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Kata Pengantar
Mandat dan visi lnternational Labour Organization (ILO) adalah untuk mempromosikan Kerja Layak bagi
semua pekerja, tanpa memandang dimana mereka bekerja. Menurut Deklarasi ILO tahun 1998 tentang
Prinsip-Prinsip dan Hak-hak Mendasar di Tempat Kerja dan Resolusi Tindak Lanjutnya tahun 2004, semua
pekerja, termasuk pekerja migran, memiliki hak-hak ketenagakerjaan dasar dan berhak atas perlindungan
yang sama. Kerangka Multilateral ILO tentang Migrasi Tenaga Kerja memberikan panduan rinci kepada
negara-negara Anggota tentang penerapan hak-hak dan prinsip-prinsip bagi pekerja migran serta
memberikan panduan untuk kerangka tata kelola migrasi tenaga kerja nasional, termasuk akses terhadap
keadilan dan pemulihan.
Meskipun perempuan pekerja migran memiliki kontribusi positif terhadap pertumbuhan dan
pembangunan manusia yang lebih adil, inklusif, dan berkelanjutan baik untuk negara asal maupun negara
tujuan, perempuan pekerja migran termasuk diantara kelompok yang paling berisiko terhadap eksploitasi,
pelecehan, dan pelanggaran hak ketenagakerjaan. Pekerja migran, terutama perempuan memiliki
pengalaman, kebutuhan, dan hambatan khusus yang mereka temui selama proses migrasi. Kebijakan dan
manajemen migrasi tenaga kerja yang responsif gender akan menciptakan perbedaan yang signifikan
terhadap kondisi hidup dan kerja bagi para pekerja migran dan keluarganya. Menjadi sangat penting untuk
memastikan tata kelola migrasi tenaga kerja itu responsif gender melalui identifikasi dan penanganan
hambatan berbasis gender yang dilakukan secara proaktif. Penguatan kebijakan dan layanan perlindungan
pekerja migran Indonesia yang responsive telah menjadi salah satu prioritas pemerintah Indonesia pada
tahun 2022.
Kami dengan bangga mempersembahkan Panduan Teknis Penyelenggaraan Layanan dan Pelindungan
Pekerja Migran Indonesia yang Responsif Gender (Implementasi UU Nomor 18 Tahun 2017) yang disusun
bersama antara International Labour Organization (ILO) melalui program Safe and Fair bekerjasama
dengan Kementerian Ketenagakerjaan dan Jaringan Buruh Migran (JBM). Panduan teknis (gender
guideline) ini dikembangkan sesuai dengan peran dan tanggung jawab para pengemban tugas
sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 18/2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia
(UUPPMI). Undang-undang Pelindungan Pekerja Migran Nomor 18 tahun 2017 telah memberikan mandat
kepada para pengemban tugas bahwa pelaksanaan undang-undang tersebut harus menerapkan prinsip
non-diskriminasi, kesetaraan gender, anti perdagangan manusia, dan penghormatan terhadap hak asasi
manusia. Prinsip-prinsip ini digunakan sebagai dasar dan menjadi kerangka kerja untuk menerjemahkan
kesetaraan gender dan penghormatan hak asasi manusia ke dalam implementasi yang nyata dan terukur.
Selanjutnya, pedoman teknis ini disusun melalui proses inklusif dan partisipatif yang bermakna dari para
pekerja migran dan pemangku kepentingan terkait di tingkat lokal dan nasional, termasuk negara tujuan.
Masukan teknis juga diberikan oleh tim Safe and Fair dari Kantor Regional ILO untuk Asia dan Pasifik dan
UN Women Indonesia.
Program Safe and Fair merupakan bagian dari Global Spotlight Initiative multi tahun kerjasama Uni EropaPerserikatan Bangsa-Bangsa (UE-PBB) untuk menghapuskan kekerasan terhadap perempuan dan anak
perempuan, yang diimplementasikan bersama oleh ILO dan UN Women dengan dukungan dari Uni Eropa.
Kami menyampaikan penghargaan tulus kepada Uni Eropa atas kepemimpinan dan komitmen yang kuat
terhadap Spotlight Initiative yang memiliki target terbesar di dunia untuk mengakhiri semua bentuk
kekerasan terhadap perempuan dan anak perempuan.

x

Pengalaman dan kontribusi positif perempuan pekerja migran hanya dapat dipastikan dan diwujudkan
sepenuhnya jika keselamatan, hak ketenagakerjaan, dan hak asasi pekerja migran dilindungi.
Mempromosikan dan melindungi hak-hak pekerja migran di semua tahap sangatlah penting dan harus
menjadi prioritas bersama.

