakan informasi mengenai arus keberangkatan buruh migran 
dan arus kepulangan buruh migran, data gender, sektor pekerjaan, 
permasalahan dan aduan, hingga besaran remitansi. Integrasi data lintas 
sektor juga telah dilakukan oleh BNP2TKI dengan Kementerian Luar 
Negeri, Keimigrasian, dan Catatan Sipil. Dalam praktiknya, ketersediaan 
data di tingkat nasional belumlah merata hingga level lokal. Hingga saat 
ini belum ada ketersediaan pengolahan data di tingkat kabupaten hingga 
desa yang secara berkala menyediakan informasi mengenai jumlah, 
identitas, dan anggota keluarga buruh migran. 

Di sisi lain, proses pengolahan pembaruan data baik dari BNP2TKI 
maupun dari Kementerian Luar Negeri banyak yang berasal dari buruh 
migran yang terkena kasus. Di level ASEAN tahun 2014 telah di mulai 
sistem database mengenai pekerja migran di level ASEAN yang di dukung 
oleh ILO dan pemerintah Canada melalui International Labour Migration 
Statistics (ILMS) Database in ASEAN. Data ini menyertakan data pekerja 
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migran di setiap negara dan arus keluar masuk di setiap negara pengirim 
dan penerima.

6. Pemulangan dan Reintegrasi, Termasuk Alternatif Pekerjaan yang 
Berkelanjutan Bagi Buruh Migran
Reintegrasi merupakan isu krusial yang berdampak cukup besar terhadap 
arus migrasi. Rekomendasi dari AFML yang berkaitan dengan isu ini 
terdiri atas beberapa sub tema, seperti sosialisasi dan orientasi sebelum 
kepulangan, dana jaminan sosial, finansial training, dan pembekalan 
paska kepulangan.

Sejak tahun 2014 hingga 2015 pemerintah Indonesia melalui Kementerian 
Luar Negeri dan Kementerian Ketenagakerjaan menerapkan kebijakan 
pemulangan terhadap buruh migran yang bermasalah termasuk dari 
Malaysia yang jumlahnya tidak sedikit. BNP2TKI telah memulai langkah 
untuk menerapkan training dan pembekalan bagi buruh migran yang 
dideportasi maupun kembali ke daerah termasuk dengan finansial 
training dengan melibatkan beberapa institusi keuangan.

Dalam sub tema ini catatan terbesar adalah kapasitas pemerintah untuk 
melakukan exit strategy terhadap deportasi ratusan buruh migran 
yang setiap hari terjadi melalui perbatasan Indonesia dan Malaysia. 
Ada beberapa komponen dalam tema ini yang menjadi amanah dalam 
rekomendasi AFML. Salah satu yang terpenting bahwa negara tujuan 
juga berkewajiban menyelenggarakan program orientasi bagi buruh 
migran sebelum kepulangan ke negara asal. Dalam butir rekomendasinya 
negara tujuan berkewajiban untuk memberikan training dan pengenalan 
entrepreneurship, dan konsultasi.

For receiving countries: specific programmes for the returnee, e.g. 
training and introduction of entrepreneurship to migrant workers 
who are interested, counselling, among others (AFML 4)

Poin rekomendasi AFML ke-4 secara jelas negara asal agar menyediakan 
training yang komprehensif yang menyertakan persiapan sebelum 
kepulangan. Malaysia sebagai negara tujuan belum menerapkan kebijakan 
dari rekomendasi ini. Sementara itu negara asal juga memiliki tanggung 
jawab untuk menerapkan pendampingan dan training kepada buruh 
migran sebagai bagian dari proses reintegrasi dan memulai kehidupan 
kembali di daerah asal. Dalam rekomendasi AFML yang ke-4 negara asal 
perlu untuk memasukkan materi training sebagai pembekalan proses 
reintegrasi dalam bagian pre deparure training sekaligus melakukan 
monitoring sistem terhadap pendampingan yang diberikan.

Provide comprehensive training to migrant workers for preparation 
before return as a part of pre-departure orientation. Follow up/
monitoring system of the returnees, particularly on their livelihood 
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and reintegration (AFML 4)

Dalam hal ini pemerintah Indonesia masih secara parsial melakukan 
tindak lanjut dan monitoring terhadap buruh migran yang telah kembali 
dalam proses reintegrasi dan memulai kehidupan baru.

7. Layanan Satu Atap dan Migrants Resource Center
Layanan satu pintu (one-stop services) ataupun Migrants Resource Center 
adalah konsep institusi yang menjalankan fungsi satu atap dari mulai 
fungsi layanan dokumen dan administrasi, fungsi perlindungan, pusat 
informasi, hingga pengembangan kapasitas buruh migran di level daerah 
yang mudah diakses di daerah basis buruh migran. Konsep yang diusung 
oleh ILO dan IOM tersebut telah berhasil diimplementasikan di berbagai 
negara seperti Filipina dan Sri Lanka. Sayangnya konsep ini belum diadopsi 
secara serius oleh pemerintah Indonesia.

One-stop services and migrants resource centres should be set up in all 
ASEAN Member States and integrated at local, national and regional 
levels to ensure better protection mechanisms for men and women 
migrant workers. In this regard, hotline numbers should be attended 
24 hours, available in languages understood by migrant workers, and 
should provide referral systems to other services required by migrant 
workers. Migrants resource centres operated by the governments, 
employers’ organisations, workers’ organisations and civil society 
organisations should provide support services and on-site protection 
for migrant workers and be well coordinated among all stakeholders 
(AFML 7)

Sebenarnya telah ada inisiasi seperti pembentukan LTSP (layanan terpadu 
satu pintu) seperti di Mataram dan beberapa daerah namun masih 
berkutat pada urusan dokumen dan administratif. Belum ada penyediaan 
pusat informasi seperti job order hingga fasilitasi pengembangan kapasitas 
dan training terlebih fasilitasi pengaduan dan penyelesaian kasus. Secara 
parsial fungsi pelayanan, informasi, hingga pendidikan terpisah dan 
parsial baik melalui LTSP, BP3TKI, hingga P4TKI di daerah. 

Kerumitan dan kegemukan birokrasi di Indonesia yang menangani urusan 
buruh migran menjadi salah satu penyebab utama tidak efektifnya fungsi 
perlindungan dan tata kelola buruh migran yang efisien. Oleh karenanya 
konsep MRC ini hadir untuk memudahkan alur pelayanan dan akses 
terhadap informasi mengenai migrasi. Di beberapa negara konsep ini 
terbukti membantu tata kelola buruh migran namun di Indonesia konsep 
MRC yang mengusung one stop services dan memberikan pelayanan 
terpadu di tempat yang mudah di akses belum diadopsi di Indonesia. 
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8. Regulasi dan Instrumen di Level Internasional (Baik Bilateral maupun 
Regional ASEAN) yang Mendorong Perlindungan Buruh Migran dan 
Anggota Keluarganya
Regulasi di tingkat internasional sangat penting untuk mendukung upaya 
perlindungan buruh migran dan anggota keluarganya. Sebagai acuan, 
Konvensi ILO 181 mengenai Perusahaan Penyalur Tenaga Kerja (Private 
Employment Agencies) dan Konvensi ILO 189 mengenai Pekerja Domestik 
penting untuk diratifikasi dan diadopsi sebagai landasan hukum di negara-
negara ASEAN. Dorongan untuk mengadopsi konvensi ILO tersebut sesuai 
dengan poin rekomendasi AFML ke-5,

Encourage the ratification of the ILO Convention 181 on Private 
Employment Agencies and ILO Convention 189 - Domestic Work 
Convention and alignment of national labour laws and legislations 
with international instruments by all ASEAN Member States; Raise 
awareness and build capacity of public and private recruitment 
agencies, local authorities and all stakeholders in sending and 
receiving countries in the delivery and monitoring of recruitment and 
placement services, and different forms of direct hiring of migrant 
workers to ensure greater protection of migrant workers’ rights;

Dalam aspek instrumen internasional ini ada beberapa tema yang hingga 
kini belum mencapai kesepakatan di antara negara-negara di ASEAN, 
yakni mekanisme penanganan kasus dan perlindungan terhadap anggota 
keluarga buruh migran. Sesuai dengan rekomendasi AFML ke-4, anggota 
keluarga juga menjadi domain penting yang berhak mendapatkan 
perlindungan dan hak yang sama. Indonesia seharusnya berkepentingan 
terhadap isu ini mengingat puluhan ribu pekerja Indonesia yang bekerja 
di Malaysia khususnya di sektor perkebunan membawa serta anggota 
keluarganya ke tempat mereka bekerja.

Encourage a speedy development of an ASEAN instrument on the 
protection and promotion of the rights of migrant workers that 
includes the family members of all migrant workers in its coverage. 
The instrument shall comply with the international human rights and 
labour standards and be legally binding; (AFML 4) 

Hingga kini mekanisme bilateral Indonesia dengan Malaysia hanya 
terbatas di sektor domestik melalui MoU antara pemerintah Indonesia 
dengan Malaysia pada tahun 2011. Sektor rentan lain di perkebunan 
hingga kini belum ada mekanisme bilateral antara pemerintah Indonesia 
dengan Malaysia. Pengaturan kesepakatan mengenai gaji, kondisi kerja 
hingga kesehatan dan keselamatan menjadi penting untuk diupayakan ke 
dua belah pihak antara Indonesia dengan Malaysia.
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Bagian Empat
Advokasi Buruh Migran Indonesia di Indonesia 

dan di Tingkat ASEAN

Oleh Savitri Wisnuwardhani

A. Sejarah Migrasi Buruh Migran Indonesia
Pergerakan orang berpindah dari satu negara ke negara lain di berbagai 
belahan dunia terutama pergerakan warga Indonesia ke negara lain adalah 
fakta tak terelakan. Jumlah warga yang bermigasi ke negara lain semakin 
lama semakin banyak. Tujuan orang bermigrasi mulai dari memperbaiki 
kehidupan dengan menemukan kesempatan kerja di negara lain sehingga 
perlu bermigrasi tapi juga karena ada latar belakang berbagai masalah politik, 
ekonomi dan sosial budaya di dalam negeri yang membuat mereka terpaksa 
meninggalkan tempat asalnya karena negara tidak mampu memberikan 
pelayanan kesempatan lapangan pekerjaan di dalam negeri.
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Di Indonesia, sejarah migrasi bermula semenjak zaman pemerintahan 
Hindia Belanda (1596-1942) melalui pembuatan jalan semanjang 1.000 
kilometer untuk keperluan militer melalui sistem kerja rodi pada masa 
Gubernur Willem Daendels. Banyak orang bermigrasi untuk pekerjaan 
ini. Semenjak itulah, proses migrasi baik migrasi di dalam negeri —yang 
dinamakan transmigrasi, yakni program yang dilaksanakan oleh pemerintah 
Indonesia untuk memindahkan penduduk dari suatu daerah yang padat 
penduduknya ke daerah lain (desa) di dalam wilayah Indonesia— dan migrasi 
ke luar negeri (seperti ke Suriname tapi kemudian juga ke negara-negara lain) 
menjadi praktik tidak asing baik bagi warga masyarakat maupun pemerintah 
Indonesia. Bahkan pada awal tahun 1980-an pemerintah Indonesia telah 
memperluas program transmigrasi menjadi program migrasi massal untuk 
memenuhi kebutuhan tenaga kerja migran di negara-negara yang lebih 
makmur. Pemerintah mulai mempekerjakan warga Indonesia menjadi buruh 
migran di berbagai negara tujuan seperti Timur Tengah, termasuk negara-
negara teluk dan negara-negara Asia Timur seperti Jepang, Taiwan, Hongkong, 
serta negara-negara Asia Tenggara seperti Singapura, Malaysia, dan Brunei 
Darussalam.

Awal 1990-an Indonesia telah memberikan sumbangan dalam skala besar 
pangsa tenaga kerja internasional. Tahun 1993 jumlah buruh migran Indonesia 
yang bekerja di Hongkong menempati peringkat ketiga. Tahun 1994 jumlah 
tersebut naik menjadi peringkat kedua setelah Filipina. Selain peningkatan 
jumlah tenaga kerja juga terjadi pergeseran penempatan berdasarkan jenis 
kelamin. Pada 1970 jumlah buruh migran laki-laki lebih besar daripada 
perempuan dengan rasio 3:1. Awal 1990 ada perubahan trend di mana buruh 
migran Indonesia perempuan naik dibandingkan dengan buruh migran laki-
laki, rasionya pun berubah menjadi 1:1 (Irianto, 2011). Bahkan pada 2015, 
menurut data BNP2TKI, jumlah buruh migran Indonesia perempuan masih 
lebih banyak dibandingkan dengan buruh migran laki-laki (BNP2TKI, 2015).

Tabel 4.1 : Penempatan BMI Berdasarkan Jenis Kelamin

Tahun Jumlah BMI 
perempuan Prosentase Jumlah BMI  

laki-laki Prosentase

2011 376.686 64% 210.116 36%
2012 279.784 57% 214.845 43%
2013 276.998 54% 235.170 46%
2014 243.629 57% 186.243 43%

2015 (sd 31 Des 2015) 166.771 60% 108.965 40%
Sumber: BNP2TKI, 2015

Faktor utama munculnya trend migrasi berwajah perempuan dan bekerja 
pada situasi 3D (Dirty, Dangerous and Difficult) adalah kemiskinan. Pada 
zaman orde baru wajah kemiskinan tidak terlihat secara vulgar di masyarakat 
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luas karena akses informasi kepada masyarat dikontrol. Namun pada 
kenyataannya, di desa-desa, masyarakat merasakan kemiskinan sementara 
peluang untuk memperbaiki nasib dengan bekerja di luar negeri sudah mulai 
menyebar perlahan-lahan di antara warga masyarakat desa. Bekerja keluar 
negeri pada awalnya dan hingga sekarang tetap terjadi bukan karena pilihan 
namun karena keterpaksaan (forced migration).

Selain itu secara global terdapat perubahan keadaan ekonomi di negara-negara 
yang lebih maju untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Di Singapura 
misalnya, setelah pemisahan Singapura dan Malaysia, Singapura memacu 
pertumbuhan perekonomian negara de ngan kebijakan industrialisasi, sebuah 
proses yang berorientasi pada pertumbuhan kena ikan ekspor.

Proses industrialisasi ini mempengaruhi kebijakan migrasi di Singapura 
dengan cara membuka keran migrasi untuk memenuhi kebutuhan tenaga 
kerja tidak teram pil seperti konstruksi, manufaktur dan sektor domestik 
mengisi lapangan pekerjaan yang tidak mungkin diisi tenaga kerja lokal. 
Dalam perkembangannya, setelah pembangun an konstruksi dan pabrik di 
Singapura mulai mandek, dan jumlah pekerja kasar asing berku rang, justru 
permintaan untuk mendatangkan tenaga kerja yang bekerja sebagai pekerja 
rumah tangga (PRT) justru meningkat (Palupi dkk, 2010).

Peningkatan ini didasari pada meningkatnya jumlah perempuan Singapura 
yang memilih bekerja di luar rumah selain itu ada dorongan dari pemerintah 
Singapura untuk kaum perempuan memberikan sumbangan ekonomi yang 
signifikan bagi negara dan bagi rumah tangga penduduk di Singapura.

Perkembangan keadaan migrasi kerja dewasa ini memperlihatkan bahwa 
dampak dari adanya migrasi kerja ke luar negeri bagi pemerintah Indonesia 
adalah meningkatnya devisa di Indonesia melalui remitansi atau pengiriman 
uang hasil kerja buruh migran ke dalam negeri.

Menurut catatan BNP2TKI, pada 2014 jumlahnya meningkat menjadi USD 
8.34 milyar atau setara Rp 105.9 trilyun dengan asumsi nilai tukar Rp 12.700 
per 1 USD (BNP2TKI, 13/1/2015) dari tahun 2013 yakni sebesar 7.40 milyar 
dolar AS setara Rp 88.67 trilyun selama 2013 (Antara, 7/1/2014). Remitansi 
BMI yang dikirimkan langsung ke keluarga secara langsung atau pun tidak 
telah meningkatkan perekonomian di desa.

Dampak peningkatan daya beli masyarakat ini dibarengi oleh meningkatnya 
jumlah kasus pelanggaran hak yang menimpa dan dialami oleh para buruh 
migran. Meskipun menurut pemerintah jumlah kasus yang dialami buruh 
migran mengalami penurunan karena penerapan kebijakan moratorium 
pengiriman buruh migran, namun hal ini perlu ditinjau ulang karena data 
menurut Kementerian Luar Negeri menyatakan perkembangan yang berbeda. 
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Data Kementerian Luar Negeri menunjukkan dari 2011 hingga Oktober 2015 
terjadi kenaikan kasus perdagangan manusia, deportasi dan kasus anak buah 
kapal (prosedural maupun non-prosedural). Dalam tiga tahun terakhir rata-
rata kenaikan kasus sebanyak 52,5%.

Data dari organisasi dan serikat buruh migran yang melakukan kegiatan 
advokasi penanganan kasus melihat bahwa kasus-kasus yang dialami buruh 
migran tidak mengalami perubahan. Kasus yang masuk ke dalam database 
mereka menunjukkan buruh migran yang berkasus mengalami lebih dari 
satu kasus. Data dari Serikat Buruh Migran (SBMI) juga mencatat dari 321 
kasus yang ditangani, rata-rata BMI mengalami lebih dari satu pelanggaran 
kasus. Sementara itu, pengalaman Solidaritas Perempuan dalam melakukan 
kegiatan pengorganisasian dan menangani kasus kekerasan terhadap buruh 
migran juga menunjukkan kerentanan perempuan buruh migran terhadap 
traffciking. Indikasi trafficking terlihat jelas dari proses perekrutan dan 
penempatan yang tidak melalui perusahaan jasa penempatan tenaga kerja, 
dari pemalsuan dokumen, penggunaan visa turis (bukan visa kerja), dan 
modus tempat kerja dipindah-pindah majikan.

Peran Pemerintah Indonesia dan pemerintah di tingkat ASEAN dalam 
melindungi buruh migran Indonesia dari perspektif masyarakat sipil: 
Berjalan di tempat ataukah ada perubahan?

B. Sejarah Kebijakan Migrasi Tenaga Kerja Era Orde Baru: 
Penciptaan Lapangan Kerja Tetapi Minim Perlindungan

Sejarah kebijakan migrasi tenaga kerja sudah dimulai sejak 1970 melalui 
Permen No 4 tahun 1970 yang mengatur Pengerah Tenaga Kerja. Permen ini 
diterbitkan oleh pemerin tah mantan Presiden Soeharto sebagai salah satu 
cara untuk menciptakan lapangan pekerjaaan karena saat itu peluang kerja 
di Indonesia masih terbatas (ILO 2011) dan ada kebutuhan sangat besar 
untuk menciptakan lapangan pekerjaan tidak hanya di dalam negeri tapi juga 
bekerja di luar negeri. Kebutuhan akan penciptaan lapangan pekerjaan pada 
masa itu tercermin pada pidato Soeharto pada peresmian Gedung Yayasan 
Tenaga Kerja Indonesia, 24 Februari 1977 (Soeharto, 1977).

Kebutuhan akan penciptaan lapangan pekerjaan lebih didasari oleh 
kepentingan ekonomi saja dan tidak dibarengi dengan perlindungan. Hal ini 
tercermin pada pasal 3 Permen No 4 tahun 197059 di mana pemerintah orde 
baru mendukung perusahaan pengerah tenaga kerja didukung namun tak 

59 Pasal 3 Permen No 4 tahun 1970 mengatakan “syarat-syarat termaksud pada pasal 2 ayat 2 
di antaranya meliputi jumlah tenaga kerja yang akan dikerahkan, cara pengerahan, tempat 
penampungan, biaya pengerahan, dan pengangkutan (kembali), upah, jam kerja dan lembur, 
cuti, perumahan, ujian dan perawatan kesehatan, pemutus an hubungan kerja, cara pembuatan 
perjanjian kerja, tunjangan bagi keluarga yang ditinggalkan, dan pengaturan dalam hal terjadinya 
kematian.” 
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ada kebijakan yang mewajibkan perusahaan pengerah tenaga kerja tersebut 
untuk melindungi buruh migran. Setelah 13 tahun, semenjak Permen No 4 
tahun 1970 disahkan, pemerintah tidak membuat kebijakan yang melindungi 
buruh migran, tapi malah pada 1983 pemerintah orde baru mengeluarkan 
tiga kebijakan lain yang condong orientasi dukungan pada penempatan dan 
pengerahan tenaga kerja (lih. Hidayah 2013):

1. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No Per 01/Men/1983 
Tentang Perusahaan Pengerah Tenaga Kerja Indonesia ke Luar Negeri. 
Peraturan ini mengatur mengenai ijin usaha, tatacara memperoleh ijin 
usaha yang di dalamnya ada persyaratan bahwa perusahaan pengerah 
harus mampu membiayai sekurang-kurangnya 500 orang setahun 
untuk pengiriman BMI ke luar negeri, hak dan kewajiban perusahaan, 
pencabutan ijin usaha, serta ketentuan pidana.

2. Surat Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No Kep. 128/
Men/1983 tentang Penggunaan Kartu Identitas Tenaga Kerja Indonesia 
yang Bekerja di Luar Negeri. Surat keputusan ini mengatur mengenai 
pokok-pokok data yang dicantumkan dalam kartu identitas tenaga kerja 
seperti identitas pemegang kartu, data paspor, data perusahan yang 
menempatkan, data perjanjian kerja, perpanjangan kartu.

3. Keputusan Menteri Tenaga Kerja No Kep 149/Men/1983 tentang Tata 
Cara Pelaksana an Pengerahan Tenaga Kerja Indonesia ke Arab Saudi. 
Kepmen ini mengatur mengenai tata cara penempatan BMI ke Arab 
Saudi, kewajiban pengiriman 50 persen gaji melalui bank pemerintah 
dan pengaturan mengenai biaya penempatan ke Arab Saudi sebesar USD 
1.750 pada zaman tersebut.

Ketiga penetapan kebijakan di atas —yang merupakan kebijakan paling awal 
yang diambil oleh pemerintah Indonesia mengenai buruh migran Indonesia— 
jelas tidak mengandung unsur perlindungan karena ketiga kebijakan tersebut 
tidak menjelaskan mengenai mekanisme pengawasan terhadap perusahaan 
pengerah tenaga kerja secara detail. Kebijakan tersebut juga tidak menjabarkan 
kewajiban pemerintah dalam menyediakan layanan informasi, pendataan dan 
penanganan kasus yang lebih komprehensif. Kehadiran pemerintah dalam 
melindungi buruh migran dalam ketiga peraturan di atas hanya tampak pada 
wewenang pencabutan ijin usaha perusahaan pengerah tenaga kerja bila tidak 
mempromosikan tenaga kerja Indonesia ke luar negeri, tidak mengambil calon 
BMI dari kantor Ditjen Binapenta dan tidak menyampaikan laporan bulan 
mengenai pengiriman, pemulangan BMI. Dengan kata lain kebijakan tersebut 
lebih mendukung penempatan dari sisi ekonomi kewajiban pemerintah untuk 
membuka lapangan pekerjaan daripada mengintegrasikannya dengan aspek-
aspek perlindungan buruh migran. Setelah terbitnya kebijakan pemerintah 
pada 1983, sejumlah kebijakan diterbitkan pada tingkat Peraturan Menteri 
dan peraturan-peraturan lain di bawahnya.