Jakarta, 08 Maret 2022

Michiko Miyamoto
Direktur
ILO Kantor ILO Indonesia dan Timor-Leste

Jamshed Kazi
Country Representative and Liaison to ASEAN
UN Women Indonesia
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Kata Pengantar

U

ndang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia
(UUPPMI), yang menggantikan Undang-Undang No.39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan
Perlindungan TKI di Luar Negeri, memiliki kemajuan penting karena mengedepankan aspek
perlindungan. UU ini juga memberi porsi lebih besar kepada peran pemerintah di dalam
penyelenggaraan tata kelola migrasi kerja, yang sebelumnya lebih banyak dipegang oleh swasta. Ini adalah
prinsip baru yang sekarang ditetapkan sebagai kebijakan publik untuk diterapkan atau dijalankan.
Pengalihan ini diharapkan menghilangkan atau setidaknya mengurangi munculnya masalah lama,
misalnya terkait dengan dominannya persentase biaya pemrosesan persiapan bekerja di luar negeri, yang
kemudian dibebankan kepada Pekerja Migran Indonesia (PMI) dalam bentuk potongan gaji selama
berbulan-bulan ketika sudah bekerja di luar negeri sehingga kondisi rentan eksploitasi tenaga kerja tidak
terhindarkan di sepanjang tahapan migrasi kerja.
Risiko dan kerentanan yang dihadapi para (calon) PMI migrasi kerja terjadi sejak sebelum bekerja, selama
bekerja, dan bahkan ketika kembali ke kampung setelah migrasi kerja. Perlindungan tersebut harus
mencakup dan merespon dari risiko dan kerentanan terhadap berbagai kekerasan dan eksploitasi yang
ada di setiap tahapan migrasi kerja tersebut serta meminimalkan risiko-risiko berbahaya migrasi kerja,
seperti sakit, kematian, eksploitasi, bahkan terjebak dalam perdagangan orang. Perlindungan itu juga
harus memastikan kelangsungan migrasi kerja yang adil dan aman, khususnya bagi perempuan.
Pelindungan PMI yang dimandatkan dalam UU 18/2017 ini memiliki dasar atau asas persamaan hak,
pengakuan atas martabat dan hak asasi manusia, demokrasi, keadilan sosial, kesetaraan dan keadilan
gender, non-diskriminasi, antiperdagangan manusia, transparansi, akuntabilitas dan keberlanjutan. Asasasas ini perlu diterjemahkan ke dalam berbagai kebijakan turunan dari UU ini maupun dalam program
kegiatan sebagai implementasi dari UU ini.
Kelebihan dari Pedoman ini adalah disusun dengan meletakkan responsif gender sebagai kerangka pikiran
dan kerja dari penyusunan pedoman ini. Cita-cita atau gagasan UU No 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan
PMI yang mengedepankan prinsip atau nilai penghargaan terhadap hak sasi manusia (HAM) serta keadilan
dan kesetaraan gender hanya bisa dicapai jika nilai atau prinsip dasar tersebut bisa diterjemahkan secara
nyata – implementatif dan bisa diukur hasilnya. Responsif gender hanyalah alat untuk memastikan bahwa
migrasi kerja yang aman dan adil adalah hak bagi setiap pekerja migran, tanpa terkecuali. Namun
demikian, responsif gender ini juga memberikan ruang bagi kelompok-kelompok pekerja migran rentan,
terutama karena masih dipengaruhi ideologi dan ketimpangan gender yang masih kuat mengakar di dalam
masyarakat hingga kebijakan negara yang masih buta atau bias gender sehingga mengakibatkan,
perempuan pekerja migran – yang jumlahnya separo lebih dari total PMI – tidak mendapatkan
pelindungan dan layanan yang sesuai dengan kebutuhan spesifik dengan kerentanan mereka.
Tujuan dari dikembangkannya Panduan Teknis Penyelenggaraan Layanan dan Pelindungan Pekerja
Migran Indonesia yang Responsif Gender (Implementasi Undang-Undang Pelindungan Pekerja Migran
Indonesia Nomor 18 Tahun 2017) agar para pihak dan penyedia layanan baik dari unsur pemerintah, P3MI,
serikat pekerja dalam melakukan layanan/terlibat dalam tata kelola migrasi kerja yang responsif gender.
Panduan ini juga merekomendasikan tripartit plus sebagai kolaborasi di antara pemangku kepentingan
tersebut ditambahkan pihak-pihak terkait migrasi kerja untuk mendukung kebijakan dan praktik migrasi
ketenagakerjaan Indonesia yang adil, aman dan responsif gender.