68

C. Kebijakan Perlindungan BMI di Era Reformasi Hingga 
Sekarang: Tetap Jalan di Tempat

Pada 2004 pemerintah dan DPR menerbitkan kebijakan untuk penempatan 
dan perlin dungan buruh migran Indonesia melalui Undang-Undang No 39 
tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja di Luar 
Negeri. Pada proses pembuatan UU 39/2004, organisasi yang peduli pada 
buruh migran Indonesia berharap UU ini dapat memberikan payung hukum 
perlindungan bagi BMI. Namun sayangnya proses pembuatan UU 39/2004 
tidak menyertakan naskah akademik dan minim peran serta organ isasi/serikat 
buruh migran dilibatkan dalam pembahasan isu-isu di dalam UU 39/2004. 
Akibatnya, ketika UU 39/2004 disahkan pada Oktober 2004, UU ini bukan 
lagi berdimensi perlindungan tapi sarat dengan dimensi penempatan minus 
perlindungan. Minusnya perlindungan dalam UU 39/2004 sulit dikatakan 
bahwa bukan dilatarbelakangi oleh keperluan pemerintah Indonesia 
mendapatkan dukungan keuangan dari lembaga keuangan internasional 
IMF untuk menjaga stabilitas makro-ekonomi, memperkuat sektor keuangan 
dan meningkatkan investasi, ekspor dan pembukaaan lapangan pekerjaan. 
Permintaan bantuan dukungan dana ini tecermin dalam dokumen Letter of 
Intent antara Pemerintah Indonesia untuk IMF pada September 2015 :

“ ….. To provide a strong framework for economic policy in 2004, we have 
developed a comprehensive economic program that was announced on 
September 15. The program aims to maintain macroeconomic stability, 
strengthen the financial sector, and generate higher investment, exports, 
and employment. As we implement our program, we intend to maintain 
a close policy dialogue with the Fund and the rest of the international 
community…” (IMF publication, 16/9/2003)

Kebijakan meminta dukungan keuangan Indonesia kepada IMF kemudian 
dituangkan dalam Inpres dan Lampiran Inpres No 5 tahun 2003 di mana 
kebijakan untuk BMI masuk dalam kebijakan menjaga kemantapan necara 
pembayaran dan program peningkatan investasi, ekspor, dan penciptaan 
lapangan kerja dengan keluaran kebijakan peningkatan penerimaan jasa 
buruh migran dengan strata pekerjaan yang semakin baik (Kementerian 
Tenaga Kerja 2011, bdk Migrant Care 2013).

Isi dari UU 39/2004 memperlihatkan beberapa kecenderung berikut ini. 
Pertama, keko songan perlindungan karena pasal-pasal yang ada tidak jelas, 
kabur dan ada sekitar 30 peraturan turunan yang tidak diatur batas waktu 
pembuatan peraturan turunannya sehingga banyak ketentuan belum dapat 
dijalankan karena belum ada peraturan lebih lanjut yang mengaturnya. Kedua, 
penegakan hukum timpang. Bila melihat karakter UU 39/2004, pasal yang 
berdimensi pengawasan dan penegakan hukum hanya mencapai 22,9%. Pasal 
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terbanyak justru mengatur mengenai penempatan buruh migran (55,5%). 
Ketiga, memberikan kewenangan yang besar kepada pihak swasta termasuk 
dalam memberikan perlindungan. selain itu, pemerintah menciptakan konflik 
internal di dalam tubuh pemerintah karena tugas pemerintah dalam UU 
39/2004 mengatur, membina, melaksanakan sekaligus mengawasi. Keempat, 
instransparansi dalam koordinasi antar lembaga pemerintah. UU ini telah 
menciptakan konflik berkepanjangan hingga saat ini antara dua instansi 
pemerintah yang bertanggungjawab dalam memberikan perlindungan bagi 
buruh migran Indonesia. Kelima, miskin perspektif gender. Data BNP2TKI 
menunjuk kan bahwa hampir 60% buruh migran Indonesia adalah perempuan 
dan bekerja di sektor rentan yakni PRT. Sayangnya isi dari UU 39/2004 hanya 
satu kata yang menyebutkan mengenai perempuan, itupun lebih kepada 
pelarangan perempuan hamil bekerja ke luar negeri.

Meskipun beberapa aturan di dalam UU No 39 tahun 2004 memberikan 
perspektif perlindungan seperti pelarangan penempatan ke negara yang 
tidak memiliki hukum yang melindungi BMI atau negara yang tidak memiliki 
perjanjian bilateral/MoU dengan Indonesia (pasal 27 UU 39/2004), namun 
secara keseluruhan, wajah UU ini adalah wajah bisnis penempatan. Bila 
dilihat dari pasal penugasan di dalam UU 39/2004 tugas pemerintah lebih 
besar yakni sebanyak 62 pokok urusan yang tersebar di pemerintah pusat, 
pemerintah atau Kemnaker, di Perwakilan RI, pemerintah daerah dan 
BNP2TKI, namun isi pasal-pasal penugasan ini tidak dapat mengimbangi 
peran dan penugasan Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Swasta (PPTKIS) 
dalam melakukan peran-peran setral seperti pemberian informasi, penyiapan 
dokumen, pendidikan dan pelatihan, asuransi kepada buruh migran.

Tabel 4.2 :  Perimbangan Tugas di antara Lembaga yang Terlibat dalam 
Pengelolaan Migrasi kerja menurut UU 39/2004

Lembaga yang Terlibat
Jumlah Pasal Penugasan Jumlah Pokok Urusan
Jumlah % Jumlah %

PPTKIS 21 32 29 31
Kemnaker 8 12 11 12
Pemerintah Pusat 18 27 18 19
KBRI 6 9 11 12
Pemerintah daerah 9 14 10 11
BNP2TKI 3 4 12 13
Lembaga Masyarakat 1 2 2 2
(Sumber : Institute for Ecosoc Rights 2010)

Hal ini terlihat dari misalnya, di dalam pasal penugasan kepada pemerintah, 
tidak mengamanatkan koordinasi antar lembaga pemerintah secara progresif. 
Meskipun ada dua pasal yang menyebut tentang koordinasi yakni pasal 86 dan 
pasal 95, namun tidak disebutkan pemerintah mana yang mengemban tugas 
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tersebut.  Hanya bisa diandaikan bahwa tugas ini diemban oleh Kemnaker 
(pasal 86 UU 39/2004). Sedangkan di pasal 95nya, nama BNP2TKI di sebutkan 
eksplisit mengemban fungsi koordinasi. Alih-alih mengamanatkan koordinasi 
yang progresif, UU ini justru menciptakan konflik kelembagaan antara BNP2TKI 
dan Kemnaker. Dampak yang terjadi, pengawasan kepada PPTKISpun tidak 
maksimal dijalankan.

Contoh lainnya, terkait dengan tugas dan pemerintah untuk menyimpan 
salinan perjanjian penempatan dan perjanjian kerja BMI, hanya dimandatkan 
di pasal 54 itupun hanya untuk perjanjian penempatan yang isinya adalah 
kesepakatan antara pihak PPTKIS dengan calon BMI. Untuk perjanjian 
kerjanya, pemandatan penyimpanan salinan perjanjian kerja meskipun tidak 
eksplisit disebutkan, menjadi tugas perwakilan RI di luar negeri.

Sayangnya tidak ada pasal yang menyebutkan secara eksplisit mengenai 
keterbukaan informasi terkait dengan dokumen perjanjian penempatan 
dan dokumen perjanjian kerja. Sehingga yang terjadi, para buruh migran 
dan keluarganya sulit mendapatkan akses terhadap dokumen perjanjian 
penempatan dan perjanjian kerjanya yang disimpan oleh negara ketika sedang 
dibutuhkan, misalnya ketika BMI mengalami kasus, terutama kasus yang 
menyangkut ketenagakerjaan ―yang menjadi kasus terbesar yang dialami BMI 
sejak tahun 2010―,  Sesungguhnya isi perjanjian penempatan dan perjanjian 
kerja dapat digunakan sebagai barang bukti bagi BMI untuk meminta keadilan 
yang minim didapat. Namun karena tidak memiliki salinan perjanjian kerja, 
akibatnya hak-hak secara perdata tidak dapat didapatkan. Tugas pengawasan 
yang seharusnya menjadi tugas pemerintah tidak dijalankan maksimal untuk 
meminimalisir permasalahan tersebut. Dapat disimpulkan, meskipun secara 
kebijakan tugas dan fungsi pemerintah lebih besar dibandingkan PPTKIS, 
namun pasal-pasal yang memandatkan perlindungan tidak tegas dan jelas. 
Berbeda halnya dengan pasal-pasal yang dimandatkan kepada PPTKIS tidak 
mengandung ketidakjelasan dan kekaburan. Justru pasal-pasal penugasan 
kepada PPTKIS sangat jelas, sehingga yang terjadi, UU ini justru memberikan 
ruang dan porsi kepada pihak swasta untuk melakukan eksploitasi kepada 
BMI.

Tidak memadainya payung hukum perlindungan BMI melalui UU No 39/2004, 
para pemerhati masalah buruh migran dan buruh migran, di tahun yang sama 
pada saat pengesahan terhadap UU 39/2004, meminta DPR dan pemerintah 
untuk merevisi UU No 39/2004. Seruan dari berbagai pihak untuk merevisi 
UU 39/2004, akhirnya didengar oleh DPR. Di tahun 2010, DPR memasukkan 
UU 39/2004 dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) selama empat 
tahun berturut-turut untuk direvisi. Sayangnya dalam pembahasan revisi 
UU 39/2004 pada masa periode DPR 2009-2014 meskipun sudah sampai 
pembahasan panitia khusus, perubahannya hanya sampai tingkat judul. Pada 
periode DPR 2015–2019 DPR memasukkan kembali revisi UU 39/2004 dalam 
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Prolegnas Prioritas pada 2015.

Gambar 4.1:  Lima Kasus Utama yang Dialami BMI Pasca Bekerja

(Sumber : BNP2TKI)

Ada mekanisme perlindungan bagi buruh migran yang memadai melalui UU 
No 21/2007 mengenai Pemberantasan Tindak Perdagangan Orang. Sejauh ini 
UU ini mampu dan ampuh dipergunakan untuk pemberantasan perdagangan 
manusia, sayangnya dalam implementasinya, UU No 21/2007 masih dirasakan 
terpisah dari UU 39/2004, sehingga banyak kasus yang seharusnya pelaku 
yang bersangkutan dijerat pasal tindak perdagangan orang, kerap sekali 
aparat hukum gagal menindak para pelanggar hak BMI, dan diubah menjadi 
kasus pidana umum.

Bila melihat jumlah kasus yang dialami buruh migran dan melihat upaya 
pemerintah dalam melindungi buruh migran Indonesia, dapat dikatakan 
“berjalan di tempat.”  Meski di pemerintahan Presiden Jokowi dan JK, isu 
buruh migran masuk kedalam nawacita untuk diterjemahkan kedalam 
berbagai kebijakan dan program pemerintah, kebijakan yang ada tidak 
mampu menyelesaikan akar permasalahan BMI karena payung hukumnya 
belum diperbaiki. Sejumlah kebijakan seperti melakukan pencabutan ijin 
kepada PPTKIS, melakukan sidak, melakukan reformasi birokrasi layanan 
perlindungan baik di pemerintah pusat maupun di perwakilan RI di luar 
negeri, tidak akan secara maksimal menyelesaikan akar permasalahan BMI 
terutama pada masa pra penempatan, dimana 70% akar permasalahan BMI 
terletak pada minimnya pelayanan yang memastikan BMI dapat bermigrasi 
secara aman.

Kebijakan lainnya yang bukan secara langsung menjadi payung hukum 
perlindungan BMI sudah ada dan dapat menjadi modal dasar pijakan 
diplomasi perlindungan buruh migran Indonesia. Indo nesia menjadi salah 
satu dari sedikit negara yang meratifikasi secara lengkap tujuh standar pokok 
perburuhan ILO serta beberapa instrumen pokok hak asasi manusia yang 
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telah diratifikasi menjadi hukum nasional. Pemerintah Indonesia belum 
lama ini telah meratifikasi Konvensi PBB Tahun 1990 tentang Perlindungan 
Hak-Hak Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya melalui UU No 6 Tahun 
2012. Sayangnya instrumen-instrumen yang ada tidak dipergunakan sebagai 
salah satu diplomasi politik luar negeri Indonesia dengan negara penerima 
buruh migran Indonesia. Justru yang ada, kebijakan pemerintah Indonesia 
dalam menangani berbagai kasus yang menimpa buruh migran Indonesia 
lebih didasari pada kebijakan reaksioner (“pemadam kebakaran”) dalam 
menangani masalah buruh migran. Kebijakan yang ada belum berdimensi 
kebijakan preventif di mana akar masalah di dalam negeri terutama tingginya 
praktik-praktik percaloan di desa tidak diberantas secara tuntas dan minimnya 
pengawasan di berbagai tahapan migrasi buruh migran Indonesia.

D. Upaya ASEAN Dalam Mewujudkan Perlindungan bagi BMI : 
Masih Terus Berbenah Diri

Ditingkat ASEAN, telah terbentuk suatu deklarasi perlindungan dan promosi 
terhadap hak buruh migran yang disebut ASEAN Declaration on the Protection 
and Promotion of the Rights of Migrant Workers. Deklarasi ini dibuat pada 
ASEAN Summit ke 12 di Cebu, Filipina 13 Januari 2007. Latar belakang 
dibentuknya Deklarasi perlindungan buruh migran di ASEAN ini berdasarkan 
Vientiane Action Plan, 2004-2010 yang mana dalam salah satu rencana 
aksinya adalah membuat deklarasi untuk perlindungan kepada buruh migran 
di ASEAN.60

Prinsip-prinsip general yang telah disepakati oleh semua negara anggota 
ASEAN ada empat bagian yakni:

1. Mempromosikan, pemenuhan martabat kepada buruh migran dan 
menciptakan iklim yang kondusif sehingga buruh migran merdeka, setara 
dan aman berdasarkan hukum dan kebijakan dari negara anggota ASEAN;

2. Untuk alasan kemanusiaan, kedua negara wajib bekerjasama untuk 
menyelesaikan kasus buruh migran meskipun bukan kesalahan buruh 
migran itu sendiri yang mengakibatkannya menjadi menjadi buruh 
migran yang tidak berdokumen;

3. Negara pengirim dan penerima wajib bertanggungjawab terhadap 
pemenuhan hak dasar dan pemenuhan martabat buruh migran 
meskipun hukum di kedua negara tersebut tidak memberikan jaminan 
perlindungan;

4. Isi dari deklarasi ini tidak bisa diintepretasikan untuk membuat kebijakan 
kepada buruh migran yang tidak berdokumen namun lebih kepada 
semua hak buruh migran baik yang berdokumen maupun yang tidak 
harus dilindungi.

60  Lih program area bag 1.1.4.6 Vientiane action plan
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Dalam deklarasi ini juga diatur mengenai kewajiban negara penerima dan 
negara pengirim serta komitmen dari kedua negara tersebut. Salah satu 
komitmen yang disepakati adalah membentuk komite untuk menjalankan 
deklarasi ini. Komite ini dinamakan “ASEAN Committee on the Implementation 
of the Declaration on the Protection and Promotion of the Rights of Migrant 
Workers (ACMW)”. Ada empat tugas yang diemban oleh komite ASEAN ini 
yakni:

1. Membuat mekanisme perlindungan dan promosi terhadap hak buruh
migran untuk melawan eksploitasi dan perlakuan yang tidak sewenang-
wenang;

2. Memperkuat perlindungan dan promosi terhadap hak buruh migran
dengan cara meningkatkan penataan migrasi kerja di negara anggota
ASEAN;

3. Kerjasama regional unutk melawan tindak perdagangan manusia di
ASEAN

4. Mengembangkan suatu instrumen perlindungan dan promosi terhadap
hak buruh migran di ASEAN61

Sayangnya hingga sampai sekarang, negara-negara di Asia Tenggara belum 
mencapai kesepakatan mengenai isi instrumen hukum untuk pemajuan dan 
perlindungan hak BMI. Dengan belum adanya instrumen tersebut maka 
perlindungan dan pemajuan hak buruh migran baru dapat efektif dijalankan 
karena adanya kerangka hukum mengikat. Masih lambatnya pembahasan 
mengenai instrumen ini dikarenakan negara tujuan bekerja BMI yakni 
Malaysia dan Singapura, kurang setuju dengan dokumen yang bersifat 
mengikat.

Upaya perlindungan bagi buruh migran yang dilakukan oleh ASEAN juga 
melalui Komunitas ASEAN 2015 yang menghasilkan tiga pilar yakni : 1 Pilar 
Politik keamanan, 2  Pilar Ekonomi, 3 Pilar Sosial budaya. Untuk isu buruh 
migran masuk kepada pilar sosial budaya. Sayangnya pilar sosial budaya masih 
dianggap tidak dapat mengimbagi kedua pilar tersebut. misalnya dalam hal 
pembentukan pasar tunggal (pilar ekonomi dimana setiap warga negara 
anggota ASEAN mempunyai kesempatan untuk bekerja atau membuka 
usaha di wilayah ASEAN atau dimanapun. Pilar ini mengindikasikan derajat 
buruh migran di semua negara adalah sama, sederajat dan non diskriminasi. 
Padahal yang terjadi sebaliknya, masih adanya pengkotak-kotakan dan 
diskriminasi di negara tujuan bekerja buruh migran di ASEAN memandang 
buruh migran yang bekerja di negaranya. Sehingga yang terjadi kasus 
pelanggaran hak buruh migran masih tinggi di ASEAN. Di tahun 2014, data 
BNP2TKI menyebutkan, Malaysia berada pada peringkat pertama negara 
tujuan BMI bekerja dengan 
61 HRWG, 2011. Pelanggaran Hak- Hak Buruh Migran Indonesia di Negara ASEAN : Studi Terhadap 

Malaysia, Singapura dan Brunai Darussalam
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jumlah 127.827 orang dan menduduki peringkat kedua negara yang paling 
banyak kasus BMI (893 orang).

Masih tingginya kekerasan kepada buruh migran, menjadi salah satu 
pendorong bagi Komisi HAM antar Pemerintah untuk mencetuskan ASEAN 
Inter-Governmental Commision on Human Right (AICHR) pada tanggal 23 
Oktober 2009. Secara umum, AICHR memiliki empat belas mandat dan fungsi 
meliputi: promosi dan perlindungan HAM (meskipun mandat perlindungan 
ini sangat terbatas), melakukan langkah kooperatif, dialogis, informatif dan 
konsultatif, melaksanakan kajian tematik, menyiapkan laporan tahunan serta 
mendapatkan mandat dan tugas lain berdasarkan hasil pertemuan pra Menlu 
ASEAN. Salah satu mandat AICHR adalah mengembangkan Deklarasi Tentang 
Hak Asasi Manusia yang ditandatangi pada Konferensi Tingkat Tinggi ASEAN 
ke 21 pada 18-19 November 2012 di Kamboja.62

E. Advokasi Perlindungan BMI di Indonesia dan di Tingkat 
ASEAN: Keniscayaan atau Ketidakpastian?

Melihat sejarah migrasi tenaga kerja Indonesia, kebijakan yang dihasilkan dan 
berbagai upaya yang di dorong oleh pemerintah Indonesia dan pemerintah 
di tingkat ASEAN, hingga saat ini, dapat dikatakan bahwa advokasi untuk 
mewujudkan perlindungan bagi buruh migran Indonesia secara proses adalah 
suatu keniscayaan meskipun hasil akhirnya belum juga dapat dipastikan 
apakah mampu menjawab segala permasalahan buruh migran Indonesia.

Belajar dari teori sandwich strategy oleh Jonathan Fox bahwa program-
program pembaharuan kebijakan untuk peningkatan perlindungan akan 
berhasil bila terdapat pemimpin yang pro-pembaharuan yang berasal dari 
masyarakat yang tidak korupsi dan sungguh-sungguh mempunyai track 
records pro-pembaruan dan masyarakat yang pro-pembaharu an. Kerjasama 
erat di antara kedua entitas ini dalam menciptakan kebijakan pro-perlindungan 
terbukti mampu menekakan kelompok yang anti-pembaharuan untuk 
berubah. Dalam konteks buruh migran, teori sandwich strategy belum dapat 
dilakukan secara maksimal untuk menciptakan kebijakan pro-perlindungan. 
Hal ini dilatarbelakangi karena masalah buruh migran sudah masuk ke dalam 
permasalahan yang akut, terstruktur dan sulit untuk di urai secara cepat.

Melihat upaya yang sudah dilakukan pemerintah dalam melindungi 
buruh migran baik di Indonesia maupun diplomasi Indonesia ke negara 
lain, beberapa upaya menuju perbaikan sudah dilakukan, namun dapat 
dikatakan upaya tersebut belum menyentuh akar permasalahan sepanjang 
undang-undangnya tidak direvisi sesuai dengan standar hak asasi manusia 
internasional. Perjanjian bilateral antarnegara juga tidak akan benar-benar 

62 Buletin Komunitas ASEAN,  Maret 2014. Partisipasi Publik di Negara ASEAN dalam menyelesaikan 
masalah TKI : Tantagan Komunitas ASEAN 2015 dalam Penegakan HAM,  Kementerian Luar Negeri
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melindungi buruh migran bila tidak didasari oleh kesepahaman yang sama 
mengenai pemenuhan prinsip hak asasi manusia yang tertuang pada norma 
dan standar hak asasi manusia secara universal.

Di tingkat ASEAN sudah lama diperjuangkan suatu forum untuk memajukan 
hak-hak buruh migran yaitu AFML (Asian Forum for Migrant Labour). Forum 
ini merupakan pertemuan tripartite yang melibatkan unsur p emerintah, 
bisnis, serikat buruh dan NGO yang peduli terhadap isu buruh migran 
di tingkat ASEAN. Mereka berkumpul untuk mendiskusikan mengenai 
permasalahan buruh migran secara regional. AFML sudah dilakukan selama 
delapan kali dan rekomendasi yang dihasilkan ada yang sudah dijalankan 
oleh pemerintah Indonesia dan ada yang masih belum dipenuhi (lih. Bab III: 
Analisis Implementasi Rekomendasi AFML di Indonesia).

Pandangan dari buruh migran, organisasi buruh migran dan organisasi yang 
peduli terhadap buruh migran melihat pelaksanaan AFML dari lima tahun 
belakang ini masih sangat lambat. Pemerintah Indonesia belum serius untuk 
menindaklanjuti pelaksanaan AFML. Beberapa catatan dan refleksi dari 
anggota Jaringan Buruh Migran terhadap pelaksanaan AFML terkait dengan 
isu :

1. Akses Informasi, Sharing Informasi, Kampanye Publik Tentang
Informasi Mengenai Tahapan Migrasi Kerja Mulai dari Pra-penempatan,
Penempatan dan Pasca penempatan Termasuk didalamnya Kondisi
Kerja yang Layak dan Hidup Layak

Pertama, rekomendasi mengenai akses informasi melalui pendidikan 
pada saat pra pemberangkatan di negara asal menjadi tanggungjawab 
negara. implementasinya, pendidikan masih dilakukan oleh PPTKIS dengan 
pembebanan biaya yang tinggi sehingga yang terjadi calon BMI yang 
diberangkatkan tidak berkualitas dan tidak memahami hak-haknya.

Kedua, rekomendasi mengenai penyelenggaraan pendidikan orientasi di 
negara tujuan juga tidak berjalan maksimal. Tidak semua negara di ASEAN 
menyelenggarakan pendidikan orientasi di negara tujuan bekerja untuk 
memberikan pendidikan dan pelatihan sesuai dengan kebutuhan negara 
tujuan.

Ketiga, rekomendasi mengenai layanan informasi di masa pra penempatan 
melalui one stop service sebagai mekanisme untuk memastikan adanya 
pelayanan buruh migran di Indonesia masih terbatas. One stop service 
yang disebut sebagai layanan terpadu satu atap/pintu sudah dibuat oleh 
pemerintah. misalnya di Entikong (Kalimantan Barat), Mataram (NTB), 
Surabaya (Jawa Timur), Indramayu (Jabar) dan masih banyak lagi. Pelayanan 
ini dibentuk oleh pemerintah untuk meningkatkan pelayanan pengurusan 
dokumen buruh migran agar mudah, murah, aman dan menghindari praktek 
percaloan. Peresmian layanan terpadu satu pintu dilakukan oleh dua instansi 
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pemerintah yakni Kemnaker dan BNP2TKI. Yang menjadi catatan dari Jaringan 
Buruh Migran adalah apakah dua layanan terpadu satu pintu ini terkoordinasi 
satu sama lain sehingga dalam pelaksaan untuk meminimalisir praktek 
migrasi tidak prosedural dan mengurangi percaloan dapat terlaksana.

Keempat, rekomendasi mengenai pemastian hak atas kerja dan hidup 
yang layak melalui standarisasi kontrak kerja menjadi penting. Pemerintah 
Indonesia melalui Permen No 22 tahun 2014 Tentang Pelaksaan Penempatan 
dan Perlindungan Tenaga kerja Indonesia di Luar Negeri, telah melakukan 
standarisasi perjanjian kerja seperti jam gaji, jam istirahat, cuti dll, namun 
standar perjanjian kerja belum mengacu sepenuhnya pada standar 
perburuhan internasional dan Konvensi PBB 1990. Misalnya dalam jam kerja. 
Di dalam standar perjanjian kerja yang dibuat belum mengatur mengenai 
batasan jam kerja. Yang disebutkan hanya jam istirahat selama 9 jam per hari. 
Tanpa disebutkan batasan jam kerja, buruh migran dapat masuk dalam jeratan 
ekploitasi kerja yang terus menerus dan berada pada situasi perbudakan. 
Selain itu dalam standar perjanjian kerja menurut Kepmen tersebut : 1) tidak 
dicantumkannya provisi yang menyatakan buruh migran mendapat salinan 
dari kontrak kerja yang ada. Sehingga ketika BMI mengalami masalah, BMI 
sulit meminta hak-hak perdata karena bukti perjanjian kerja tidak dipunyai; 
2) dalam standar perjanjian kerja juga tidak dicantumkan provisi tentang
lokus penyelesaian sengketa, apakah di negara asal atau dinegara tujuan.

Dalam rekomendasi CSO pada AFML ke 7, dinyatakan perlu adanya panduan/
kerangka kerja ASEAN tentang standar kontrak kerja di ASEAN dengan 
mempertimbangkan masukan dari negara-negara asal dan negara tujuan, 
mitra sosial, kelompok masyarakat sipil dan asosiasi pekerja migran dengan 
mengacu pada hukum ketenagakerjaan yang berlaku di negara-negara ASEAN.

2. Pendokumentasian Data, Sharing Data Antara Negara Asal dan Tujuan
Pertama, rekomendasi mengenai pendataan buruh migran di negara asal 
masih belum dijalankan maksimal. Hingga sekarang, kementerian terkait 
dalam hal ini Kemnaker, Kemlu dan BNP2TKI memiliki sumber data berbeda 
karena metode pengambilan data berbeda antar kementerian. Akibatnya, 
jumlah persis buruh migran berdasarkan nama dan alamat masih belum 
terdata. Sehingga buruh migran minim mendapat perlindungan. Data 
menjadi sangat penting untuk dapat melakukan kegiatan preventif untuk 
mengurangi kasus-kasus yang ada. Meski pemerintah sudah melakukan 
integrasi data melalui Sistem Komputerisasi Tenaga Kerja Indonesia di Luar 
Negeri (SISKOTKILN), transparansi dan keterbukaan sistem informasi publik 
di SISKOTKILN, tidak dapat diakses oleh masyarakat sipil. 

Kedua, rekomendasi mengenai pengawasan terhadap PPTKIS dan majikan 
yang bermasalah melalui database meski sudah dijalankan melalui pencabutan 
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ijin (SIUP) oleh Kemnaker dan mekanisme blacklist oleh KBRI/KJRI terhadap 
agency yang bermasalah, namun kebijakan ini belum dipublikasikan secara 
berkala, terupdate dan diinformasikan kepada publik luas sehingga publik 
dapat memantau pihak-pihak yang telah diblacklist atau di cabut SIUPnya 
agar tidak lagi melakukan praktek-praktek perdagangan manusia.

3. Perlindungan Purna Kepulangan Termasuk Reintegrasi dan Solusi
Alternatif yang Berkelanjutan untuk Perlindungan Buruh Migran Pasca
Bekerja

Rekomendasi tentang purna kepulangan dan reintegrasi menurut 
pandangan masyarakat sipil belum maksimal dijalankan menurut 
rekomendasi yang ada. Seperti program training keahlian setelah 
kembali ke negara tujuan. Kalaupun ada, program pendidikan bagi BMI 
purna jumlahnya terbatas dan daya jangkau terbatas sehingga tidak semua 
BMI dapat mengakses kegiatan reintegrasi. Selain itu koordinasi instansi 
yang terlibat dalam kegiatan reintegrasi bagi BMI juga masih lemah 
sehingga dikhawatirkan kegiatan reintegrasi kepesertaannya tidak meluas 
dan tidak menjangkau buruh migran lainnya.

Belum maksimalnya program reintegrasi bagi BMI ini disebabkan payung 
hukum untuk kegiatan reintegrasi bagi BMI purna juga belum komprehensif 
dan berdasarkan nilai-nilai hak asasi manusia sehingga implementasi tidak 
maksimal.

4. Akses Pada Pengaduan, Bantuan Hukum dan Pelayanan Penanganan
Kasus baik di Negara Asal Maupun di Negara Tujuan

Pertama, Kebijakan bantuan hukum yang ada sulit diakses oleh buruh 
migran. Meski pemerintah sudah memiliki UU Bantuan Hukum No 16 tahun 
2011, namun UU tersebut sulit diakses oleh buruh migran karena terkendala 
definisi rakyat miskin. Indikator masyarakat miskin menurut BPS tidak dapat 
berlaku  bagi BMI. Di BPS indikator masyarakat miskin misalnya luas lantai 
bangunan tempat tinggal kurang dari 8 m2 per orang dan jenis lantai tempat 
tinggal terbuat dari tanah/bambu/kayu murahan. Bila dilihat dari dua kriteria 
diatas saja, BMI bisa tidak dikategorisasikan rakyat miskin. Ketika BMI 
mengalami masalah seperti di PHK, gaji tidak dibayar, mengalami kekerasan 
dll, BMI jatuh pada kemiskinan karena tidak ada pendapatan kepada keluarga 
meskipun dilihat dari tempat tinggal tidak masuk kedalam kategori miskin 
menurut BPS.

Kedua, Penyediaan bantuan hukum di negara tujuan juga masih terbatas. 
Bantuan hukum yang diberikan oleh negara lebih diprioritaskan pada kasus-
kasus berat seperti kasus terancam hukuman mati. Sedangkan banyak 
BMI mengalami kasus ketenagakerjaan dan kasus keimigrasian. Sistem 
penanganan kasuspun masih dianggap immediate respond dan belum 
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preventif. Jaringan Buruh Migran merekomendasikan adanya norma sistem 
rujukan penanganan kasus melalui one ASEAN Agreement di pemerintah 
ASEAN. Sistem ini diharapkan dapat melibatkan tidak hanya pemerintah baik 
dari negara asal maupun tujuan dan membuka peran serta para pihak yang 
berkompeten dan berintegritas untuk terlibat dalam mekanisme penanganan 
kasus melalui sistem rujukan. Sebuah studi regional perlu dilakukan bersama 
para pemangku kepentingan untuk mengeksplorasi tantangan-tantangan 
yang ada dan kesenjangan kebijakan dalam mereintegrasi pekerja migran 
yang pulang dengan keterbatasan fisik atau psikis.

Ketiga, layanan pengaduan yang dapat diakses tidak hanya di tingkat pusat 
tetapi juga ditingkat daerah meskipun sudah ada dibeberapa tempat dibuat 
oleh pemerintah, namun belum semua menjangkau buruh migran terutama 
di kantong-kantong buruh migran. Selama ini penyelesaian kasus masih 
terpusat di Jakarta sehingga memakan waktu, tenaga dan biaya yang tidak 
sedikit. diharapkan kedepan, layanan pengaduan dapat tersebar di seluruh 
kantong-kantong buruh migran dan layanan yang ada berperspektif non 
diskriminasi, tidak membedakan buruh migran yang bekerja melalui jalur 
regular maupun jalur irregular serta berpedoman pada pemenuhan hak-hak 
manusia.

5. Kebijakan Mengenai Perlindungan bagi BMI Baik di Negara Asal Maupun 
Negara Tujuan

Pertama, kebijakan perlindungan bagi BMI di Indonesia masih mengacu 
pada payung hukum UU No 39/2004 dimana payung hukum dan kebijakan 
turunannya tidak cukup memberikan perlindungan bagi BMI karena semangat 
dari UU ini lebih kepada bisnis penempatan daripada perlindungan.

Indonesia telah meratifikasi Konvensi PBB Tahun 1990 untuk melindungi 
buruh migran melalui UU No 6 Tahun 2012 Tentang Perlindungan Pekerja 
Migran dan Anggota Keluarganya. Konvensi ini diharapkan kedepan dapat 
menjadi konsideran bagi revisi UU 39/2004 agar berperspektif perlindungan. 
Meski Indonesia telah meratifikasi konvensi PBB 1990, namun Indonesia 
belum meratifikasi tiga Konvensi ILO untuk memperkuat perlindungan buruh 
migran terutama buruh migran yang bekerja disektor rentan seperti PRT 
melalui Konvensi ILO 189 tentang Kerja Layak bagi Pekerja Rumah Tangga dan 
ABK melalui Konvensi ILO 188 tentang Pekerjaan dalam Penangkapan Ikan. 

Selain perlindungan BMI disektor rentan terutama perempuan yang 
bekerja sebagai PRT, dimana angkatan kerja buruh migran didominasi oleh 
perempuan dan bekerja disektor rumah tangga, penting juga pemerintah 
untuk meratifikasi konvensi ILO 181 tentang Penyalur Tenaga Kerja Swasta 
untuk mengontrol bisnis penempatan agar tidak secara leluasa melakukan 
praktek-praktek yang mengarah pada perdagangan manusia.  
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Meratifikasi beberapa konvensi diatas tidak hanya menjadi tanggungjawab 
pemerintah negara asal tetapi juga negara tujuan khususnya ASEAN, agar 
ASEAN seperti yang di kampanyekan menjadi “one vision, one identity, one 
community” yang memberikan rasa aman dan perlindungan bagi warganegara 
di ASEAN tapi juga bagi warganegara lain yang bekerja di negara lain.

Kedua, implementasi dari kebijakan yakni memastikan pengawasan 
terhadap keseluruhan proses migrasi masih belum maksimal dijalankan oleh 
pemerintah. Meskipun pemerintah Indonesia sudah membuat Peraturan 
Pemerintah No 4 Tahun 2015 tentang Pengawasan Penyelenggaraan 
Penempatan dan Perlindungan TKI di Luar Negeri, namun PP ini dianggap 
terlambat dibuat karena UU sudah disahkan dan diberlakukan dari tahun 
2004. Hampir 16 tahun, payung hukum pengawasan tidak ada sehingga 
pengawasan tidak maksimal dilaksanakan. Diharapkan, PP tersebut dapat 
menjadi amunisi pemerintah untuk melakukan pengawasan secara maksimal.

Ketiga, sistem pengawasan tidak hanya dilakukan di negara asal tapi juga 
di negara tujuan. Oleh sebab itu, 1) pemerintah harus mengambil dan 
memperkuat tindakan-tindakan serta mengalokasikan sumber daya untuk 
melindungi dan memajukan hak-hak buruh migran termasuk dengan 
melaksanakan pengawasan ketenagakerjaan termasuk di sektor-sektor dan 
tempat-tempat kerja yang rentan dan sulit dijangkau (misalnya perikanan, 
pertambangan, kehutanan, pertanian dan pekerjaan rumah tangga), 
pelatihan untuk pengawas ketenagakerjaan dan dengan membentuk gugus 
kerja bersama multi-sektor untuk pengawasan ketenagakerjaan. Konvensi 
ILO 189 dan Rekomendasi 201 memberikan panduan tentang pengawasan 
ketenagakerjaan untuk pekerja rumah tangga; 2) meningkatkan pengawasan 
pada keselamatan dan kesehatan kerja (K3), tidak hanya dengan melakukan 
pelatihan K3 ― melalui ketersediaan peralatan perlindungan personal yang, 
sepanjang memungkinkan, disediakan oleh pengusaha di tempat kerja disaat 
kedatangan pekerja migran dan, selanjutnya, disediakan secara reguler, 
termasuk ketersediaan data dan analisa K3 yang terpilah ―, tetapi juga 
adanya penegakan hukum bagi pemberi kerja yang melakukan pembiaran 
dan tidak memenuhi standar K3 yang telah ditetapkan; 3) pentingnya data 
dan analisis mengenai K3 yang terpilah di masing-masing negara.

6. Promosi, Kerjasama, Tukar Menukar Informasi Termasuk juga Kerjasama 
dengan Berbagai Stakeholder di Negara Asal Maupun Kerjasama 
Bilateral dengan Negara Tujuan untuk Peningkatan Perlindungan bagi 
BMI

Pentingnya pertukaran informasi antar negara di ASEAN dalam memastikan 
terciptanya migrasi aman di ASEAN. Salah satu permasalahan utama yang 
dialami buruh migran adalah pembiayaan. Hampir sebagian besar buruh 
migran bekerja dibebani pembiayaan yang tinggi sehingga terjerat pada situasi 
perbudakan modern. Rata-rata buruh migran harus mengalami potongan gaji 
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diatas 6 bulan bahkan ada yang lebih dari 1 tahun. Oleh sebab itu, menjadi 
penting permasalahan pembiayaan ini diselesaikan melalui transparansi 
pembiayaan (cost structure) di negara ASEAN agar ASEAN menjadi komunitas 
bebas calo.

Untuk mewujudkan komunitas ASEAN menjadi komunitas yang dapat 
menciptakan rasa aman dan memberikan perlindungan kepada seluruh 
warga di ASEAN, ASEAN melalui ASEAN Secretariat, harus terus menerus 
membangun forum tripartit yang tidak hanya melibatkan pemerintah, 
pemangku swasta, serikat buruh tapi juga perwakilan dari masyarakat sipil 
dan yang terpenting buruh migrannya melalui dialog yang terinstitusionalisasi 
di dalam pembangunan, pelaksanaan, perubahan dan/atau 
pengawasan kebijakan dan program migrasi buruh migran yang responsif 
gender di negara-negara ASEAN

Dari catatan dan refleksi masyarakat sipil melihat rekomendasi AFML yang 
telah disepakati melalui forum tripartit dan implementasi yang dilakukan oleh 
pemerintah Indonesia terhadap rekomendasi tersebut, penting keterlibatan 
terus menerus dari masyarakat sipil (serikat buruh migran/organisasi buruh 
migran/organisasi yang bekerja untuk isu buruh migran dalam mengawal, 
memantau dan mengawasi pemerintah Indonesia agar melaksanakan 
komitmen yang sudah disepakati. Tanpa pengawasan dan kontrol maka 
rekomendasi AFML tak ubahnya hanya dijadikan rutinitas agenda tahunan 
semata. Menjadi penting gerakan advokasi perlindungan buruh migran tidak 
selesai pada forum-forum diskusi semata, justru forum diskusi seperti AFML 
ini semestinya dipastikan agar menjadi pemicu untuk terus menggelorakan 
semangat perlindungan bagi BMI baik di Indonesia maupun di negara ASEAN.

Agar semangat perlindungan terwujud bagi buruh migran, maka solidaritas 
bersama harus terwujud tidak hanya solidaritas di dalam organisasi yang 
bekerja di negara asal buruh migran, tetapi juga bersolidaritas dan bekerja 
bersama dengan organisasi di negara tujuan buruh migran untuk tidak 
hanya mengawasi pelaksanaan rekomendasi yang telah di buat tetapi 
juga berkampanye bersama agar persepsi warga negara di ASEAN 
memandang warga negara lain yang bekerja di negaranya sebagai buruh 
migran bukan sebagai ancaman tetapi sebagai justru memberikan manfaat 
bagi peningkatan perekonomian tidak hanya negara tujuan tetapi juga 
negara asal.

Jika persepsi di ASEAN memandang buruh migran bukan lagi sebagai 
ancaman dan diperlakukan tidak adil serta di diskriminasikan, dan 
persepsi tersebut dituangkan dalam kebijakan di tingkat ASEAN dan 
diimplementasikan bersama, maka ASEAN akan benar-benar 
menjadi komunitas yang memberikan kesempatan bagi seluruh warga 
negara tanpa terkecuali terlebih ASEAN sudah menjadi bagian dari 
Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA).
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Bagian Lima
Buruh Migran dalam Skema HAM PBB dan 

Gerakan Masyarakat Sipil di ASEAN

Oleh Muhammad Hafiz

A. Sekilas Tentang Mekanisme HAM PBB
PBB didirikan pada tahun 1946, satu tahun setelah berakhirnya Perang 
Dunia II. Perkembangannya sempat tersendat karena masih kuatnya 
pertentangan politik antar blok semasa perang dingin. Namun, seiring dengan 
perkembangan waktu, hingga kini, PBB menjadi organisasi terbesar di dunia, 
dengan 193 negara anggota. Salah satu perkembangan utama di PBB, HAM 
menjadi salah satu pilar PBB, selain demokrasi dan perdamaian-keamanan. 
Hal ini juga menjadi ukuran bahwa HAM mulai mendapatkan tempatnya 
dalam percaturan dunia dan hubungan internasional. 
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Rezim HAM internasional yang ada di bawah PBB tidak hanya menjadi 
membangun instrumen dan landasan norma, namun juga pembentukan 
institusi-institusi yang menjadi pemain utama dalam pemajuan, penghormatan 
dan perlindungan HAM di seluruh dunia. Dengan kata lain, pembangunan 
HAM di tingkat internasional tidak bisa dipisahkan dari pembangunan sistem 
dan mekanisme badan-badan yang ada di dalamnya. 

Mekanisme HAM di bawah PBB ini dapat diklasifikasikan menjadi badan-
badan Charter Based (berdasarkan Piagam PBB) dan badan-badan Treaty 
Based (berdasarkan pada konvensi atau traktat). Badan-badan Charter 
Based, di antaranya adalah Majelis Umum PBB, Dewan Keamanan PBB dan 
Dewan Ekonomi dan Sosial PBB, memiliki mandat di seluruh dunia, termasuk 
pula pemajuan kesadaran dan respon terhadap pelanggaran-pelanggaran 
terhadap standar norma HAM. Badan-badan ini dapat dikatakan bersifat 
politis, dibandingkan dengan treaty based, terfokus pada isu yang luas, dan 
setiap negara menjadi cakupan kerjanya, baik secara de jure atau de facto, 
tanpa memandang apakah negara tersebut telah meratifikasi sebuah konvensi 
atau tidak.  Badan-badan Charter ini memiliki mandat untuk merespons 
setiap krisis yang muncul di suatu wilayah. 

Di sisi yang lain, badan-badan yang berada di bawah mekanisme treaty 
based, seperti Komite HAM PBB, Komite Hak Anak, termasuk pula Komite 
Perlindungan Buruh Migran dan Seluruh Anggota Keluarganya, hanya 
melaksanakan mandatnya di bawah suatu konvensi atau traktat, spesifik 
untuk hak-hak yang diatur di dalam Konvensi, seperti hak buruh migran, hak 
anak atau hak sipil dan politik. Namun demikian, mekanisme ini lebih memiliki 
kedalaman tujuan dan krusial, yaitu membangun isi dan yurisprudensi dari 
setiap hak dan kewajiban negara pihak yang telah meratifikasi. Badan-badan 
traktat ini juga berupaya untuk tidak membuat konfrontasi dengan negara-
negara pihak, tetapi lebih mengutamakan dialog konstruktif dan mendorong 
pelaksanaan sebuah konvensi lebih progresif.

B. Perlindungan Buruh Migran melalui Mekanisme PBB
Merujuk pada mekanisme-mekanisme yang ada di PBB, setidaknya klasifikasi  
Charter dan Treaty di atas masih relevan untuk menjelaskan perlindungan 
terhadap buruh migran di bawah PBB. Mekanisme-mekanisme bersifat 
umum dan spesifik. Umum bahwa buruh migran menjadi salah satu mandat 
perlindungan di bawah suatu badan atau mekanisme dan khusus berarti 
bahwa suatu mekanisme memang diperuntukan sebagai perlindungan buruh 
migran. 

1. Mekanisme Charter Based
Satu tahun setelah berdiri, tepatnya pada 18 Juni 2007, Dewan HAM
menetapkan suatu kebijakan yang mengatur tentang prosedur, mekanisme 
dan struktur yang akan menjadi dasar bagi Dewan menjalankan fungsi
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dan tugasnya.63 Sejumlah kewenangan tersebut memberikan badan 
PBB ini kekuatan baru yang lebih dapat digunakan dalam pemajuan 
dan perlindungan HAM di seluruh dunia. Mekanisme tersebut adalah: 
Universal Periodic Review (UPR), Special Procedures (SP), Human Rights 
Council Advisory Committee dan Complaint Procedure.64 Keempat 
mekanisme ini menjadi alat utama Dewan HAM dalam pemajuan 
dan perlindungan HAM di semua negara dan isu, dengan karakter dan 
kelebihannya masing-masing. Perlu diketahui, bahwa selain Pelapor 
Khusus untuk Migran, semua prosedur di bawah Charter Based ini adalah 
mekanisme yang bersifat umum untuk semua tema hak asasi manusia, 
termasuk di dalamnya adalah tentang buruh migran, sehingga perhatian 
masyarakat sipil dan penggunaan mekanisme-mekanisme ini juga 
menentukan apakah isu-isu buruh migran menjadi perhatian PBB dalam 
rekomendasi atau tindakannya. 

a. Universal Periodic Review (UPR)
UPR dirumuskan satu tahun setelah Dewan HAM terbentuk, dan 
keberadaannya masih terhitung baru dibandingkan dengan mekanisme-
mekanisme HAM lainnya. Melalui resolusi A/HRC/RES/5/1, pada 18 Juni 
2007 Dewan HAM membentuk mekanisme Universal Periodic Review 
(UPR), yang meninjau (review) kewajiban dan komitmen HAM di 193 negara 
anggota PBB,65 untuk semua macam isu hak asasi manusia, termasuk 
buruh migran. Mekanisme ini disebut dengan review dan universal, 
karena setiap negara, tanpa terkecuali, akan di-review kondisi HAM-nya.66 
Sejak 2008 sampai akhir 2011, Dewan HAM telah menyelesaikan review 
192 negara putaran pertama dan pada 2012 review untuk putaran kedua 
dibuka kembali. Sejak didirikannya mekanisme ini, Indonesia telah dua 
kali di tinjau oleh Dewan HAM yaitu pada tahun 2008 dan 2012. Putaran 
ketiga bagi Indonesia dijadwalkan kira-kira pada awal tahun 2017. 