Panduan ini disusun dan dikerjakan melalui sebuah proses penelitian yang inklusif dan partisipatif dari
berbagai pihak, juga terutama mendengarkan suara dan aspirasi perempuan pekerja migran. Metode
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yang digunakan dalam menyusun panduan, antara lain melalui studi dokumen/literatur, diskusi kelompok
terarah, pengumpulan data lapangan baik kuantitatif maupun kualitatif, wawancara narasumber dan
analisis data/informasi. Penelitian, diskusi kelompok terarah dan kerja lapangan lainnya dilakukan di dua
daerah, yakni Kupang dan Jember, dengan melibatkan banyak pihak, antara lain: organisasi peduli PMI
(anggota JBM), serikat buruh/organisasi PMI di dua kabupaten di tingkat daerah dan tingkat pusat, aparat
pemerintah terkait, beberapa pejabat P3MI baik di tingkat kabupaten maupun di tingkat pusat, tokoh
masyarakat dan tokoh agama ditingkat kabupaten. Narasumber dari pemerintah pusat melibatkan
pejabat berwenang di Kemenko PMK, Kementerian Luar Negeri, BP2MI, Perwakilan Atnaker; narasumber
di pemerintah daerah melibatkan Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur dan
Pemda Kabupaten Jember, terutama instansi terkait, yakni: Disnaker Kabupaten dan Provinsi, BP3TKI,
LTSA, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Satgas TPPO Kapolda, Pemkab, Bapekab,
Setda, DPD Provinsi, Bappeda, P2TP2A, Kanwil Hukum dan HAM, Kantor Imigrasi, Kantor Desa, Petugas
Desmigratif. Narasumber dari perusahaan penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI) yang diwakili
oleh ASPATAKI dan APJATI; dan narasumber dari perwakilan organisasi masyarakat sipil dan serikat buruh
migran, yakni SBMI, Migrant Care, Solidaritas Perempuan, Komnas Perempuan, KSBSI, HRWG, LBH Jakarta,
dan juga teman-teman PMI. Dari seluruh rangkaian perencanan hingga penyusunan panduan teknis ini,
mulai dari kegiatan diskusi kelompok terarah di masing-masing daerah baik secara daring maupun luring
telah melibatkan sekitar 100 partisipan dan juga telah melakukan wawancara kepada pihak kunci,
terdapat sekitar 225 orang telah meluangkan waktu dan tenaganya untuk terlibat dalam penyusunan
panduan.
Panduan ini bisa diselesaikan berkat partisipasi dan kontribusi dari banyak pihak sejak perencanaan,
penelitian lapangan, analisis, penulisan laporan, review, hingga komentar akhir. Untuk itu, Jaringan Buruh
Migran mengucapkan banyak terimakasih, terutama kepada Tim International Labor Organization (ILO)
Safe and Fair di Indonesia dan Regional Office for Asia (Sinthia Harkrisnowo, Nilim Baruah, Deepa Bharati,
Rebeccca Napier Moore, Catherine Laws), Tim Kementerian Tenaga Kerja (Eva Trisiana, S.S., M.Bus,
Sekretaris Dirjen Binapenta dan PKK; Rendra Setiawan, S.S., Direktur Bina Penempatan dan Pelindungan
Pekerja Migran Indonesia; Yusuf Setiawan, Koordinator Bidang Pembinaan Penempatan Pekerja Migran
Indonesia; M. Ridho Amrullah, Koordinator Bidang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia), dan Tim
Peneliti Jaringan Buruh Migran (Theresia Gitamorata Dua Nurak, Wilfridus Lado, Moh Kholili, Mohammad
Ali, Avyanthi Azis, Iswanti, PD. Eko Prasetyohadi, Savitri Wisnu, Nur Alia Rosi dan Ani Samaun ). JBM juga
mengucapkan banyak terimakasih kepada semua pihak atas keterlibatan, dukungan maupun input teknis
yang diberikan terhadap penyusunan panduan ini, seperti UN Women Indonesia, para pejabat maupun
staff teknis pemerintah dari berbagai kementerian/lembaga dan dinas terkait di tingkat provinsi dan
Kabupaten, kepala desa , perwakilan organisasi serikat buruh migran, CSO, perwakilan asosiasi P3MI, dan
secara khusus kepada teman-teman Pekerja Migran Indonesia.
Penutup, semoga panduan ini bisa dimanfaatkan oleh para pemangku kebijakan dan kepentingan terkait
untuk memaksimalkan implementasi dari UU No 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan PMI yang responsif
gender dan sekaligus memastikan migrasi kerja yang adil dan aman bagi semua PMI.
Jakarta, 8 Maret 2022