Tinjauan UPR dilakukan oleh Gugus Kerja (Working Group) UPR yang terdiri 
dari 47 negara anggota Dewan HAM, namun seluruh negara anggota PBB 
dapat menyampaikan pertanyaan, perhatian bahkan kecaman terhadap 
kondisi yang terjadi di negara yang di-review selama sesi dialog interaktif 
atau diskusi. Dalam hal ini pula kemudian isu-isu buruh migran dapat 
diangkat oleh negara tertentu yang mengetahui informasi tentang 

63 Ditetapkan melalui Resolusi 5/1 Dewan HAM PBB tentang “Institution-building of the United Nations 
Human Rights Council”, Sidang ke-9, 18 Juni 2007; lihat pula, Rhona K.M. Smith, Textbook on 
International Human Rights, (Inggris: Oxford University Press, 2010), halaman 59

64 “FACTSHEET: Work And Structure Of The Human Rights Council”, dalam http://www2.ohchr.org/
english/bodies/hrcouncil/docs/FACTSHEET_OUTCOMES_FINAL.pdf

65 OHCHR, Working with the United Nations Human Rights Programme, halaman 80.  
66 Universal juga merujuk kepada pada universalitas bidang HAM yang di-review oleh dalam prosedur 

ini, mulai dari hak sipil dan politik sampai hak ekonomi, sosial dan budaya, termasuk pula standard 
HAM khusus yang diatur di dalam pelbagai Konvensi internasional HAM. Andrew Clapham, “United 
Nations Charter-Based Protection of Human Rights”, halaman 95. 
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situasi buruh migran di Indonesia dan bagaimana kebijakan atau praktik 
perlindungan mereka.

b. Prosedur Khusus
Selain UPR, mekanisme lain yang juga penting adalah Prosedur Khusus, 
sebagaimana dirumuskan di dalam Resolusi Majelis Umum 60/1251. 
Dalam perkembangannya, mekanisme ini terus disesuaikan sesuai dengan 
kebutuhan dan tantangan yang ada, misalnya adanya penambahan 
mandat bagi prosedur-prosedur khusus ini untuk melakukan investigasi 
dan pemantauan terhadap situasi hak asasi manusia, baik berdasarkan 
isu atau wilayah (negara), serta memberikan penilaian terhadap hak dan 
kelompok rentan,67 improvisasi dan memastikan prosedur tidak imparsial, 
obyektif, efisien, berorientasi pada korban, dan tepat waktu, termasuk 
pula dalam hal ini menyusun code of conduct. Prosedur ini terdiri dari 
Working Group, Pelapor Khusus, dan Independent Expert, yang ketiganya 
memiliki mandat dan kewenangan yang berbeda-beda, 

Penting untuk diketahui, bahwa Pelapor Khusus untuk Migran yang pernah 
datang ke Indonesia tahun 2006 dan mengeluarkan hasil kunjungannya 
adalah salah satu prosedur yang berada di bawah mekanisme Prosedur 
Khusus tersebut. 

Pelapor Khusus ini, termasuk pula Pelapor Khusus untuk Migran, adalah 
para ahli yang dipilih oleh Dewan, dengan kriteria: memiliki keahlian, 
berpengalaman di bidang mandatnya, independen, imparsial, memiliki 
integritas personal dan obyektif.68 Masing-masing ahli, baik secara 
individual atau kelompok kerja, bertanggung jawab atas apa yang 
dimandatkan kepadanya; pada isu tematik (thematic mandate) atau 
tentang kondisi HAM tertentu di suatu negara (country mandate).69 
Dalam menjalankan fungsinya, para pelapor dapat melakukan kunjungan 
ke suatu negara dan memberikan laporan kepada Dewan,70 hal ini disebut 
country visit.71 Fungsi utama dari prosedur ini pada dasarnya adalah 
untuk mengumpulkan dan menerima informasi tentang pelanggaran 
hak-hak tertentu dan mengirimkan urgent appeal kepada pemerintah 
terkait untuk mengklarifikasi tuduhan pelanggaran. Demikian halnya 

67 Rhona K.M, Smith, Textbook on International Human Rights, halaman 62; Untuk mengetahui lebih 
lanjut mandat-mandat dan para pelapor yang dalam dalam prosedur khusus ini, lihat, OHCHR, 
Directory of Special Procedures Mandates of Holders, (Jenewa: OHCHR, Januari 2013); OHCHR, 
Working with the United Nations Human Rights Programme, hlm 82; lihat, “Special Procedures of 
the Human Rights Council”, dalam http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/SP/Pages/Welcomepage.
aspx; “Code of Conduct for Special Procedures Mandate-holders of the Human Rights Council”, A/
HRC/RES/5/2, 18 Juni 2007, Sesi ke-5 Dewan HAM, lihat http://ap.ohchr.org/documents/dpage_e.
aspx?si=A/HRC/RES/5/2.

68 Resolusi 5/1 “Institution-building of the United Nations Human Rights Council”, Annex, paragraf 39.
69 Setiap prosedur khusus memiliki mandat (terkait isu atau negara) sesuai dengan Resolusi yang 

diadopsi oleh Dewan HAM. 
70 Ibid, Rhona K.M, Smith, Textbook on International Human Rights, hlm 63. 
71 Mandat ini yang digunakan oleh Pelapor Khusus untuk Migran melakukan kunjungan ke Indonesia.
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mandat country visit, bertujuan untuk menginvestigasi kondisi hak-hak 
secara langsung72, lalu memberikan rekomendasi kepada pemerintah 
yang bersangkutan dalam rangka menyelesaikan kasus pelanggaran HAM 
yang terjadi.

Per 1 Oktober 2013, Dewan HAM telah membentuk 37 prosedur khusus 
untuk isu tematik dan 14 country mandate, dengan beberapa di antaranya 
seperti: pelapor khusus migran, perumahan yang layak, perdagangan anak, 
pendidikan, kebebasan beragama, kebebasan berekspresi, kesehatan, 
pembela HAM, perbudakan; kelompok kerja penahanan sewenang-
wenang, penghilangan paksa, dan isu HAM, transnational corporate 
dan bisnis; pelapor khusus situasi HAM di Kamboja, di Korea Utara, 
Iran, Myanmar, Mali, Somalia, Sudan dan Suriah.73 Dalam menjalankan 
tugasnya, prosedur khusus di dukung oleh OHCHR, di antanya, melakukan 
country visit,74 mengirimkan komunikasi (communication) kepada negara 
atau aktor yang “tertuduh” melakukan pelanggaran HAM kepada individu 
atau meluas,75 melakukan studi tematik dan memberikan konsultasi, 
berkontribusi pada pembangunan standar HAM internasional, terlibat 
dalam advokasi, meningkatkan kesadaran, dan menyediakan bantuan 
kerjasama teknis.76

Selain menerima informasi dari publik dan berkomunikasi kepada 
pemerintah yang bersangkutan, pemegang mandat juga dapat melakukan 
Kunjungan Negara untuk meninjau langsung dan mengklarifikasi 
pelanggaran HAM yang terjadi pada negara tersebut. Pemegang mandat 
dapat mengirimkan surat kepada pemerintah yang bersangkutan untuk 
meminta di buka akses masuk kedalam negara tersebut. Jika disetujui oleh 
pemerintah, maka kunjungan tersebut akan dipersilahkan dan pemegang 
mandat dibebaskan untuk memperoleh informasi sebanyak mungkin 
dari berbagai sumber dan melakukan intervensi kepada pemerintah. 

72 Risa E. Kaufman & Jo Ann Kamuf Ward, “Using Human Rights Mechanism of the United Nations to 
Advance Economic Justice”, halm 264. 

73 “Thematic Mandates” dalam http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/SP/Pages/Themes.aspx; “Country 
Mandate” dalam http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/SP/Pages/Countries.aspx.

74 Country visit adalah mandat yang dimiliki oleh SP melakukan kunjungan negara untuk menganalisis 
situasi hak asasi manusia di tingkat nasional. Mereka biasanya mengirimkan surat kepada negara 
meminta untuk mengunjungi negara itu, dan, jika negara setuju, undangan untuk mengunjungi 
diperpanjang. Negara juga dapat mengeluarkan “standing invitation”, yang berarti bahwa negara 
tersebut telah siap untuk menerima kunjungan dari prosedur khusus pemegang mandat tematik 
manapun. “Country visit and other visits of Special Procedures” dalam http://www.ohchr.org/EN/
HRBodies/SP/Pages/CountryandothervisitsSP.aspx.

75 Komunikasi (communication) di sini menyiratkan makna yang lebih spesifik, yaitu kewenangan 
yang dimiliki oleh SP untuk mengirimkan permohonan urgent appeal atau letters of allegation atas 
tuduhan pelanggaran HAM di suatu negara untuk meminta klarifikasi. Komunikasi ini juga dapat 
digunakan untuk mencari informasi baru tentang kondisi, mengirimkan pengamatan, atau tindak 
lanjut rekomendasi. Negara juga berhak memberikan tanggapan dan jawaban terhadap komunikasi 
yang dikirimkan. Lihat, “Communication” dalam http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/SP/Pages/
Communications.aspx.

76 “Special Procedure of Human Rights Council: Introduction”, UN-OHCHR, dalam http://www.ohchr.
org/EN/HRBodies/SP/Pages/Introduction.aspx.
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Pemerintah suatu negara juga dapat mengeluarkan Standing Invitations, 
yaitu membuka akses kunjungan kepada seluruh Pemegang Mandat 
tanpa perlu menunggu permintaan dari Pemegang Mandat. 

c. Intervensi Tertulis dan/atau Lisan
Mekanisme lain yang dibahas dalam tulisan ini adalah intervensi tertulis 
dan/atau lisan pada saat Sesi Sidang Dewan HAM. Pernyataan tertulis 
(Written Statement) atau lisan ini hanya dapat dilakukan oleh organisasi 
masyarakat sipil yang telah mendapatkan status konsultatif Dewan 
Ekonomi dan Sosial PBB. Pernyataan ini diterima, tanpa di edit, dengan 
bahasa sebagaimana di terima (Inggris, Prancis, atau Spanyol), dan NGO 
yang bersangkutan memiliki tanggung jawab penuh terhadap isi dari 
statemen yang disampaikannya tersebut, dengan mengikuti standar 
PBB dan bahasa yang baik. Pernyataan ini diserahkan sebelum Sidang 
berlangsung. 

Seperti halnya pernyataan tertulis, pernyataan lisan hanya dapat 
disampaikan oleh organisasi masyarakat sipil yang terakreditasi atau 
memiliki status konsultatif. Hal ini dapat dilakukan melalui permintaan 
online kepada Sekretariat yang harus disampaikan pada jam 2 siang 
waktu Jenewa, Swiss, pada hari Jumat sebelum sesi sidang di mulai pada 
pekan berikutnya. 

Secara umum, penentuan pembicara oleh Sekretariat dilakukan 
berdasarkan pada prioritas isu ketika semua permohonan sudah dibuat, 
slot sejumlah permohonan yang diterima untuk berbicara, serta waktu 
yang dialokasikan dalam Programme of Work atau Agenda Sidang. Hal 
yang perlu diingat adalah bahwa slot untuk bicara pada Panel dan Dialog 
Interaktif sangatlah terbatas sehingga tidak semua yang telah mendaftar 
dapat menyampaikan oral statement-nya. 

Tabel 5.1 Keterangan Tentang Pernyataan Lisan pada Setiap Sesi Sidang 
Dewan HAM

Diskusi Panel Spesifik diatur dalam Modalities Diskusi Panel74 
Dialog Interaktif dengan Peme-
gang mandat Pelapor Khusus 

Intervensi harus berkaitan dengan laporan yang dibahas 
atau mandat dan kerja Pelapor Khusus yang relevan 

Dialog Interaktif dengan Kantor 
Komisi Tinggi HAM PBB

Intervensi harus berhubungan dengan laporan-laporan 
yang dibahas dan berkaitan dengan kerja dan mandat 
Kantor Komisi Tinggi HAM PBB.

General Debates Intervensi harus berhubungan dengan agenda item 
yang dibahas dalam Sidang 

Pernyataan ini tidak hanya bagi mereka yang memiliki kantor di Jenewa, 
tapi juga oleh organisasi masyarakat sipil yang memiliki status konsultatif 
ECOSOC melalui rekaman video. Bagi masyarakat sipil yang hendak 
berpartisipasi melalui video ini harus menyerahkan permohonan kepada 

77 Dengan keterbatasan ruang, hal ini tidak dijelaskan lebih lanjut dalam tulisan ini. 
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Sekretariat untuk menyampaikan oral statement melalui formulir online 
dan mengikuti panduan yang telah disediakan.

d. Menyelenggarakan Parallel (Side) Event
Parallel event atau juga dikenal dengan side event adalah suatu kegiatan 
yang diselenggarakan bersamaan dengan sidang Dewan HAM tengah 
berlangsung. Jamaknya, kegiatan yang dilakukan berupa seminar atau 
diskusi tentang isu-isu HAM tertentu yang berkaitan dengan mandat 
Dewan HAM atau situasi kekinian HAM di seluruh dunia yang menuntut 
perhatian dari anggota Dewan HAM PBB. Parallel event ini hanya bisa 
diselenggarakan oleh organisasi non-pemerintah yang telah memiliki 
status akreditasi dengan mengajukan permohonan terlebih dahulu. 

Pengajuan untuk melaksanakan parallel event ini bisa dilakukan dua 
minggu sebelum sesi dimulai dan penting untuk dilakukan karena 
berkaitan dengan ruangan pertemuan yang akan disediakan oleh 
Sekretariat. Parallel event ini nantinya akan di daftar oleh Sekretariat, 
termasuk pula pelaksana dan pihak yang terlibat, dan di muat dalam 
Buletin Pertemuan Informal. 

2. Mekanisme Treaty Based
Mekanisme kedua yang menjadi perhatian dalam tulisan ini adalah
mekanisme di bawah Treaty atau Traktat, yaitu mekanisme-mekanisme
yang dibentuk atas mandat konvensi atau traktat, seperti misalnya
Komite Perlindungan Buruh Migran yang dibentuk berdasarkan mandat
Konvensi Perlindungan Buruh Migran dan Seluruh Anggota Keluarganya.
Konvensi tersebut berisi serangkaian standar untuk menangani (a)
perlakuan terhadap, kesejahteraan dan hak-hak seluruh pekerja 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
pekerja internasional. Instrumen-instrumen bilateral dan regional itu
penting karena instrumen-instrumen tersebut membuat negara-negara
yang terlibat mampu memformulasi dan menetapkan ketentuan khusus
mengenai migrasi di level bilateral atau regional, tetapi instrumen-
instrumen semacam itu bisa bernilai hanya jika tidak bertentangan
dengan norma-norma global yang disepakati atau jika menetapkan
standar lebih tinggi dalam memberikan perlindungan terhadap pekerja
migran dan keluarganya.

Hingga saat ini, setidaknya ada 9 Konvensi yang telah disepakati oleh
komunitas internasional, dengan 8 Komite yang terbentuk. Salah satu
dan paling signifikan dalam perlindungan buruh migran adalah Komite
Perlindungan Buruh Migran, di samping komite-komite lain yang juga
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dapat dijadikan sarana advokasi, seperti Komite Penghapusan Segala 
Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan, Komite Hak Ekonomi, Sosial 
dan Budaya, Komite Hak Anak, dan Komite Anti Penyiksaan.  

a. Konvensi dan Komite Perlindungan Buruh Migran dan Anggota
Keluarganya Urgensi Konvensi dan Ratifikasi

Konvensi Perlindungan Buruh Migran dan Anggota Keluarganya merupakan 
salah satu Konvensi yang secara spesifik mengatur tentang hak-hak buruh 
migran dan mekanisme di tingkat internasional. Dibandingkan Konvensi-
konvensi lain, Konvensi ini dapat dikatakan konvensi yang paling lengkap 
mengatur aspek hak-hak yang harus dilindungi oleh negara dan paling 
detail menegaskan tanggung jawab negara terhadap buruh migran dalam 
setiap proses migrasi. 

Melihat lebih jauh tentang Konvensi ini, Komite Pengarah Kampanye 
Ratifikasi Konvensi Buruh Migran menyebukan 10 poin arti pentingnya 
Konvensi ini, yaitu: 

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 menyelaraskan perundang-undangannya 
dengan standar universal yang termaktub di dalam Konvensi tersebut. 
Sebagaimana dengan jelas dinyatakan di Pasal 79 Konvensi tersebut, 
negara tetap memiliki hak prerogatif untuk menentukan siapa yang 
diperbolehkan masuk ke negara mereka dan memenuhi persyaratan 
untuk menetap.

Kedua, Konvensi tersebut mendekati buruh migran bukan sekedar sebagai 
pekerja atau komoditas ekonomi: mereka adalah manusia yang memiliki 
hak asasi.

Ketiga, Konvensi memainkan peranan penting di dalam ekonomi global, 
karena Konvensi mengakui kontribusi yang disumbangkan oleh kelompok 
migran terhadap ekonomi dan masyarakat negara tempat mereka bekerja 
(host), serta pembangunan negara asal mereka sendiri bergantung 
pada pengakuan dan perlindungan hukum terhadap hak asasi mereka. 
Konvensi tersebut menetapkan standar untuk membuat hak-hak ini bisa 
dijalankan dan ditegakkan di bawah hukum nasional.

Keempat, Di sebagian besar negara, kaum migran umumnya akan 
menghadapi lebih banyak permasalahan dalam mendapatkan pengakuan 
dan perlindungan hak-haknya dari pada warga lokal negara bersangkutan. 
Konvensi tersebut mengakui kerentanan yang dirasakan oleh pekerja 
migran dan anggota keluarganya serta kebutuhan akan perlindungan 
yang memadai.
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Kelima, Konvensi tersebut merupakan instrumen internasional mengenai 
buruh migran yang paling komprehensif hingga saat ini. 

Keenam, Konvensi tersebut menekankan bahwa seluruh pekerja migran, 
baik yang berdokumen lengkap ataupun tidak, seharusnya hak-haknya 
diakui, Konvensi tersebut inklusif bagi seluruh pekerja migran tanpa 
memandang status hukum mereka, tetapi berupaya mempromosikan 
penempatan pekerja migran dengan kelengkapan dokumen yang 
baik. Konvensi tersebut mendorong seluruh pekerja dan pengusaha 
menghormati dan mematuhi hukum dan prosedur negara terkait.

Ketujuh, filosofi Konvensi tersebut didasarkan pada prinsip-prinsip non 
diskriminasi. Seluruh pekerja migran dan anggota keluarganya, tanpa 
memandang status hukumnya, menikmati hak asasi yang sama seperti 
warga lokal negara tersebut. Pekerja migran berdokumen dan anggota 
keluarganya menikmati perlakuan yang sama dengan warga lokal dalam 
sejumlah situasi tertentu.

Kedelapan, Konvensi tersebut memberikan definisi mengenai pekerja 
migran yang disepakati secara internasional, yang luas cakupannya dan 
mencakup seluruh migran, laki-laki dan perempuan, yang akan berkutat, 
sedang berkutat atau telah berkutat sebuah aktivitas berbayar di sebuah 
negara yang bukan negaranya sendiri. Konvensi tersebut juga memberikan 
definisi kategori-kategori pekerja migran tertentu yang bisa diterapkan di 
setiap kawasan di dunia.

Kesembilan, Konvensi tersebut berupaya mencegah dan menghapuskan 
eksploitasi seluruh pekerja migran dan anggota keluarganya di seluruh 
proses migrasi. Konvensi dengan jelas berupaya mengakhiri perekrutan 
pekerja migran secara ilegal atau bawah tanah dan perdagangan pekerja 
migran dan mencegah pemekerjaan pekerja migran tak berketentuan 
atau tak berdokumen.

Kesepuluh, Konvensi tersebut membentuk Komite Perlindungan Hak-
hak Seluruh Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya. Komite tersebut 
mengkaji pelaksanaan Konvensi tersebut oleh negara peratifikasi melalui 
pengkajian laporan mengenai langkah-langkah yang telah dilakukan oleh 
negara peratifikasi untuk mengimplementasikan Konvensi tersebut.78

1). Hak dan Prinsip dalam Konvensi 
a). Prinsip Non-diskriminasi. Konvensi berlaku bagi semua orang 

yang memenuhi definisi buruh migran dan anggota keluarganya; 
berhak atas perlindungan di dalam Konvensi, tanpa perbedaan 

78 Petunjuk Ratifikasi Konvensi Perlindungan Hak-hak Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya yang 
disusun oleh Komite Pengarah Internasional untuk Kampanye Ratifikasi Konvensi Hak-Hak Pekerja 
Migran, hlm 17-18.
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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 pernikahan, status kelahiran dan status lainnya.79 

b). Hak Asasi Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya. Konvensi 
tersebut mendefinisikan hak-hak pekerja migran di bawah dua 
tajuk utama: hak asasi seluruh pekerja migran dan anggota 
keluarganya (Bagian III), dan hak-hak lain pekerja migran dan 
anggota keluarganya yang berdokumen atau berketentuan 
(Bagian IV). Hak asasi berlaku pada seluruh pekerja migran dan 
anggota keluarganya tanpa memandang status hukum mereka 
(documented atau un-documented), sementara hak-hak lain 
berlaku hanya pada pekerja migran dan anggota keluarganya 
yang berdokumen.

c). Rangkaian Hak dan Kebebasan Dasar. Konvensi menjamin 
tentang hak-hak yang harus dijamin oleh negara terhadap 
buruh migran, yaitu: mempertahankan hak yang telah mapan 
untuk semua, seperti meninggalkan sebuah negara dan masuk 
serta tinggal di negara asal mereka, tanpa memandang status 
migrasi mereka,80 hak atas kebebasan dasar seperti kebebasan 
berpikir, berpendapat dan beragama dan hak untuk memiliki dan 
mengungkapkan pendapat,81 proses yang semestinya bagi seluruh 
pekerja migran dan anggota,82 penyelidikan, penangkapan dan 
penahanan harus dilakukan sesuai dengan prosedur yang ada,83 
perlindungan konsular bila buruh migran ditahan atas tuduhan 
tindakan kriminal,84 jaminan kesetaraan buruh migran dan 
keharusan diperlakukan sama dengan warga lokal negara tempat 
kerja (Pasal 26), larangan praktek perampasan paspor pekerja 
migran oleh pengusaha (Pasal 21), hak buruh mengirimkan 
penghasilannya, hak mendapatkan informasi dari negara asal, 
negara transit dan negara tempat bekerja mengenai hak yang 
muncul dari Konvensi ini serta syarat-syarat penerimaan mereka, 
dan hak-hak serta kewajiban mereka di negara-negara tersebut,85 
jaminan pengharagaan terhadap identitas budaya seluruh 
pekerja migran dan anggota keluarganya, serta jaminan bagi 
buruh migran yang tidak berdokumen. 

79 Pasal 7 Konvensi Perlindungan Buruh Migran.
80 Pasal 8, 9, 10, 11 dan Pasal 16 Konvensi Perlindungan Buruh Migran. 
81 Pasal 12, 13, 14, 15 dan Pasal 19 Konvensi Perlindungan Buruh Migran. 
82 Pasal 16 – 20 Konvensi Perlindungan Buruh Migran. 
83 Pasal 22 Konvensi Perlindungan Buruh Migran.
84 Pasal 16 paragraf 7 dan 23 Konvensi Perlindungan Buruh Migran.
85 Pasal 33 Konvensi Perlindungan Buruh Migran.
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2). Komite untuk Perlindungan Buruh Migran 
Sesuai dengan Pasal 72 Konvensi tersebut, Komite Perlindungan 
Seluruh Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya mengkaji 
implementasi Konvensi tersebut. Komite tersebut menyelenggarakan 
sesi pembukaannya dari tanggal 1 hingga 5 Maret 2004 di Jenewa. 
Sejak itu, Komite tersebut menyelenggarakan dua sesi dalam satu 
tahun.

Komite Perlindungan Buruh Migran ini beranggotakan 10 (sepuluh) 
orang pakar yang memiliki sikap moral tinggi, tidak memihak 
dan diakui kompetensinya di bidang yang di cakup oleh Konvensi 
tersebut. Namun, dengan ratifikasi ke-empat puluh satu ratifikasi 
Konvensi tersebut pada bulan Maret 2009, jumlah anggotanya akan 
ditingkatkan menjadi empat belas. Sebagaimana halnya badan-badan 
perjanjian lainnya, para anggota Komite dinominasikan dan dipilih 
oleh negara peratifikasi Konvensi ini.

Pasal 74 Konvensi tersebut menetapkan peran Komite dan fungsinya, 
yang bisa dideskripsikan sebagai berikut:

a). Pengkajian laporan negara peratifikasi
Tugas utama Komite adalah mengkaji laporan-laporan negara 
peratifikasi mengenai langkah-langkah legislatif, yudisial, 
administratif dan langkah-langkah lain yang telah dilakukan oleh 
negara peratifikasi untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan 
dalam Konvensi. Negara peratifikasi diminta menyampaikan 
laporan pertama dalam satu tahun sejak diberlakukannya 
Konvensi tersebut oleh negara peratifikasi bersangkutan, 
dan selanjutnya setiap lima tahun. Pada sesi keduanya, yang 
diselenggarakan di Jenewa pada bulan April 2005, Komite 
mengadopsi petunjuk penyampaian laporan pertama oleh negara 
peratifikasi. Petunjuk tersebut meminta negara peratifikasi 
bersangkutan menyampaikan informasi mengenai sifat umum 
berkenaan dengan kerangka yang mengatur implementasi 
Konvensi, kesepakatan yang dijalin dengan negara-negara lain 
berkenaan dengan migrasi, karakteristik dan sifat migrasi yang 
sedang berjalan, situasi praktis berkenaan dengan implementasi 
Konvensi, langkah-langkah yang dilakukan untuk mempromosikan 
Konvensi dan kerjasamanya dengan masyarakat sipil. Berkenaan 
dengan informasi mengenai implementasi Konvensi, mengingat 
panjangnya Konvensi, petunjuk tersebut menyarankan agar 
negara pelapor mengelompokkan informasi per kelompok pasal. 

Pada sesi ke-8, Komite mengadopsi petunjuk penyajian laporan 
periodik selanjutnya oleh negara-negara.  Pengkajian laporan 
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tersebut dilakukan dalam dua pertemuan umum di depan delegasi 
negara peratifikasi. Organisasi antar pemerintah, PBB, lembaga 
nasional hak asasi manusia dan organisasi non pemerintah 
semuanya bisa memberikan informasi kepada Komite, baik secara 
tertulis maupun lisan. ILO diharapkan mengkaji dan memberi 
komentar terhadap laporan negara peratifikasi sesuai mandatnya 
dan standar komplementer mengenai pekerja migran. Pengkajian 
laporan berakhir dengan diadopsinya pengamatan kesimpulan 
oleh Komite, yang dikirim ke negara peratifikasi di akhir sesi dan 
dipublikasikan.

b). Pengkajian terhadap komunikasi yang diterima di bawah Pasal 
76 dan 77 Konvensi
Pasal 76 Konvensi yang bersifat opsional menetapkan Komite 
mengkaji komunikasi (laporan atau pengaduan) dari sebuah 
negara peratifikasi yang menyatakan bahwa sebuah negara 
peratifikasi lain tidak memenuhi kewajibannya di bawah Konvensi. 
Pasal 77 yang bersifat opsional menetapkan bahwa Komite 
mengkaji komunikasi yang diterima dari atau atas nama individu 
yang menyatakan bahwa hak individual mereka sebagaimana 
yang ditetapkan oleh Konvensi telah dilanggar oleh sebuah 
negara peratifikasi. Namun, kedua pasal tersebut mensyaratkan 
sepuluh negara membuat pernyataan sebelum prosedur tersebut 
dilaksanakan. Sejauh ini, Guatemala merupakan satu-satunya 
negara peratifikasi yang telah membuat pernyataan terhadap 
pasal 76; Guatemala dan Meksiko telah membuat pernyataan di 
bawah pasal 77. 

Pemerintah Indonesia, sampai saat ini belum membuat sebuah 
deklarasi yang mengakui kewenangan Komite untuk menerima 
dan mempertimbangkan sebuah komunikasi sehingga suatu 
Negara Pihak dapat menggugat Negara Pihak lain yang tidak 
memenuhi kewajibannya berdasarkan konvensi. Sehingga dengan 
demikian pemerintah Indonesia tidak bisa menggugat Negara 
Pihak lain di Komite Perlindungan Buruh Migran sebagaimana 
diatur dalam Pasal 76.  

3). Peranan Masyarakat Sipil 
Masyarakat sipil dapat menggunakan Konvensi dalam dua level, yaitu: 
nasional dan internasional. Di tingkat nasional, yaitu menjadikan 
konvensi sebagai standar perlindungan buruh migran dalam sistem 
hukum nasional. Di tingkat internasional yaitu terlibat dalam 
sidang Komite dengan menyampaikan laporan alternatif mengenai 
pelaksanaan Konvensi.  
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Secara garis besar masyarakat sipil mempunyai tiga peran, yaitu:  
Pertama, memantau pelaksanaan konvensi berdasarkan pasal-pasal 
konvensi yang telah dikelompokkan (cluster). Hasil monitoring ini 
menjadi bahan awal untuk menyusun laporan alternatif yang akan 
disampaikan kepada Komite. 

Kedua, menginventarisir dan mengkaji peraturan perundang-
undangan -termasuk turunannya- yang telah ada sebelum ratifikasi 
konvensi. Hasil kajian ini digunakan untuk perbaikan legislasi, yudisial 
dan administrasi. 

Ketiga, masyarakat sipil dapat menyampaikan laporan alternatif ke 
Komite Buruh Migran. 

a). Tindak Lanjut Ratifikasi di Tingkat Nasional
Sesuai Pasal 73 Konvensi yang memandatkan Negara Pihak untuk 
membuat sebuah laporan yang memuat kebijakan (i) legislasi, 
(ii) yudisial, (iii) administrasi, dan kebijakan lain yang telah 
dilakukan untuk melaksanakan konvensi. 

Berdasarkan pasal ini maka langkah pertama yang dilakukan 
oleh negara pihak setelah meratifikasi Konvensi adalah 
membuat harmonisasi peraturan perundang-undangan yang 
berkaitan dengan buruh migran. Artinya pemerintah Indonesia 
wajib menyisir berbagai peraturan perundang-undangan dan 
menentukan mana yang bertentangan dan mana yang belum 
diatur dan perlu dibuat aturannya.86 Dalam konteks ini maka 
undang-undang pokok yang mengatur buruh migran yaitu 
UU No.39/2004 harus di revisi agar sesuai dengan ketentuan 
Konvensi.      

i) Legislasi. Mencermati ketentuan Pasal 73 Konvensi yang 
memandatkan Negara Pihak untuk membuat sebuah laporan 
yang memuat kebijakan legislasi, yudisial, administrasi, dan 
kebijakan lain yang telah dilakukan untuk melaksanakan 
konvensi. Oleh karena demikian, langkah pertama yang 
dilakukan oleh negara pihak setelah meratifikasi Konvensi 
adalah membuat peraturan perundang-undangan yang 
mengimplementasikan isi konvensi tersebut. Artinya 
pemerintah Indonesia wajib menyisir berbagai peraturan 
perundang-undangan dan menentukan mana yang 
bertentangan dan mana yang belum diatur dan perlu dibuat 
aturannya. Dalam konteks ini UU No.39/2004 tentang 
 

86 Eddy Pratomo, Hukum Perjanjian Internasional Pengertian, Status Hukum, dan Ratifikasi, (Penerbit 
PT Alumni Bandung, 2011), hlm. 260. 
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Penempatan dan Perlindungan Buruh Migran –undang-
undang pokok tentang buruh migran- harus dikaji ulang agar 
sejalan dengan ketentuan Konvensi. Sebagai contoh adalah 
membandingkan defenisi buruh migran yang ada dalam 
Konvensi dengan UU No.39/2004. Konvensi mendefenisikan 
buruh migran mencakup seluruh proses migrasi buruh 
migran dan anggota keluarganya. Konvensi tersebut 
memberi mereka hak-hak dan perlindungan di semua 
tahap yaitu persiapan, perekrutan, keberangkatan dan 
transit; tinggal di negara tempat bekerja, dan kepulangan 
serta tinggal kembali di negara asal atau negara tempat 
tinggal. Sedangkan UU No.39/2004 lebih mendefenisikan 
Pekerja Migran bagi yang memenuhi syarat bekerja keluar 
negeri untuk jangka waktu tertentu dan menerima upah. 
Kedua defenisi di atas memperlihatkan perbedaan yang 
signifikan dimana Konvensi menitikberatkan kepada seluruh 
proses migrasi yang dimulai dari persiapan, perekrutan, 
keberangkatan, transit, dan sampai kembali ke negara asal. 
Ketentuan seperti ini salah satu contoh pasal yang wajib 
diseleraskan dengan konvensi. 

ii) Judicial. Lembaga-lembaga peradilan merupakan salah 
satu indikator penting untuk menilai apakah lembaga 
peradilan, setelah ratifikasi konvensi, menyidangkan kasus-
kasus pelanggaran hak-hak buruh migran. Mengingat buruh 
migran adalah serangkaian proses yang dimulai dari dalam 
negeri (perekrutan, pendaftaran, penampungan, pelatihan, 
kepulangan), maka tidak dapat dihindarkan terjadinya 
berbagai bentuk pelanggaran terhadap buruh migran, antara 
lain seperti penipuan, pemalsuan dokumen, penyiksaan, 
penganiayaan, atau penyekapan di tempat penampungan 
sebagaimana yang sering terjadi selama ini. Dalam hal ini 
apakah lembaga-lembaga penegak hukum seperti Polisi, 
Jaksa, Kehakiman, memproses kasus-kasus yang dialami 
oleh buruh migran atau sebaliknya justru menjadi bagian 
dari lingkaran kejahatan yang terjadi kepada buruh migran. 
Bagi kelompok-kelompok masyarakat sipil penting untuk 
memonitor dan mendorong keterbukaan lembaga-lembaga 
penegak hukum di atas dan menjadi bagian penting untuk 
disampaikan ke Komite dalam laporan alternatif. 

iii) Administratif. Bagian ketiga adalah meninjau ulang 
peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh lembaga-
lembaga khusus yang terlibat dalam proses migrasi seperti 
Kemenakertrans dan BNP2TKI, maupun departemen atau 
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kementerian lainnya. Peraturan-peraturan tersebut perlu 
ditinjau ulang agar sejalan dengan ketentuan konvensi, atau 
membuat peraturan yang baru.

b). Laporan Alternatif dan Menghadiri Sidang Komite
Masyarakat sipil dapat berpartisipasi ketika Komite akan 
membahas laporan pelaksanaan Konvensi yang disampaikan 
oleh Pemerintah. Partisipasi masyarakat tersebut adalah dengan 
menyampaikan laporan alternatif yang memberikan pandangan 
atau informasi berbeda secara objektif tentang pelaksanaan 
Konvensi.  

Laporan alternatif ini dapat disusun dengan dua pendekatan; 

Pertama, untuk laporan alternatif yang pertama kali disusun 
berdasarkan pasal perpasal, karena hal ini akan memudahkan 
Komite untuk membaca dan mempelajari laporan tersebut. Jika 
masyarakat sipil mempunyai klaster pemantauan pasal-pasal 
konvensi maka penulisan laporan alternatif tersebut akan lebih 
mudah. Laporan pertama yang dibuat oleh pemerintah biasanya 
disusun berdasarkan pasal-perpasal. 

Kedua, laporan alternatif dapat disusun berdasarkan isu-isu 
tertentu yang dicakup oleh konvensi. Model seperti ini biasanya 
untuk laporan berkala, namun jika tidak mempunyai informasi 
yang cukup tentang pasal-pasal tertentu maka laporan seperti ini 
bisa digunakan. 

Sayangnya, laporan alternatif ini hanya bisa disampaikan oleh 
masyarakat sipil setelah negara menyampaikan laporannya 
kepada Komite. Dalam hal ini, ketika Pemerintah Indonesia 
belum menyampaikan laporan, maka masyarakat sipil hanya 
bisa mempersiapkan saja laporannya, namun diserahkan kepada 
Komite pada waktu laporan Pemerintah telah diterima oleh 
Komite. 

c). Tindak Lanjut Rekomendasi Komite
Sidang Komite pada prinsipnya membantu negara-negara pihak 
untuk mempraktekkan sebuah Konvensi yang telah di ratifikasi. 
Oleh karena demikian, laporan pelaksanaan konvensi (laporan 
pemerintah dan alternatif) juga sebaiknya memuat kesulitan 
dan hambatan-hambatan dalam pelaksanaan konvensi. Dengan 
informasi yang lengkap tersebut, Komite akan lebih mudah 
memberikan rekomendasi yang tepat untuk ditindaklanjuti oleh 
pemerintah. Pada tahap ini masyarakat sipil dapat berkerja sama 
dengan pemerintah untuk menindaklanjuti dari rekomendasi 
tersebut, misalnya bersama-sama mempersiapkan draf  revisi 
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UU, pertemuan-pertemuan konsultatif atau workshop, ataupun 
kampanye bersama. Bagi masyarakat sipil penting terlibat 
dalam menindaklanjuti rekomendasi komite dengan memilih 
rekomendasi-rekomendasi yang paling mungkin dilakukan 
terlebih dahulu.87

b. Komite-Komite HAM lainnya
Mekanisme-mekanisme lainnya yang ada di bawah badan-badan
Traktat adalah Konvensi-konvensi internasional HAM yang telah
dijalankan dan dipantau oleh Komite, seperti Konvensi Penghapusan
Segala Bentuk Kekerasan terhadap Perempuan, Konvensi Hak Anak,
Konvensi Anti Penyiksaan, dan Konvensi Hak Ekonomi, Sosial dan
Budaya.

Ragam konvensi ini menyediakan saluran advokasi bagi masyarakat
sipil, dengan mekanisme dan prosedur yang tidak jauh berbeda
dengan mekanisme Konvensi Perlindungan Buruh Migran yang telah
dijelaskan cukup detail di atas.

Dalam praktiknya, Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Kekerasan
terhadap Perempuan adalah mekanisme yang paling banyak
digunakan oleh kelompok buruh migran untuk mengangkat
pelanggaran hak-hak buruh migran. Selain karena memang ratifikasi
Konvensi ini telah cukup lama dilakukan oleh Indonesia, yaitu pada
tahun 1984, fakta bahwa buruh migran Indonesia sendiri lebih
banyak didominasi oleh buruh migran perempuan tentunya menjadi
alasan utama. Di sisi yang lain, Pemerintah Indonesia telah beberapa
kali menyampaikan laporan kepada Komite terkait dengan evaluasi
pelaksanaan rekomendasi tersebut di Indonesia.

Perhatian masyarakat sipil tersebut dapat dilihat dari sejumlah
Laporan Alternatif yang telah dibuat oleh masyarakat sipil yang
didalamnya, serta bagaimana Komite menyampaikan rekomendasi di
dalam Concluding Observation-nya.88

Pada Rekomendasi Komite tahun 2012, misalnya, Komite Penghapusan 
Segala Bentuk Kekerasan terhadap Perempuan menyampaikan
perhatiannya tentang ratifikasi Konvensi Perlindungan Buruh Migran
yang seharusnya telah dilakukan oleh Pemerintah Indonesia.89

87 Hingga awal 2016, Pemerintah Indonesia belum menyampaikan laporan ke Komite dan belum 
dilaksanakan Sidang evaluasi di Komite, sehingga rekomendasi pun belum dikeluarkan. Seharusnya, 
laporan pertama pelaksanaan Konvensi ini telah disampaikan oleh Pemerintah Indonesia setahun 
setelah ratifikasi, yaitu batas waktu tangga l 1 September 2013. 

88 Hingga saat ini, Pemerintah telah menyampaikan laporan ke-7 kepada Komite, yaitu pada 7 Januari 
2011 dan dikeluarkan Concluding Observation terakhir pada Agustus tahun 2012. 

89 Paragraf 6 Rekomendasi (Concluding Observation) Komite CEDAW kepada Pemerintah Indonesia 
tahun 2012. 
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Selain itu, Komite CEDAW juga merekomendasikan agar Pemerintah 
Indonesia memberikan perhatian pada sebab terjadinya perdagangan 
orang dengan meningkatkan kesadaran dan potensi atau peluang 
ekonomi di antara perempuan-perempuan yang ada di pedesaan atau 
daerah-daerah asal buruh migran dan daerah rentan perdagangan 
manusia. Termasuk pula dalam hal ini adalah untuk membangun 
mekanisme yang dapat mengidentifikasi dini dan membantu korban 
trafficking, termasuk pula buruh migran, dengan menyediakan remedy 
(pemulihan hak) bagi mereka.90 Tidak hanya itu, dalam Rekomendasi 
Komite CEDAW tersebut, permasalahan buruh migran dicakup dalam 
satu bagian khusus, yaitu paragraf 43 dan 44. 

Mekanisme traktat lain yang juga digunakan adalah Komite Hak 
Ekonomi, Sosial dan Budaya (Ekosob), yang dilakukan pada saat 
proses pelaporan oleh masyarakat sipil dan saat sidang di Jenewa 
pada tahun 2014.  

Terkait dengan buruh migran, Komite Hak Ekosob memberikan 
perhatian penting kepada buruh migran Indonesia yang bekerja 
sebagai pekerja rumah tangga (PRT). Hal ini tidak bisa dilepaskan dari 
peranan masyarakat sipil yang menyampaikan informasi secara utuh 
tentang situasi buruh migran PRT tersebut yang dimasukkan ke dalam 
laporan alternatif bersama masyarakat sipil Indonesia, yang saat itu 
dikoordinasikan oleh HRWG.91

Komite Ekosob menyampaikan perhatian seriusnya terkait dengan 
situasi PRT buruh migran Indonesia yang ada di luar negeri. 
Dengan ini Komite menyampaikan rekomendasi agar: pemerintah 
Indonesia mengatur operasional penempatan buruh migran oleh 
agen-agen swasta secara baik, termasuk pula memastikan tidak 
adanya pelanggaran HAM dan perbudakan dalam setiap tahapan 
penempatan; melanjutkan kesepakatan (MoU) dengan negara-
negara penerima buruh migran, tidak hanya mengatur tentang hak-
hak ekonomi mereka, namun juga menjamin tidak adanya eksploitasi 
dan pelanggaran hak; menyediakan dukungan bagi korban-korban 
eksploitasi dan pelanggaran, terutama dalam reintegrasi dan 
pemulangan; serta menyelesaikan permasalahan utama migrasi PRT 
tersebut di tingkat domestik.92 

90 Paragraf 30 Rekomendasi (Concluding Observation) Komite CEDAW kepada Pemerintah Indonesia 
2012.

91 Dokumen laporan masyarakat dapat dilihat di http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/
treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=INT%2fCESCR%2fCSS%2fIDN%2f16819&Lang=en.

92 Paragraf 18 Rekomendasi (Concluding Observation) Komite Hak Ekosob kepada Pemerintah 
Indonesia tahun 2014. 
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C. AFML dan Norma Internasional
Sebagai sebuah platform tahunan di tingkat regional ASEAN, AFML mengakui 
pentingnya perlindungan buruh migran di kawasan. Proses ini dihadiri oleh 
tiga komponen ketenagakerjaan (tripartite) dengan tambahan masyarakat 
sipil. Buruh migran juga diikuti oleh sejumlah stakeholder lain di ASEAN, 
seperti Organisasi Buruh Internasional (ILO), pekerja dan buruh migran, 
organisasi masyarakat sipil, serta organisasi internasional lainnya. Forum 
ini sebagai upaya untuk mendiskusikan, berbagi pengalaman, mencari 
konsensus, serta komitmen dalam perlindungan buruh migran di kawasan 
ASEAN, dengan mengacu kepada Piagam ASEAN dan Deklarasi Cebu dalam 
Perlindungan dan Pemajuan Hak-hak Buruh Migran.  

Namun demikian, perjalanan AFML dan terutama pelaksanaan norma-norma 
HAM di dalam rekomendasi-rekomendasi AFML tidak selamanya baik dan 
progresif, karena adanya perbedaan latar belakang negara-negara di ASEAN, 
antara negara asal buruh migran dan negara tujuan buruh migran. Untuk 
itu, adalah penting untuk menimbang secara sekilas sejauh mana kemudian 
rekomendasi AFML ini seiring dengan standar HAM internasional, terutama 
pada Konvensi Internasional Perlindungan Buruh Migran dan Anggota 
Keluarganya. 

1. Hak Atas Informasi dan Perjanjian Kerja
Ada sejumlah rangkaian hak yang diatur oleh hukum HAM internasional
terkait dengan perlindungan buruh migran pada masa pra-keberangkatan, 
di antara yang signifikan adalah:
a. Kewajiban negara untuk menyediakan informasi sebelum

keberangkatan, sebagaimana ditegaskan di dalam Pasal 33, Pasal 37,
Pasal 65 ayat (1) huruf c dan d, Konvensi Perlindungan Buruh Migran.

b. Kewajiban untuk menyediakan informasi khusus terkait dengan buruh
migran perempuan (Pasal 2 dan 3 CEDAW).

c. Kewajiban terkait dengan kontrak buruh migran.

Spesifik tentang kontrak kerja tersebut, Pasal 25 Konvensi Perlindungan 
Buruh Migran menegaskan pentingnya perjanjian di buat sebelum 
buruh migran bekerja karena di dalamnya memuat hak-hak yang dimiliki 
oleh buruh migran dan kewajiban bagi pengguna jasa. Dengan adanya 
kontrak tersebut, buruh migran dapat mengetahui apa yang seharusnya 
ia dapatkan dan kewajiban apa yang ia harus jalankan dan majikan 
tidak boleh melepaskan diri dari kewajiban yang telah tercantum di 
dalamnya.93  

93 Pasal 25 Konvensi Internasional Perlindungan Buruh Migran dan Seluruh Anggota Keluarganya. 
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Merujuk pada rekomendasi-rekomendasi AFML, ada beberapa 
rekomendasi yang penting untuk dikemukakan di sini terkait dengan hak-
hak yang disebutkan di atas. Pada AFML ke-4, informasi lebih ditekankan 
pada perbaikan citra buruh migran, bukan pada penyediaan informasi 
proses migrasi dan kerja.94 Pada AFML ke-5, ditegaskan tentang pentingnya 
ketersediaan informasi bagi publik dalam proses rekrutmen dan prosedur 
atau biaya migrasi, termasuk pula penekanan bagi perempuan.95 Terkait 
dengan perjanjian kerja, hanya satu paragraf dalam rekomendasi AFML 
ke-5 yang menegaskan perjanjian kerja, yaitu meningkatkan perhatian 
konsulat atau negara-negara ASEAN, namun rekomendasi belum 
mengarah pada kewajiban. 

Dalam AFML ke-6, penekanan pada pentingnya informasi diarahkan pada 
penyediaan service center dan mekanisme komplain yang terdiseminasi 
ke buruh migran dan keluarganya dari pelbagai saluran, seperti media 
cetak dan elektronik, dan pusat-pusat buruh migran.96 

Dalam AFML ke-7, ditegaskan pentingnya membangun sistem informasi 
kontak dan sistem hukum, informasi tentang kebijakan, peraturan dan 
perundang-undangan yang harus dapat diakses oleh buruh migran. 
Terkait perjanjian kerja, AFML ke-7 menegaskan perjanjian kerja buruh 
migran yang menjadi standar hukum nasional, sebagaimana dalam ILC 
No. 86/149, adanya rekomendasi agar perjanjian di buat secara tegas 
dan jelas terkait dengan situasi kerja, hak dan kewajiban, di tulis dengan 
bahasa yang di mengerti, dan sebagainya, dan keharusan keterbukaan 
input dalam perjanjian kerja oleh pekerja sosial, CSOs, dan serikat buruh 
migran, serta adanya keharusan pelaksanaan kontrak sebagaimana 
tertulis.97

2. Kewajiban untuk Memantau Proses Rekrutmen Buruh Mirgan
Dalam Komentar Umum Komite Perlindungan Buruh Migran disebutkan,
bahwa pengawasan dan pengaturan tentang agen-agen swasta tersebut
harus memasukkan sanksi, termasuk pula larangan, bagi agen-agen yang
melakukan pelanggaran dan praktik yang membahayakan buruh migran.
Kemudian, terhadap Pasal 66 Konvensi, Komite mendorong negara
membuat mekanisme dan pengawasan yang efektif terhadap agen-agen
swasta tersebut untuk memastikan pemenuhan dan perlindungan hak
buruh migran.

94 Paragraf 4 Rekomendasi AFML ke-4. 
95 Paragraf 7 – 9, dan 16 Rekomendasi AFML ke-5.  
96 Paragraf 12 Rekomendasi AFML ke-6
97 Paragraf 1 – 4 AFML ke-7.  
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Merujuk pada rekomendasi-rekomendasi AFML, setidaknya ada 
beberapa rekomendasi yang menegaskan tentang rekrutmen dan agen-
agen swasta, bahkan hampir setiap tahunnnya sejak AFML ke-4 hingga 
ke-8. 

AFML ke-4 menegaskan tentang pendidikan selama pra-keberangkatan 
di negara pengirim buruh migran, tidak hanya terkait dengan norma dan 
budaya, namun juga situasi kerja dan hidup di negara tujuan, hukum 
dan prosedur, dan hak-hak pekerja migran.98 Selain itu, ditegaskan pula 
tentang pentingnya pembangunan kesadaran dan kapasitas badan-badan 
atau agen-agen yang bertindak dalam rekrutmen tersebut, termasuk pula 
pemerintah daerah. 

AFML ke-5 merekomendasikan agar negara membuat pengaturan agen-
agen, baik secara praktik atau hukum, yang menjelaskan secara detail 
tentang biaya migrasi di negara-negara ASEAN (para. 13), membangun 
mekanisme yang efektif terkait dengan pengawasan agen-agen yang 
merekrut, dan juga pemberian sanksi bagi yang melanggar, dengan 
melibatkan pelbagai stakeholder (para. 14). Di antara yang didesakkan 
pula adalah terkait dengan pembangunan sistem lisensi agen-agen 
rekrutmen dengan sistem akreditasi untuk pengawasan lebih baik 
(para. 15)

Pada AFML ke-6, penegakan rekomendasi lebih pada mekanisme 
pengaduan buruh migran, di antaranya adalah dengan membangun 
mekanisme pengaduan secara transparan, dapat diakses, dan mencakup 
pada proses rekrutmen, tahap bekerja, hingga dalam kasus deportasi 
(point (b) para. 9). Hal ini memang menjadi salah satu masalah utama yang 
dihadapi oleh buruh migran karena selama ini, mekanisme pengaduan 
tidak tersedia atau bila ada seringkali justru tidak efektif dijalankan.  

Selanjutnya, AFML ke-7 mendorong agar di buat kebijakan dan prosedur 
yang memfasilitasi aspek-aspek migrasi buruh migran, termasuk pada 
masa rekrutmen, serta perlindungan mereka hingga masa reintegrasi, 
serta memastikan prosedur ini dapat diketahui dan di akses oleh buruh 
migran (para 17).   

3. Kewajiban Perlindungan Kepemilikan Dokumen Buruh Migran 
Pasal 21 Konvensi Perlindungan Buruh Migran menegaskan tentang 
perlindungan dokumen buruh migran yang harus di pegang langsung 
oleh mereka dan larangan-larangan, kecuali oleh pejabat publik yang 
diberikan kewenangan oleh hukum, untuk: 

a. Menghancurkan atau mencoba menghancurkan dokumen identitas, 
dokumen yang memberi ijin masuk atau keluar, tempat kediaman, 

98 Rekomendasi (a) Nomor 1 AFML ke-4, hlm. 1.
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atau tempat tinggal dalam wilayah nasional atau ijin kerja merupakan 
tindakan melawan hukum. 

b. Penyitaan tanpa hak atas dokumen-dokumen tersebut, tidak boleh
dilakukan tanpa adanya bukti resmi yang terperinci.

Konvensi menegaskan, bahwa “Dalam hal apapun tidak diperkenankan 
untuk menghancurkan paspor atau dokumen yang setara milik buruh 
migran dan anggota keluarganya”.99

Pentingnya permasalahan dokumen ini telah menjadi perhatian banyak 
pihak dan hukum internasional. Prosedur Khusus PBB, Working Group 
tentang Bentuk-bentuk Perbudakan Modern telah mendesak negara 
untuk mengambil tindakan dan upaya untuk melarang atau menghukum 
pelaku pengrusakan dan penyitaan secara paksa (tidak sesuai dengan 
hukum) dokumen paspor buruh migran, terutama bagi buruh migran 
pekerja rumah tangga.100

Dalam rentang waktu 8 tahun AFML dilaksanakan, belum ada satu 
AFML-pun yang mengkhususkan pembahasan tentang kepemilikan 
dokumen buruh migran. Di dalam rekomendasi-rekomendasi yang 
munculpun, perbahasan tentang kepemilikan dokumen ini tidak secara 
tegas mencantumkan tentang hal ini. Di antara yang cukup signifikan 
memengaruhi hal tersebut adalah karena kepemilikan dokumen, 
termasuk di antaranya tentang buruh migran yang berdokumen dan 
tidak berdokumen, merupakan isu sensitif yang seringkali diperdebatkan 
serius oleh komunitas ASEAN. Bagi negara-negara tujuan buruh migran, 
terutama Malaysia, ketiadaan dokumen adalah suatu kondisi yang 
menguntungkan karena upah buruh migran yang tidak berdokumen ini 
akan lebih rendah dibandingkan buruh migran yang berdokumen. Untuk 
itu pula, dalam setiap sesi pembahasan tentang buruh migran, Malaysia 
dan Singapura selaku negara penerima buruh migran selalu berkilah 
di balik istilah “buruh migran” yang diasumsikan mencakup buruh 
migran berdokumen dan tidak berdokumen. Padahal, istilah buruh 
migran sendiri tidak secara konkret dapat melindungi buruh migran 
yang tidak berdokumen. 

D. Gender and Discrimination Against Women
Prinsip non-diskriminasi berbasis pada gender telah menjadi standar 
internasional yang melingkupi semua aspek hak asasi manusia, termasuk 
pula dalam konteks perlindungan buruh migran. Bahkan, buruh migran 
perempuan berada pada situasi yang lebih rentan hampir pada semua 
tahapan migrasi bila dibandingkan dengan buruh migran laki-laki. Untuk 
99 Pasal 21 Konvensi Perlindungan Buruh Migran. 
100 Lihat, UN Special Procedur: Working Group on Contemporary Forms of Slavery, Specific Human 

Rights Issues: Contemporary Forms of Slavery, E/CN.4/Sub.2/2003/31 (2003).



102

itu pula, Konvensi Perlindungan Buruh Migran dan terutama pula Konvensi 
Internasional Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan (CEDAW) sangat 
menekankan pentingnya membuat kerangka kebijakan dan mekanisme 
yang memberikan perhatian khusus kepada perempuan. Konvensi CEDAW, 
misalnya, mendorong Negara pihak untuk membuat kebijakan yang 
menghapuskan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan, termasuk 
pula langkah-langkah yang tepat, seperti legislasi, untuk meningkatkan 
penikmatan HAM perempuan. 

Dalam konteks ASEAN, pada AFML ke-4, peserta menyetujui rekomendasi 
yang berkaitan dengan aksi-aksi untuk memajukan dan melindungi hak buruh 
migran perempuan di negara asal, transit dan di negara tujuan di antara 
tripartite dan masyarakat sipil. Pada paragraf 7 rekomendasi, ditegaskan pula 
tentang pentingnya membangun layanan pemulangan bagi buruh migran 
yang berperspektif gender dan hak-hak perempuan, serta memastikan 
kebijakan reintegrasi yang sensitif gender (Para. 11). Sebelumnya, pada 
AFML ke-3 yang diselenggarakan di Ha Noi, Viet Nam, permasalahan hak-
hak perempuan hanya ditegaskan dalam rekomendasi untuk menyediakan 
saluran yang dapat diakses bagi perempuan buruh migran untuk melaporkan 
dan menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran yang dialami, terkait dengan 
kondisi kerja. 

AFML ke-5 merekomendasi untuk mendorong kebijakan, strategi dan praktik 
migrasi harus responsif terhadap gender, terutama bagi buruh migran 
yang bekerja di sektor rentan (Para 1). AFML ke-6 lebih memfokuskan pada 
mekanisme pengaduan yang sensitif terhadap gender.

Dari sejumlah rekomendasi AFML di atas, dapat diketahui bahwa gender 
telah menjadi perhatian di dalam forum-forum AFML dan rekomendasinya. 
Namun demikian, dengan melihat fakta yang terjadi di lapangan, setidaknya 
dari kasus-kasus buruh migran perempuan Indonesia, rekomendasi tidak 
begitu kuat mendorong adanya kerangka perlindungan buruh migran yang 
bekerja di sektor domestik. Padahal, sektor ini adalah sektor yang paling 
rentan terjadi diskriminasi dan pelanggaran hak perempuan, karena sulitnya 
akses yang didapatkan oleh buruh migran. 

E. Perlindungan Ideal Buruh Migran dan Praktik AFML 
AFML merupakan suatu forum yang sebetulnya signifikan untuk meningkatkan 
perlindungan dan pemenuhan hak-hak buruh migran di setiap negara 
ASEAN ataupun dalam skema kawasan ASEAN. Dari segi keterwakilan, AFML 
telah mewakili semua stakeholder yang berkepentingan, mulai dari buruh 
migran itu sendiri, serikat pekerja, pemerintah dan pengusaha yang terlibat 
dalam arus migrasi tersebut. Di sisi yang lain, sejauh ini AFML telah dapat 
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mengeluarkan rekomendasi-rekomendasi yang benar dan konkret untuk 
mengatasi permasalahan yang muncul, baik di negara asal ataupun tujuan 
buruh migran. 

Hanya saja, dari sejumlah rekomendasi dan proses AFML yang telah 
dilaksanakan selama hampir 8 tahun ini, ada beberapa catatan penting yang 
harus dikemukakan terkait efektifitas perlindungan buruh migran di ASEAN. 

Dari sejumlah rekomendasi yang ada, meskipun nampak cukup positif 
dalam konteks perlindungan buruh migran, namun rekomendasi ini tidak 
cukup memadai memotret permasalahan buruh migran secara utuh dalam 
perlindungan buruh migran, misalnya perhatian rekomendasi-rekomendasi 
tersebut terkait dengan biaya buruh migran yang seringkali besar ketika 
proses rekrutmen karena pungutan-pungutan liar dan menjadi hutang bagi 
buruh migran saat mereka bekerja dan menciptakan permasalahan baru bagi 
buruh migran. 

Dalam proses AFML secara umum, hal ini memang tidak dapat dihindarkan, 
mengingat kuatnya tarik-menarik antara negara di dalam proses perumusan 
rekomendasi, terutama Singapura dan Malaysia sebagai negara tujuan buruh 
migran di ASEAN. Seringkali, perwakilan pemerintah Singapura dan Malaysia 
selalu mendesakkan kepentingan nasionalnya untuk tidak memberikan 
maksimal kepada buruh migran dan menghindari ikatan-ikatan hukum 
yang dihasilkan oleh AFML tersebut. Akibatnya, klausul rekomendasi yang 
dihasilkan pun seringkali jauh dari sisi ideal. 

Praktik yang terjadi di lapangan, meskipun masyarakat sipil (Task Force on 
ASEAN Migrant Workers, TF-AMW) telah menyampaikan rekomendasi yang 
ideal, dengan mengacu pada permasalahan konkret dan rill di lapangan, 
rekomendasi tersebut seringkali dimentahkan oleh perwakilan Singapura dan 
Malaysia yang lebih mengutamakan kepentingan nasionalnya. 

Untuk itu pula, situasi ini harusnya dapat dimaksimalkan oleh negara-
negara asal buruh migran yang selama ini memang berkepentingan untuk 
memaksimalkan perlindungan, seperti Indonesia, Filipina, dan saat ini 
bersama dengan sejumlah negara lain seperti Myanmar dan Kamboja. 
Masyarakat sipil yang diwakili oleh TF-AMW akan bersuara keras untuk 
menekan agar rekomendasi AFML sangat ideal, namun bila hal ini tidak 
didukung oleh pemerintah sebagai representasi negara, maka desakan 
untuk memperlemah dokumen yang dihasilkan justru semakin besar. Dalam 
hal ini pula kemudian, Pemerintah Indonesia dan negara-negara lain harus 
mengimbangi negara yang hendak memperlemah aspek perlindungan di 
dalam dokumen AFML. 
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Hal lain yang juga penting adalah terkait pelaksanaan rekomendasi AFML 
yang hingga saat ini belum dirumuskan secara detail tentang pemantauan dan 
evaluasinya. Akibat tidak adanya ketegasan untuk menjalankan rekomendasi-
rekomendasi tersebut, AFML kemudian seakan menjadi kegiatan formalitas 
yang dilaksanakan setiap tahun, namun tidak memberikan dampak positif 
dan progresif bagi perlindungan buruh migran secara keseluruhan.  

Di level nasional, seharusnya dapat dijadikan ajang bagi semua pihak yang 
terlibat di dalam AFML untuk menindaklanjuti kesepakatan yang telah 
dicapai, dengan menyosialisasikan hasil rekomendasi dan melaksanakannya 
di level nasional, terutama bagi pemerintah. Bila tidak, maka AFML hanya 
akan terus menjadi aktivitas normatif yang tidak memberikan pengaruh 
dan dampak konkret bagi perlindungan buruh migran, baik di level nasional 
ataupun di level regional. Apalagi, evaluasi dan pemantauan progresifitas 
AFML ini tidak di buat secara komprehensif dalam proses AFML yang dilakukan 
setiap tahunnya dan laporan pelaksanaan rekomendasi sebelumnya 
hanya dibuat secara voluntary session bagi negara yang hendak 
menyampaikan perhatiannya. 
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Lampiran Satu: 

ASEAN Declaration on The Protection  
and Promotion of The Rights of Migrant Workers

WE, the Heads of State/Government of the Member Countries of the 
Association of Southeast Asian Nations (hereinafter referred to as ASEAN), 
attending the 12th ASEAN Summit on 13 January 2007 in Cebu, Philippines;

RECALLING the Declaration of  ASEAN Concord II  adopted at the 9th  ASEAN 
Summit in Bali,  Indonesia, which stipulated the establishment of an ASEAN 
Community resting on three pillars: an ASEAN Security  Community,  an 
ASEAN Economic Community and an ASEAN Socio Cultural  Community; 

RECALLING also the Universal Declaration on Human Rights adopted and 
proclaimed by General  Assembly Resolution 217(A) (III) of  10 December 
1948,  as well  as other appropriate international  instruments which all the 
ASEAN Member Countries have acceded to,  in order to safeguard the human 
rights and fundamental freedoms of individuals such as the Convention 
on the Elimination of  All Forms of Discrimination against Women and the 
Convention on the Rights of the Child; 

RECALLING further the Vientiane Action Programme adopted at  the 10th  
ASEAN Summit  in Vientiane, Lao PDR, which provides for, inter alia, the 
promotion of human rights and obligations to realise an open, dynamic and 
resilient ASEAN Community; 

CONFIRMING our shared responsibility to realise a common vision for a 
secure and prosperous ASEAN Community by improving the quality of life of 
its people and strengthening its cultural identity towards a people centered 
ASEAN through, among others,  measures on the protection and promotion 
of the rights of migrant workers; 

RECOGNISING the contributions of migrant workers to the society and 
economy of both receiving states and sending states of ASEAN; 

RECOGNISING further the sovereignty of states in determining their own 
migration policy relating to migrant workers, including determining entry into 
their territory and under which conditions migrant  workers may remain; 
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ACKNOWLEDGING the legitimate concerns of  the receiving and sending 
states over migrant  workers, as well as the need to adopt appropriate and 
comprehensive migration policies on migrant  workers; 

ACKNOWLEDGING also the need to address cases of abuse and violence 
against migrant workers whenever such cases occur; 

REITERATING that ASEAN should make further progress as a cohesive and 
caring society committed to enhancing the quality of  life and well  being of  
its people,  especially those in  the vulnerable and disadvantaged sectors; 

HEREBY DECLARE AS FOLLOWS: 
GENERAL PRINCIPLES 
1. Both  the receiving states and sending states shall strengthen the political, 

economic and social pillars of the ASEAN Community by promoting the 
full potential and dignity of migrant  workers in a climate of  freedom, 
equity, and stability in accordance with the laws, regulations, and policies 
of respective ASEAN Member Countries;

2. The receiving states and the sending states shall,  for humanitarian 
reasons, closely cooperate to resolve the cases of migrant workers who, 
through no fault of their own, have subsequently become undocumented;  

3. The receiving states and the sending states shall take into account the 
fundamental rights and dignity of migrant  workers and family members 
already residing with  them without  undermining the application by the 
receiving states of their laws, regulations and policies;  and 

4. Nothing in the present Declaration shall be interpreted as implying the 
regularisation of the situation of migrant workers who are undocumented. 
OBLIGATIONS OF RECEIVING STATES Pursuant  to the prevailing laws, 
regulations and policies of  the respective receiving states, the receiving 
states will:  

5. Intensify efforts to protect the fundamental human rights, promote the 
welfare and uphold human dignity of migrant workers;  

6. Work towards the achievement of harmony and tolerance between 
receiving states and migrant workers;  

7. Facilitate access to resources and remedies through information, training 
and education,  access to justice, and social welfare services as appropriate 
and in accordance with the legislation of the receiving state, provided 
that they fulfill the requirements under applicable laws, regulations and 
policies of  the said state,  bilateral  agreements and multilateral  treaties;  
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8. Promote fair and appropriate employment  protection, payment  of  
wages, and adequate access to decent working and living conditions for 
migrant workers;  

9. Provide migrant  workers,  who may be victims of  discrimination,  abuse,  
exploitation,  violence, with adequate access to the legal and judicial 
system of the receiving states; and 

10. Facilitate the exercise of consular functions to consular or diplomatic 
authorities of states of  origin when a migrant worker is arrested or 
committed to prison or custody or detained in  any other manner, under 
the laws and regulations of the receiving state and in accordance with the 
Vienna Convention on Consular Relations. 

OBLIGATIONS OF SENDING STATES 

Pursuant to the prevailing laws, regulations and policies of the respective 
sending states, the sending states will: 

11. Enhance measures related to the promotion and protection of the rights 
of migrant workers;    

12. Ensure access to employment and livelihood opportunities for their 
citizens as sustainable alternatives to migration of workers;  

13. Set up policies and procedures to facilitate aspects of migration of 
workers, including recruitment, preparation for deployment overseas and 
protection of the migrant workers when abroad as well as repatriation 
and reintegration to the countries of origin; and 

14. Establish and promote legal practices to regulate recruitment of migrant 
workers and adopt mechanisms to eliminate recruitment malpractices 
through legal and valid contracts, regulation and accreditation of  
recruitment agencies and employers, and blacklisting of negligent/
unlawful agencies. 

COMMITMENTS BY ASEAN 

For purposes of protecting and promoting the rights of migrant workers, 
ASEAN Member Countries in accordance with national laws, regulations and 
policies, will: 

15. Promote decent, humane, productive, dignified and remunerative 
employment for migrant workers; 
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16. Establish and implement human resource development programmes and 
reintegration programmes for migrant workers in their countries of origin; 

17. Take concrete measures to prevent  or curb the smuggling and trafficking 
in  persons by,  among others, introducing stiffer penalties for those who 
are involved in these activities;  

18. Facilitate data sharing on matters related to migrant workers, for the 
purpose of enhancing policies and programmes concerning migrant 
workers in both sending and receiving states;  

19. Promote capacity building by sharing of information, best practices as 
well as opportunities and challenges encountered by ASEAN Member 
Countries in  relation to protection and promotion of migrant workers’ 
rights and welfare;  

20. Extend assistance to migrant  workers of  ASEAN Member Countries who 
are caught  in  conflict or crisis situations outside ASEAN in the event of 
need and based on the capacities and resources of  the Embassies and 
Consular Offices of the relevant  ASEAN Member Countries, based on 
bilateral consultations and arrangements;  

21. Encourage international organisations, ASEAN dialogue partners and 
other countries to respect  the principles and extend support  and 
assistance to the implementation of the measures contained in this 
Declaration; and 

22. Task the relevant ASEAN bodies to follow up on the Declaration and to 
develop an ASEAN  instrument on the protection and promotion of the 
rights of migrant workers, consistent with ASEAN’s vision of  a caring 
and sharing Community,  and direct the Secretary¬General of  ASEAN to 
submit annually a report on the progress of the implementation of the 
Declaration to the Summit through the ASEAN Ministerial Meeting.  

DONE at Cebu, Philippines, this Thirteenth Day of January in the Year Two 
Thousand and Seven, in  a single original copy in the English Language. 
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Lampiran Dua: Rekomendasi AFML Ketiga–Kesembilan

Recommendations

The 3rd ASEAN Forum on Migrant Labour 
Enhancing Awareness and Information Services to 

Protect the Rights of Migrant Workers

19-20 July 2010 – Ha Noi, Viet Nam

Further to the Joint Communiqué of the 21st ASEAN Labour Ministers’ 
Meeting on 24 May 2010, the 3rd ASEAN Forum on Migrant Labour put 
forward the following recommendations in support of the Implementation of 
the Declaration on the Protection and the Promotion of the Rights of Migrant 
Workers, and the ASEAN Labour Ministers’ Work Programme (2010- 2015): 

Promotion and protection of the rights of migrant workers 
1.  Strengthen information and services to better protect women and men 

migrant workers and ensure decent and productive work in conditions of 
freedom, equity, security and human dignity. Provide opportunities for 
migrants to realize their labour rights in line with legislation of the ASEAN 
Member States, the ILO Fundamental Principles and Rights at Work, 
and their basic human rights protected by the UN and international 
Conventions, particularly CEDAW and CRC, and in the spirit of the ASEAN 
Declaration on the Protection and Promotion of the Rights of Migrant 
Workers. 7. Recommendations of the 3rd, 4th, 5th, 6th and 7th AFMLs 
The ASEAN Forum on Migrant Labour (AFML) 14 Information and services 

2.  Ensure that information services are more accessible to women and 
men migrants and reflect their specific and diverse needs. Pursue the 
use of varied delivery channels for pre-employment, pre-departure 
and on-site information, including schools and training institutions, 
migrant community representatives, the media and public information 
campaigns. Continually assess the quality and reach of information 
services for migrant workers and the capacity of service providers to 
meet these needs. 
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3.  Provide accessible channels for women and men migrant workers to 
report and seek redress for violations of rights and terms and conditions 
of employment, and promote the implementation of the national 
legislation and international commitments. 

The role of sending country representatives in receiving countries 
4.  Strengthen and raise the visibility of labour attachés and consular staff in 

collecting and providing information, and responding to rights violations 
against women and men migrant workers. This should be achieved 
through close engagement with the migrant community and employers, 
and in cooperation with authorities of the host countries. 

Broad stakeholder cooperation 
5.  Actively engage and consult stakeholders from government, employers’ 

and workers’ organizations, and civil society organizations in developing 
and implementing information campaigns and services for women and 
men migrant workers at all stages of the migration cycle. 

Partnerships of ASEAN, stakeholders and international organizations 
6.  The ASEAN Secretariat, national and regional stakeholders and 

international organizations should facilitate the sharing of good practices 
in the provision of information and services, promote the development 
and use of user-friendly information materials between and among 
ASEAN states and increase migrant workers’ ease of access to and 
understanding of publicly available information on laws, guidelines and 
other information materials produced by governments of sending and 
receiving states. The ASEAN Member States, the ASEAN Secretariat, 
stakeholders, the UN and international organizations should continue to 
cooperate in providing opportunities for capacity building and confidence 
building of stakeholders at national and regional levels.

--------------------
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Recommendations

The 4th ASEAN Forum On Migrant Labour

24-25 October 2011, Bali, Indonesia

The 4th ASEAN Forum on Migrant Labour was held on 24-25 October 2011 in 
Bali, Indonesia. Representatives of the governments, employers’ and workers’ 
organisations, and civil society organisations of ASEAN Member States, the 
ASEAN Secretariat, International Labour Organization (ILO), International 
Organization for Migration (IOM), UN Women, and the Task Force on ASEAN 
Migrant Workers (TFAMW) participated in the Forum.

The Forum provided a platform for information sharing and exchange of 
views on two enduring challenges identified in the ASEAN Declaration of the 
Protection and Promotion of the Rights of Migrant Workers, i.e. promoting 
understanding, rights and dignity of migrant workers in the receiving countries, 
and increasing return and reintegration support, as well as development of

sustainable alternatives for migrant workers in the sending countries. 
Towards this end, the Forum also reviewed the implementation of the 
Recommendations of the 3rd ASEAN Forum on Migrant Labour held on 19-20 
July 2010 in Ha Noi, Viet Nam.

The 4th ASEAN Forum on Migrant Labour was convened as an implementation 
of the ASEAN Labour Ministers’ Work Programme 2010-2015 and the ASEAN 
Socio-Cultural Community (ASCC) Blueprint (Action Line C.2.ii) which called 
for a regular ASEAN Forum on Migrant Labour as a platform for broad-
based discussions on migrant labour issues under the auspices of the 
ASEAN Committee on the Implementation of the ASEAN Declaration on the 
Protection and Promotion of the Rights of Migrant Workers (ACMW) which 
reports to the ASEAN Senior Labour Officials Meeting (SLOM).

The participants agreed to recommend concerted actions to promote and  
protect the rights of migrant workers in the sending, transit, and receiving 
countries, which shall be gender sensitive, implemented in close cooperation 
among tripartite partners and civil society organisations, and applied to all 
migrant workers, as follows:
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(a)  Promotion of positive image, rights and dignity of migrant workers 

1. Deliver comprehensive pre-departure education in sending countries, 
not only about culture and social norms, but also working and living 
conditions, reality of migration including financial implication, laws and 
procedures, rights of migrant workers, among others;  

2.  Conduct post-arrival orientation programmes in receiving countries, 
performed by the government, employers, trade unions, civil society, 
that adopts a rights based approach in orientating both migrant workers, 
employers and government – to understand what their rights and 
responsibilities are; 

3.  Raise awareness and build capacity of public and private recruitment  
agencies, local authorities and all stakeholders in sending and receiving 
countries in the delivery and monitoring of recruitment and placement 
services, and different forms of direct hiring of migrant workers to ensure 
greater protection of migrant workers’ rights; 

4.  Collect and disseminate factual information through the media and 
other channels on the contributions of migrant workers to the economy 
and society in host countries (e.g. individual stories, economic and 
employment data, statistics on social impact) with the long term 
objective of promoting a positive image of migrant workers;    

5.  Carry out joint efforts in ASEAN Member States to present a positive 
image of migrant workers with various stakeholders e.g. migrant workers 
and their associations, academia, youth and student groups, tripartite 
parties, by using various means such as TV, commercials, exhibitions, 
radio talk shows, cultural performances, and the commemoration of 
International Migrants Day;   

(b) Promotion of strategies for effective return and reintegration, as well as 
sustainable alternatives for migrant workers

6. Undertake a regional study on the programmes of skills trainings, 
predeparture and post-arrival orientations, and return and/or 
reintegration support offered by ASEAN Member States; 

7. Improve the availability of employment services to the returned migrant 
workers, including voluntary psychosocial counselling (before and upon 
return), gender sensitive reintegration, access to resources, and legal 
aid. Such services should also include information, advice, training, 
loans, placement, health, and interpretation/ translation service. These 
services should be made available/ extended to the family members of 
migrant workers left behind;
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8.  Provide incentives to the returned migrant workers, e.g. the absence of 
penalty for the irregular migrants, tax exemption of import duties for 
tools and equipment to be used by migrant workers;

9.  Ensure as much as possible that mass/group deportation will not take 
place;  

10.  In case of mass returns of migrant workers in emergencies, contingency 
plans should be prepared at company and embassy levels with 
the participation of migrant workers. For this purpose, assistance/
contingency funds which cover repatriation costs need to be set up at 
national level. Formulation of national disaster preparedness plans shall 
be in consultation with and with the participation of migrant workers 
and migrant organisations;

11.  Ensure that sustainable economic reintegration policies and strategies 
are evidence-based, market-demand/need based and gender sensitive;

12.  Ensure that return and repatriation programmes are effective, 
sustainable, and rights based, and with the involvement of tripartite 
partners and civil society organisations;

13.  Encourage a speedy development of an ASEAN instrument on the 
protection and promotion of the rights of migrant workers that includes 
the family members of all migrant workers in its coverage. The instrument 
shall  comply with the international human rights  and labour standards 
and be legally binding;

14.  Set up of ASEAN Guidelines on Effective Return and Reintegration; 

15.  Develop bilateral and multilateral agreements for portability of the social 
security benefits and better implementation of existing schemes; 

16.  Provide access to legal support and essential services, including consular 
services, for migrant workers and members of their families;

17.  Recommend the following specific responsibilities and roles with respect 
to return and reintegration and sustainable alternatives for migrant 
workers:

(a)  Responsibilities of sending countries: 

• Policies and strategies should be established to look after the 
return of migrant workers, e.g. “State Policy on the Reintegration 
of Migrant Workers”; 
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•  Provide comprehensive training to migrant workers for preparation 
before return as a part of pre-departure orientation; and 

•  Follow up/monitoring system of the returnees, particularly on 
their livelihood and reintegration. 

 (b) Responsibilities of receiving countries: 

•  Prior to the return of migrant workers, receiving countries should 
have specific programmes for the returnee, e.g. training and 
introduction of  entrepreneurship to migrant workers who are 
interested, counselling, among others; 

•  Provision of proof of employment by the employers; and

•  Ensure that migrant workers receive decent wage and no unlawful 
wage deduction, decent and safe working condition and workplace 
environment, and compliance with international  human rights 
and labour standards. 

The participants agreed that the progress of implementation of these 
recommendations will be reported to the 5th ASEAN Forum on Migrant 
Labour in 2012. For this purpose, the tripartite partners and civil society 
organisations from each ASEAN Member State should make preparation for 
the reporting prior to the Forum.

The participants extended their appreciation to the Government of Indonesia 
for the excellent arrangements of the Forum and warm hospitality accorded 
to them. 

The participants also congratulated the Government of Cambodia for its role 
as the incoming ASEAN Chair for 2012 and host of the 5th ASEAN Forum on 
Migrant Labour in 2012.

--------------------
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Recommendations

The 5th Asean Forum On Migrant Labour
9-10 October 2012, Siem Reap, Cambodia

The 5th ASEAN Forum on Migrant Labour which carried the theme “Protection 
and Promotion of the Rights of Migrant Workers: Towards Effective Recruitment 
Practices and Regulations” was held on 9-10 October 2012 in Siem Reap, 
Cambodia. Representatives of the governments, employers’ organisations, 
workers’ organisations, and civil society organisations from ASEAN Member 
States, the ASEAN Secretariat, International Labour Organization (ILO), 
International Organization for Migration (IOM), United Nations Entity for 
Gender Equality and the Empowerment of Women (UN Women), and the 
Task Force for ASEAN Migrant Workers (TFAMW) participated in the Forum.

The 5th ASEAN Forum on Migrant Labour was convened as an implementation 
of the ASEAN Declaration on the Protection and Promotion of the Rights of 
Migrant Workers, ASEAN Labour Ministers’ Work Programme 2010-2015 
and ASEAN Socio-Cultural Community (ASCC) Blueprint (Action Line C.2.ii) 
which called for a regular ASEAN Forum on Migrant Labour as a platform for 
broad-based discussions on migrant labour issues under the auspices of the 
ASEAN Committee on the Implementation of the ASEAN Declaration on the 
Protection and Promotion of the Rights of Migrant Workers (ACMW) which 
reports to the ASEAN Senior Labour Officials Meeting (SLOM).

The participants agreed to recommend concrete actions to promote and 
protect the rights of migrant workers in ASEAN Member States towards  
effective recruitment practices and regulations, which shall be in line with 
international instruments that have been ratified by ASEAN Member States, 
rights based and gender responsive, implemented in close cooperation 

among tripartite partners and civil society organisations, and applied to all 
migrant workers, as follows: 

(a)  Promote universal human rights and fundamental principles and rights 
at work

1.  Adhere to the following principles in promoting and protecting the rights 
of migrant workers:
•  Universal human rights and fundamental principles and rights at work 

must continue to apply to migrant workers; 
•  Transparency, accountability and affordability should be practiced 

throughout the entire cycle of migration process; 
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•  Vulnerability issues of migrant workers in the entire cycle of migration 
process should be addressed comprehensively through wide coverage 
of labour and social laws in all types of employment including those in 
vulnerable sectors;  

•  Migration policies, strategies and practices should be made gender 
responsive and cater to the specific needs of female migrant workers 
especially in vulnerable sectors of labour; 

•  Mainstreaming of migration and migrant worker issues in community 
level activities, especially those in the rural areas, of poverty alleviation, 
women’s empowerment and development plans and programmes in 
ASEAN Member States; 

(b)  Promote transparency, accountability and affordability 
2.  Develop transparent, standardized and simplified recruitment 

procedures and set ceiling costs, including those that should be covered 
by employers and job seekers, with regard to recruitment and emigration 
costs in ASEAN Member States that should be widely disseminated to 
the public, especially those in the rural areas, with the participation of 
recruitment agencies and other stakeholders, which would promote the 
use of regular channels by migrant workers;

3.  Promote close coordination and dialogues of the Ministry of Labour/
Manpower with other relevant line agencies towards coherent 
procedures, clearances and processes with the view to simplifying and 
streamlining these to reduce time and costs to migrant workers; 

4. Regulation of recruitment procedures and costs and streamlining 
of  emigration procedures should be considered as part of bilateral 
agreements between sending and receiving countries which should be 
publicized to and accessible by the public, recruitment agencies and 
other stakeholders;

5.  Encourage the ratification of the ILO Convention 181 on Private 
Employment Agencies and ILO Convention 189 - Domestic Work 
Convention and alignment of national labour laws and legislations with 
international instruments by all ASEAN Member States;

6.  Initiate a regional compendium of existing good practices of measures 
among ASEAN Member States to reduce recruitment costs and implement 
effective recruitment and emigration procedures and monitoring;

7.  Sharing existing sex-desegregated data and information on labour 
migration, job availabilities and employment conditions in accordance 
with the labour laws of ASEAN Member States that are useful to facilitate 
effective deployment of migrant workers; 
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(c)  Promote information sharing and awareness of the public 
8.  Ensure availability of information to the public on recruitment and  

emigration procedures and costs (such as fees, visa, passport, work 
permit, health examination, and pre-departure and post-arrival trainings/
orientation) as well as the costs that should be shouldered by  migrant 
workers and recruitment agencies in order to raise the awareness of 
potential migrant workers and communities, especially those in the rural 
areas and among women; 

9.  Ensure that information of recruitment and emigration procedures and 
costs is regularly updated and widely disseminated to and accessible by 
the public through the appropriate media (such as TV, radio, newspapers, 
mobile phones, and internet) and with the involvement of returned 
migrant workers, tripartite partners and civil society;

10.  Develop affordable “one-stop-centre” services, such as online portal, in 
sending countries that are widely informed to and accessible by migrant 
workers;

11.  Abolish  intermediaries in recruitment practices other than registered/
licensed recruitment agencies in ASEAN Member States which would 
contribute to the affordability of recruitment costs and elimination of 
malpractices;

12.  Disseminate information to the public on various recruitment options 
that are available in the country (such as private and public recruitment 
agencies, direct recruitment where applicable, and list of registered/
licensed recruitment agencies); 

(d)  Promote effective monitoring and complaint mechanisms
13. Regulate recruitment agencies and practices by laws, regulations and 

policies that clearly define the migration cost structures in ASEAN 
Member States;

14.  Effectively monitor recruitment agencies and practices in ASEAN Member 
States with clear mechanisms, heavy penalties for infringements 
and positive ratings for ethical recruitment agencies. In this regard, 
communities, tripartite partners, civil society and other stakeholders 
should be involved towards effective monitoring; 

15.  Develop and implement a licensing system of recruitment agencies and, 
where applicable, an accreditation system of foreign employers of direct 
recruitment agencies to effectively monitor their practices in ASEAN 
Member States;

16.  Enhance the functions of labour attaches and consular officials in ASEAN 
Member States to verify information of job offers and employment 
contracts, as feasible, in receiving countries;
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17. Establish effective complaint mechanisms in ASEAN Member States that 
should be widely disseminated to and accessible by migrant workers 
with legal aid and assistance;  

(e) Promote meaningful involvement of multi-stakeholders
18. Promote meaningful involvement of and partnerships with tripartite 

partners, the private sector (such as transport companies medical clinics, 
and commercial banks), civil society and communities at national and 
regional levels towards reducing recruitment costs and in monitoring 
recruitment agencies and practices;

19. Optimize the potential and role of returning migrant workers in 
information sharing with the communities on gender differential 
migration experiences, recruitment costs, agencies and practices, and 
emigration procedures;

20. Encourage the recognition of the skills of migrant workers through 
certification/testimonial of employment, including employment history, 
experiences, skills and language, by employers and other entities where 
applicable;

21. Encourage continuous discussions on specific issues of reducing 
recruitment costs and streamlining emigration procedures at all levels 
where possible with the involvement of governments, tripartite partners 
and civil society and with the ASEAN Inter-Parliamentary Assembly 
(AIPA). 

The participants agreed that the progress and challenges of implementation 
of these and previous recommendations will be shared by ASEAN Member 
States at the 6th ASEAN Forum on Migrant Labour in 2013. For this purpose, 
each ASEAN Member State should make preparation with the involvement 
of tripartite partners and civil society for the information sharing prior to the 
Forum. The process and outcomes of the ASEAN Forum on Migrant Labour

could be shared with other partners outside the region.

The participants extended their appreciation to the Government of Cambodia, 
particularly the Ministry of Labour and Vocational Training, for the excellent 
arrangements of the Forum and warm hospitality accorded to them. 

The participants also congratulated the Government of Brunei Darussalam 
for its role as the incoming ASEAN Chair for 2013 and host of the 6 Forum on 
Migrant Labour in 2013.

--------------------
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Recommendations

The 6th ASEAN Forum On Migrant Labour
26-27 November 2013, Bandar Seri Begawan, Brunei Darussalam

The 6th ASEAN Forum on Migrant Labour which carried the theme “Enhancing 
Policy and Protection of Migrant Workers Through Data Sharing, and 
Adequate Access to the Legal and Judicial System During Employment, 
Including Effective Complaints Mechanisms” was held on 26-27 November 
2013 in Bandar Seri Begawan, Brunei Darussalam. Representatives of the 
governments, employers’ organisations, workers’ organisations, and civil 
society organisations from ASEAN Member States, the ASEAN Secretariat, 
International Labour Organization (ILO), International Organization for 
Migration (IOM), and the Task Force for ASEAN Migrant Workers (TFAMW) 
participated in the Forum.

The 6th ASEAN Forum on Migrant Labour was convened as an implementation 
of the ASEAN Declaration on the Protection and Promotion of the Rights of 
Migrant Workers, ASEAN Labour Ministers’ Work Programme 2010-2015 
and ASEAN Socio-Cultural Community (ASCC) Blueprint (Action Line C.2.ii) 
which called for a regular ASEAN Forum on Migrant Labour as a platform for 
broad-based discussions on migrant labour issues under the auspices of the 
ASEAN Committee on the Implementation of the ASEAN Declaration on the 
Protection and Promotion of the Rights of Migrant Workers (ACMW) which 
reports to the ASEAN Senior Labour Officials Meeting (SLOM).

The participants recommended concrete actions to promote and protect the 
rights of migrant workers in ASEAN Member States, facilitate the formulation 
of evidence based migration policies through labour migration data sharing 
and adequate complaint mechanisms and grievance handling mechanisms, 
as follows: 

(a) Facilitate data collection, analysis and sharing concerning migrant 
workers in both countries of origin and destination 

The Forum recognises that knowledge and information are critical to 
formulate, implement and evaluate labour migration policy and practice, 
and therefore its collection and application should be given priority, with the 
objective to enhance the protection of migrant workers. The process of data 
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sharing should be done within the context of national legislations and in a 
transparent manner that protects this data and ensures respect for workers 
privacy.  

1.  Encourage development and strengthening of inter-agency collaboration 
efforts, including the designation of a lead agency, to collect, analyse, 
share and harmonise labour migration data at the national level;

2.  A regional and updated database on labour migration is called for. ASEAN 
Member States, social partners and CSOs recognise the importance of 
sharing labour migration data and support the development of a labour 
migration database to be piloted in ASEAN with the technical and 
financial assistance, including capacity building, of international and 
other organisations; 

3.  Consider developing an ASEAN Framework on Labour Migration Statistics 
with common definitions to ensure the comparability of data within 
ASEAN; 

4.  Promote regular exchange and updating of labour market information, 
analysis of trends and patterns; 

5.  With reference to the Technical Meeting on ASEAN International Labour 
Migration Statistics Database organised by the ILO on 4 November 2013 
in Bangkok, Thailand, the Forum supports the initiative for setting up 
a Working Group on International Labour Migration Statistics, which 
should meet on a regular basis; 

6.  Endeavour to have a regular exchange of labour migration data between 
countries of destination and origin to ensure coherence of such data; 

7.  Consider the following data sets, among others, for the collection, 
analysis, and sharing to include: 
-  Inflows, outflows and stocks of migrant workers, disaggregated, where 

possible, by sex, country of origin, age, level of qualification, industry, 
occupation 

-  Data on remittances
-  Information on recruitment channels, licensed agencies, fees and costs
-  Labour market information, including available and in-demand jobs 

and skills  
-  Data on occupational safety and health 
-  Data on salaries and benefits of migrant workers
-  Data on returning migrants
-  Bilateral labour migration flows in ASEAN (to monitor implementation 

of AEC) 
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-  Data on the families of migrant workers in the countries of origin and 
destination 

-  Nature and incidence of complaints filed  
-  Data on irregular migrants and trafficking of persons, where possible; 

8.  Develop guidelines and a compendium of good practices on data 
collection, analysis and sharing (based on the experiences of ASEAN 
Member States, social partners, and CSOs).  

(b) Promote effective complaint mechanisms and grievance handling 
mechanisms

The Forum recognised the importance of and access to effective complaint 
mechanisms by migrant workers in countries of origin and destination in 
order to promote and protect the rights of migrant workers in line with 
international human rights and labour standards. 

For better access to complaint mechanisms, where appropriate, family 
members may file a report or complaint on behalf of migrant workers. 

9.  Develop and strengthen the existing complaint mechanisms for migrant 
workers in ASEAN Member States that are transparent, accessible and 
simplified during recruitment, employment and in case of termination 
and deportation. In this regard, it is important to ensure that the integrity 
of complaints be carefully examined; 

10.  Ensure that complaint mechanisms are gender sensitive and responsive 
to the vulnerability of migrant workers;  

11.  Support the development of “one-stop” service centre for migrant 
workers that among others, facilitate access to complaint mechanisms 
and assistance, including interpretation and free legal counseling/referral, 
in collaboration with all stakeholders including migrant communities, 
workers’ and employers’ organisations, and CSOs to ensure that the 
service are accessible to migrant workers; 

12. Ensure that information of the availability of such service centres and 
complaint mechanisms is disseminated to migrant workers and their 
families through appropriate communication channels, such as, electronic 
and print media, migrant workers resource centres, information outreach 
programmes, pre-departure trainings, preemployment Orientation 
seminar, and diplomatic missions;

13. Ensure and strengthen the roles of labour attaches, embassies, and 
consular officials to include support services on availing of complaint 
mechanisms for migrant workers;
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14.  Dispute resolutions, mediation, and other alternative dispute settlement 
mechanisms  should be fully explored before administrative or judicial 
litigation processes; 

15.  Ensure timely notification and communication between the countries of 
destination and origin on judicial cases of migrant workers and extend 
cooperation to provide access to migrant workers to file cases for 
violation of rights in the country that the violation took place;  

16. Promote inter-country trade unions collaboration to support migrant 
workers in case of complaints;

17. Ensure, where possible, the joint accountability of employers and 
recruitment agencies in case of migrant workers’ complaints when the 
recruitment agencies are responsible for recruiting and placing workers 
abroad; 

18. Ensure adequate arrangements in case of return and repatriation to be 
shouldered by the employers;

19. Promote sharing of experiences and information among ASEAN Member 
States in implementing their respective complaint mechanisms through 
stock taking of the processes in handling grievances of migrant workers;  

20. Consider developing regional guidelines and tools on the establishment 
of key aspects and standards of complaint mechanisms for migrant 
workers. 

The participants agreed that the progress and challenges of implementation 
of these and previous recommendations will be shared by ASEAN Member 
States at the 7th ASEAN Forum on Migrant Labour in 2014. For this purpose, 
each ASEAN Member State should make preparation with the involvement 
of tripartite partners and civil society for the information sharing prior to 
the Forum. The process and outcomes of the ASEAN Forum on Migrant 
Labourcould be shared with other partners outside the region.

The participants extended their appreciation to the Government of Brunei 
Darussalam, particularly the Department of Labour, Ministry of Home Affairs 
for the excellent arrangements of the Forum and warm hospitality accorded 
to them. 

The participants also congratulated the Government Myanmar for its role 
as the incoming ASEAN Chair for 2014 and host of the 7th ASEAN Forum on 
Migrant Labour in 2014.
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Recommendations

The 7th ASEAN Forum On Migrant Labour
20-21 November 2014, Nay Pyi Taw, Myanmar

The 7th ASEAN Forum on Migrant Labour which carried the theme “Towards 
the ASEAN Community by 2015 with enhanced measures to protect and 
promote the rights of migrant workers” was held 20-21 November 2014 in 
Nay Pyi Taw, Myanmar. Representatives of the governments, employers’ 
organisations, workers’ organisations, and civil society organisations 
from ASEAN Member States, the ASEAN Secretariat, International Labour 
Organization (ILO), International Organization for Migration (IOM), UN 
Women, ASEAN Confederation of Employers (ACE), ASEAN Trade Union 
Council (ATUC), ASEAN Services Employees Trade Union Council (ASETUC), 
and the Task Force for ASEAN Migrant Workers (TFAMW) participated in the 
Forum. 

The 7th ASEAN Forum on Migrant Labour was convened as an implementation 
of the ASEAN Declaration on the Protection and Promotion of the Rights of 
Migrant Workers, ASEAN Labour Ministers’ Work Programme 2010-2015, 
and ASEAN Socio-Cultural Community (ASCC) Blueprint (Action Line C.2.ii) 
which called for a regular ASEAN Forum on Migrant Labour as a platform for 
broad-based discussions on migrant labour issues under the auspices of the 
ASEAN Committee on the Implementation of the ASEANDeclaration on the 
Protection and Promotion of the Rights of Migrant Workers (ACMW) which 
reports to the ASEAN Senior Labour Officials Meeting (SLOM).

Guided by the relevant international labour standards, the participants agreed 
to recommend the following concrete measures to promote and protect the 
rights and address the specific vulnerabilities of men and women migrant 
workers in the region particularly in relation to fulfillment of the commitments 
of ASEAN Member States in Article 8 and 13 of the ASEAN Declaration on the 
Protection and Promotion of the Rights of Migrant Workers: 

Promotion of fair and appropriate employment protection, payment of 
wages, and adequate access to decent working and living conditions for 
migrant workers: 

1.  Employment contracts should be standardized by the national labour 
laws, based on core labour standards and in line with Article 22 of the 
ILC’s Migration for Employment Recommendation (No. 86, 1949);  
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2.  Standard employment contracts should stipulate clear terms and 
conditions of employment, rights and responsibilities of men and 
women workers and employers, including in  vulnerable and hard-to-
reach sectors such as fishing, domestic work and construction work, and 
grievance mechanisms including contact information and legal systems 
to file complaints. Employment contracts should be written in language 
understood by migrant workers, and signed by employers and workers 
prior to departure. Copies of employment contracts should be provided 
to migrant workers; 

3.  ASEAN guidelines/framework of standard employment contracts should 
be developed with inputs from the countries of origin and destination, 
social partners, CSOs and migrant workers associations and by taking into 
account the prevailing national labour laws of ASEAN Member States; 

4.  Substitution of employment contracts and issuance of sub-standard 
employment contracts should be eliminated. Non-compliance by 
employers should be duly penalized and recorded in the databases 
of ASEAN Member States in accordance with the national laws and 
regulations. Where employment contracts are issued by a third party, as 
permitted by laws, they should be closely monitored to ensure meeting 
the required standards; 

5.  Governments should take and enhance measures and allocate resources 
to protect and promote the rights of migrant workers including regularly 
conduct labour inspection, including in vulnerable and hard-to-reach 
sectors and workplaces (e.g. fishing, mining, forestry, agriculture, and 
domestic work), training for labour inspectors and set up multi-sectoral 
joint task forces for labour inspection. The ILO Convention No. 189 and 
its accompanying Recommendation No. 201 provide guidance on labour 
inspection for domestic workers;  

6.  Occupational safety and health (OSH) should be improved through 
OSH trainings and provision of personal protective equipments, where 
applicable, by employers at the worksite upon arrival of migrant workers 
and on a regular basis thereafter, as well as availability of disaggregated 
OSH data and analysis; 

7.  One-stop services and migrants resource centres should be set up in 
all ASEAN Member States and integrated at local, national and regional 
levels to ensure better protection mechanisms for men and women 
migrant workers. In this regard, hotline numbers should be attended 24 
hours, available in languages understood by migrant workers, and should 
provide referral systems to other services required by migrant workers. 
Migrants resource centres operated by the governments, employers’ 
organisations, workers’ organisations and civil society organisations 
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should provide support services and on-site protection for migrant 
workers and be well coordinated among all stakeholders;  

8.  Referral systems between countries of origin and destination should 
be set up and function well and assistance of the embassies should be 
provided to ensure compensations and benefits are duly paid to migrant 
workers in a timely manner, even after returning to their countries of 
origin, including health care and treatment for long-term effects of 
occupational injuries and diseases. A regional study be undertaken with 
all stakeholders to explore challenges and policy gaps of reintegrating 
migrant workers with disabilities upon their return to their countries of 
origin; 

9.  Labour attachés should be well trained and adequately supported to 
provide effective on-site protection. Gender balance amongst labour 
attachés should be by and large proportionate to the composition of 
male and female migrant workers. 

10.  Recruitment agencies should be capacitated, where relevant, in securing 
better package of remunerations and benefits of migrant workers 
including minimizing or eliminating fees to be charged to migrant 
workers; 

11.  Measures should be taken to facilitate access of men and women migrant 
workers into trade unions and associations, particularly those in sectors 
where workers are not organized. 

12. Workers filing complaints should be given support to stay within the 
country of destination while complaints are being processed. In this 
regard, migrant workers and migrant workers’ representatives should 
be provided with appropriate and timely assistance including protection 
from employers’ reprisal while filing complaints.  

Set up policies and procedures to facilitate aspects of migration of workers, 
including recruitment, preparation for deployment overseas, protection of 
the migrant workers when abroad, and repatriation and reintegration to 
the countries of origin:

13. Employers’ and workers’ organizations in close cooperation with civil 
society organizations should be engaged through institutionalized 
dialogues in the development, implementation, amendment, and/
or monitoring of gender responsive labour migration policies and 
programmes in ASEAN Member States.;

14. National legislations, policies, rules and regulations concerning 
employment and labour migration should be accessible and well 
informed to men and women migrant workers, workers’ organisations, 
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employers’ organisations, and other stakeholders. In particular, 
immigration information and visa application procedure should be 
widely disseminated to migrant workers with the support of Labour 
Attachés and Embassies; 

15. Recruitment policies and procedures should be streamlined and well 
informed to migrant workers and stakeholders, including through one-
stop services and migrants resource centres at national and local levels;  

16. The pre-employment, pre-departure and post-arrival orientation 
programmes should be conducted,  mandatory and free of charge for all 
men and women migrant workers, involve stakeholders, and the quality 
of curriculum should continuously be improved and include cultural 
orientation and rights and obligations of men and women migrant 
workers and employers;

17. Briefings for and assistance to the families of migrant workers should 
be provided to enable them in coping with the challenges of overseas 
employment; 

18. Support programmes, including job counselling, market-oriented skills 
development and/or entrepreneurship training, should be provided for 
returning migrant workers, and documentation  of acquired competencies 
and experiences provided by employers should be introduced where 
feasible  to support better career opportunities of men and women 
migrant workers in their countries of origin; 

19. Cooperation between the countries of origin and destination in 
providing assistance to migrant workers with health concerns should be 
strengthened in order to ensure access to treatment and relevant social 
welfare services;  

20. Workers’ organisations in ASEAN Member States should strengthen their 
cooperation for effective protection mechanisms for migrant workers;

The participants extended their appreciation to the Government of the 
Republic of the Union of Myanmar, particularly the Ministry of Labour, 
Employment and Social Security, for the excellent arrangements of the Forum 
and warm hospitality accorded to them.

The participants also congratulated the Government of Malaysia for its 
role as the incoming ASEAN Chair in 2015 and expressed appreciation of its 
confirmation to host of the 8th ASEAN Forum on Migrant Labour next year.

--------------------
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Recommendations

The 8th ASEAN Forum On Migrant Labour
26-27 October 2015, Kuala Lumpur, Malaysia

The 8th ASEAN Forum on Migrant Labour which carried the theme “Empowering 
the ASEAN Community through Protection and Promotion of the Rights of 
Migrant Workers” was held on 26-27 October 2015 in Kuala Lumpur, Malaysia. 
Representatives of the governments, employers’ organisations, workers’ 
organisations, and civil society organisations from ASEAN Member States, 
the ASEAN Secretariat, International Labour Organization (ILO),  International 
Organization for Migration (IOM), United Nations Entity for Gender Equality 
and the Empowerment of Women (UN Women), ASEAN Confederation 
of Employers (ACE), ASEAN Trade Union Council (ATUC), ASEAN Services 
Employees Trade Union Council (ASETUC), and the Task Force for ASEAN 
Migrant Workers (TFAMW) participated in the Forum. A representative of the 
Government of Canada was present as an observer.

The 8th ASEAN Forum on Migrant Labour was convened as part of the 
implementation of the ASEAN Declaration on the Protection and Promotion 
of the Rights of Migrant Workers, ASEAN Labour Ministers’ Work Programme 
2010-2015, and ASEAN Socio-Cultural Community (ASCC) Blueprint (Action 
Line C.2.ii) which called for a regular ASEAN Forum on Migrant Labour as 
a platform for broad-based discussions on migrant labour issues under the 
auspices of the ASEAN Committee on the Implementation of the ASEAN 
Declaration on the Protection and Promotion of the Rights of Migrant Workers 
(ACMW) which reports to the ASEAN Senior Labour Officials Meeting (SLOM).

The participants shared information and exchanged views on issues 
concerning occupational safety and health of migrant workers in the  
workplace and labour inspection in ensuring labour law compliance especially 
in migrant-reliant, hazardous, and hard-to-reach sectors. The progress of 
implementation of the Recommendations of the previous ASEAN Forums on  
Migrant Labour was also shared. 

The participants agreed to  recommend the following actions  to promote and 
protect the rights of migrant workers to occupational safety and health (OSH) 
particularly in relation to fulfillment of the commitments of ASEAN Member 
States in the ASEAN Declaration on the Protection and Promotion of the Rights 
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of Migrant Workers, and in line with standards and policy guidance,  where 
relevant to ASEAN Member States,  provided by the ILO Conventions No. 
81 (labour inspection), 129 (labour inspection, agriculture), 155 (OSH), 187 
(promotional framework for OSH), 161 (occupational health services), 121 
(employment injury benefits), 19 (equality of treatment, workplace accident 
compensation), and other OSH-related Conventions, as well as guided by the 
World Health Assembly Resolution on Workers’ Health: Global Plan of Action 
(WHA 60.26, 2007), World Health Assembly Resolution on Health of Migrants 
(WHA 61.17, 2008), and all other relevant international codes/ norms:  

Promotion of occupational safety and health awareness among employers 
and migrant workers in the Sending and Receiving States:

1.  Integrate and/or strengthen OSH training and materials in pre-
employment, pre-departure and post-arrival orientation programmes 
which should be contextual to occupational areas, compulsory, 
comprehensive, available in languages understandable to employers and 
migrant workers, free of charge for migrant workers as far as possible, 
and provided in a timely manner;

2.  Develop OSH guidelines,  including on access to employment injury 
benefits, which should be available in languages understandable 
to employers and migrant workers, and ensure implementation by 
employers; 

3.  Promote OSH prevention culture in the workplace through continuous 
improvement on OSH trainings and equipment, provision of OSH 
guidelines; information materials and instructions in languages 
understandable to employers and migrant workers; sensitivity to women 
workers’ needs; positive encouragement through awards to employers 
with inclusive OSH programmes; awareness raising through conventional 
and social media and other means by civil society, trade unions, and 
employers’ organisations; and promotion of hotline number to migrant 
workers; 

4.  Strengthen OSH policy implementation through awareness-raising 
on OSH among stakeholders, including governments, employers and 
workers, and clear actions taken for non-compliance by employers 
including on the provision of OSH training and measures to minimise OSH 
risks, statutory working hours, working environment and employment 
conditions and, where applicable, accommodation for migrant workers;  
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Role of stakeholders to improve compliance with OSH and employment 
conditions legislations and ensure effective labour inspection:

5.  Encourage the formation of an OSH committee and/or management 
system at enterprise level with the involvement of migrant workers or 
trade union; 

6.  Strengthen OSH policy implementation by the labour department in 
coordination with other relevant government agencies (health and 
foreign affairs) and stakeholders (embassies/labour attaché, trade 
unions,employers’ organisations, overseas placement agencies, civil 
society organisations) within and across ASEAN Member States; 

7.  Raise awareness of migrant workers on the role and purpose of labour 
inspection through information in languages understandable to migrant 
workers to ease their fear of reporting or making complaints, and 
provide contact information in relevant government departments and 
embassies;

8. Strengthen labour inspection for decent employment and working 
conditions and OSH through capacity building and enhanced number of 
labour inspectors including women labour inspectors, setting up gender 
responsive and multidisciplinary teams for labour inspection, adequate 
resources for periodic inspections to vulnerable and hard-to-reach 
sectors and workplaces (e.g. fishing, mining, forestry, agriculture, and 
domestic work); and cooperation with employers’ organisations, trade 
unions, civil society organisations and other relevant entities in hard-to-
reach sectors; 

9.  Strengthen the role of labour attaché by providing them with OSH 
trainings, and promoting their gender responsiveness, access to 
information, referral systems with the labour inspection and relevant 
authorities of the Receiving States, and regular dialogue platforms with 
migrant workers (face-to-face or online); 

Cooperation between the Sending and Receiving States to improve 
compliance with OSH and employment conditions legislations and ensure 
effective labour inspection:

10.  Strengthen complaint mechanisms on OSH and employment conditions 
violation to include improved accessibility of the mechanisms, speedy 
settlement process, confidentiality of the source of information, 
protection from employers’ reprisal, support to stay and, where 
applicable, work in the Receiving States while complaints are being 
processed, and investigation without the presence of employers, in 
language understandable to migrant workers, and preferably by women 
labour inspectors in cases of women migrant workers;  
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11.  Ensure the inclusion of OSH, employment conditions and, where possible,  
roles of labour inspection and labour attaché in bilateral and multilateral 
memorandum of understanding (MOU) concerning migrant workers to 
promote OSH preventive measures and to ensure legal protection of 
migrant workers in time of OSH and employment conditions violation;

12.  Improve collection and sharing, where available, on disaggregated 
statistical data on OSH related injuries, diseases and casualties 
(e.g.occupational areas, types of injury, country of origin, age and gender), 
share best practices, and undertake research on causes of injuries and 
casualties for improved OSH policies, training, and enforcement;  

13. Improve data collection on reported cases on non-compliance with 
employment standards such as contract substitution and non-payment 
of salaries. Efforts should be made for timely access to information on 
the progress of complaints filed;

14. Encourage non-discrimination on access to healthcare and provision of 
workers’ compensation for occupational injuries, diseases, disabilities 
and casualties irrespective of occupational areas, nationality and status 
of migrant workers;

15. Improve mechanisms of claiming and payment of workers’ compensation 
benefits in a timely manner, even after returning to their countries 
of origin, through effective procedure to verify the beneficiaries; 
assistance of embassies/ labour attaché, trade unions and civil society 
organisations; and provision of clear information on OSH protection, 
workers’ compensation, and the beneficiaries, for example through an 
employment contract. 

The participants extended their appreciation to the Government of the 
Malaysia, particularly the Ministry of Human Resources, for the excellent 
arrangements of the Forum and warm hospitality accorded to them, and the 
support of the ASEAN Secretariat, ILO, IOM, UN Women, and TFAMW; 

The participants also congratulated the Government of Lao PDR for its role 
as the incoming ASEAN Chair in 2016 and expressed appreciation of its 
confirmation to host of the 9th ASEAN Forum on Migrant Labour next year.

--------------------
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Recommendations

The 9th ASEAN Forum On Migrant Labour 
9-10 November 2016, Vientiane, Lao PDR

The 9th ASEAN Forum on Migrant Labour on the theme “Better Quality of 
Life for ASEAN Migrant Workers through Strengthened Social Protection” 
was held on 9-10 November 2016 in Vientiane, Lao PDR. Representatives of 
the governments, employers’ organisations, workers’ organisations, and civil 
society organisations from ASEAN Member States, the ASEAN Secretariat, 
International Labour Organization (ILO), International Organization for 
Migration (IOM), United Nations Entity for Gender Equality and the 
Empowerment of Women (UN Women), ASEAN Confederation of Employers 
(ACE), ASEAN Trade Union Council (ATUC), ASEAN Services Employees Trade 
Union Council (ASETUC), and the Task Force for ASEAN Migrant Workers 
(TFAMW) participated in the Forum. Representatives of the Government of 
Australia, the Government of Canada and the Government of Switzerland 
were present as observers. 

The 9th ASEAN Forum on Migrant Labour was convened as part of the 
implementation of the ASEAN Declaration on the Protection and Promotion 
of the Rights of Migrant Workers, ASEAN Labour Ministers Work Programme 
2016-2020 and the Work Plan 2016-2020 of the ASEAN Committee on the 
Implementation of the ASEAN Declaration on the Protection and Promotion 
of the Rights of Migrant Workers (ACMW).The annual ASEAN Forum on 
Migrant Labour is a platform for a broad-based discussion on migrant labour 
issues under the auspices of ACMW which reports to the ASEAN Senior 
Labour Officials Meeting (SLOM). 

The participants shared information and exchanged views on issues 
concerning the current situation of social protection of migrant workers in 
ASEAN and portability of social security of migrant workers in ASEAN. The 
progress of implementation of Recommendations of the previous ASEAN 
Forum on Migrant Labour was also shared. 

The participants acknowledged that everyone, including migrant workers are 
entitled to have equitable access to social protection that is a basic human 
right. The participants also acknowledged the joint commitmentsof ASEAN 
Member States to the ASEAN Human Rights Declaration, ASEAN Declaration 
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on Strengthening Social Protection and its Regional Framework and Action 
Plan, and ASEAN Declaration on the Protection and Promotion of the Rights of 
Migrant Workers.The participants also noted the commitments of individual 
ASEAN Member States to the Universal Declaration of Human Rights; and 
other related and relevant international instruments including ILO Social 
Security (Minimum Standards) Convention, 1952 (No. 102), ILO Equality of 
FINAL 2 Treatment (Accident Compensation) Convention, 1925 (No. 19), and 
ILO Social Protection Floors Recommendation, 2012 (No. 202) as applicable. 

The participants recommended the following actions to promote and ensure 
social protection for migrant workers: 

Extending social protection for migrant workers in ASEAN: 

1.  Promote equal treatment between nationals and non-nationals in 
accessing nationally defined social protection in ASEAN Member States. 

2.  Take measures as appropriate to adopt and implement in each ASEAN 
Member State a progressive plan, with a clear timeframe, towards 
ensuring equitable access to social protection for migrant workers 
keeping in mind the following priorities: working injury insurance, 
medical care, sickness and maternity benefits, old-age, invalidity and 
survivors’ pensions and death benefits. 

3.  Take into account the need to provide social protection to migrant 
workers’ families, including but not limited to migrant workers’ children’s 
access to education. 

4.  Provide all migrant workers and their family members access to 
emergency health care. 

5.  Review relevant national laws in view to extend access to social protection 
to migrant workers. 

6.  Remove discriminatory practices in labour and social protection laws, 
immigration policies, and administrative obstacles that prevent migrant 
workers’ access to social protection benefits (e.g. with regard to domestic 
workers). 

7.  Strengthen national and regional database on social protection 
programmes, including data on migrant workers, disaggregated by 
gender and migration status as needed. 

8.  Include applicable and gender-responsive social protection provisions in 
written employment contracts or other appropriate written document in 
a language understandable to migrant workers. 
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9.  Provide information on social protection including available schemes, 
rights and obligations, to migrant workers during pre-employment, pre-
departure, post-arrival orientation seminars and during the employment, 
in a language understandable to migrant workers. 

10. Strengthen capacity building, awareness and education programmes for 
policy makers and other stakeholders as well as sharing of knowledge 
and good practices among ASEAN Member States on social protection 
for migrant workers. 

Working towards the portability of social security of migrant workers in 
ASEAN: 

11. Identify knowledge gaps on portability of social protection for migrant 
workers from existing studies to be addressed in future studies. 
Ensure that findings and recommendations of the studies are widely 
disseminated to all relevant stakeholders and sectors. 

12. Explore and assess the feasibility of developing bilateral or regional 
agreements or arrangements on portability of social protection for 
migrant workers between Sending States and Receiving States, either as 
a specific agreement and/or include in Memorandum of Understanding 
or Bilateral Labour Agreement. 

13. Support implementation of ASEAN Declaration on Strengthening Social 
Protection and its Regional Framework and Action Plan particularly with 
reference to extending social protection coverage to all migrant workers 
through inter-sectoral cooperation of SLOM and Senior Officials Meeting 
on Social Welfare and Development (SOMSWD). Recommendations of 
the 9th AFML should be submitted by SLOM to SOMSWD as the focal 
point for inter-sectoral cooperation on social protection at ASEAN level. 

14. Engage multi- and cross-sectoral stakeholders including governments, 
employers’ organisations, workers’ organisations, civil society 
organisations, private sectors and migrant communities in raising 
awareness and implementing social protection for migrant workers as 
relevant. 

15. Ensure timely remittance of social protection contributions and benefits 
to migrant workers and their families that are due to them. 

16. Promote and support exchange of information and good practices on 
social protection and portability of social security for migrant workers 
within ASEAN as well as other regions. 
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The participants extended their appreciation to the tripartite partners and 
to the Government of Lao PDR, particularly the Ministry of Labour and Social 
Welfare, for the excellent arrangements of the Forum and warm hospitality 
accorded to them. 

The participants also congratulated the Government of the Philippines as 
incoming ASEAN Chair in 2017 and expressed appreciation of its confirmation 
to host the 10th ASEAN Forum on Migrant Labour next year. The participants 
supported the finalisation of the ASEAN instrument on the protection and 
promotion of the rights of migrant workers by April 2017. 

 --------------------
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