Savitri Wisnuwardhani
Sekretaris Nasional Jaringan Buruh Migran / Ketua Tim Peneliti
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Bagaimana Menggunakan Panduan Ini?

P

anduan ini disusun dengan tujuan pokok untuk menyediakan pedoman komprehensif tentang
migrasi kerja yang adil dan aman bagi tripartit plus atau para pemangku kepentingan terkait
migrasi, yaitu: (1) Pemerintah; (2) P3MI, dan; (3) serikat pekerja migran plus organisasi
masyarakat sipil terkait, khususnya dalam kerangka memberikan pedoman bagi proses migrasi
yang aman dan adil yang berperspektif gender. Panduan ini cukup komprehensif, namun sekaligus cukup
terpilah. Panduan ini bisa digunakan sebagai satu pedoman komprehensif dengan kerangka kajian migrasi
kerja yang utuh maupun bisa dicermati dan dipelajari secara terpisah-pisah sesuai kebutuhan pihak-pihak
pemangku kepentingan terkait. Masing-masing pemangku kepentingan bisa menggunakan panduan ini
secara terpisah – sesuai dengan posisinya masing-masing atau menggunakannya sebagai satu panduan
komprehensif untuk memahami saling keterkaitan antarpemangku kepentingan dalam migrasi kerja.
Panduan ini juga memberi petunjuk bagaimana menggunakan responsif gender di dalam masing-masing
pedoman bagi Pemerintah, P3MI, serikat PMI plus organisasi masyarakat sipil terkait.
Responsif gender digunakan dalam panduan ini dalam pengertian menerapkan atau menggunakan
perspektif gender dalam asesmen, analisis, perumusan, implementasi hingga pemantauan dan
pengawasan suatu kebijakan dan program dengan tujuan menghapus ketimpangan serta kekerasan
berbasis gender, dan mencegah terjadinya ketidaksetaraan antara laki-laki dan perempuan, khususnya
dalam migrasi kerja. Salah satu alasan penting dan signifikan untuk menerapkan analisis gender terhadap
fenomena migrasi kerja adalah mengidentifikasi dan memberikan berbagai intervensi untuk mengatasi
ketimpangan gender dan Kekerasan Berbasis Gender lainnya, khususnya bagi kelompok pekerja rentan
dan pekerja migran, sebagaimana dialami perempuan PMI.
Panduan Teknis terdiri dari delapan bab yaitu : Gambaran tentang migrasi kerja di Indonesia dan persoalan
kekerasan berbasis gender yang muncul (Bab 1); berbagai pelindungan dari kovenan internasional,
deklarasi regional hingga berbagai Undang-undang di Indonesia terkait migrasi yang adil dan aman (Bab
2); Prinsip- Prinsip pelindungan dari Undang-Undang Pelindungan Pekerja Migran Nomor 18/2017 serta
problematika yang muncul serta pembelajaran baik dari negara lain (Bab 3); Pedoman layanan migrasi
yang responsif gender pada pra-keberangkatan (Bab 4); Pedoman layanan migrasi yang responsif gender
pada tahap penempatan melalui peran atase ketenagakerjaan (Bab 5); Pedoman peran aktor swasta
(P3MI) yang responsif gender dalam menempatkan PMI (Bab 6); Serikat Buruh dan LSM peduli pekerja
migran (Bab 7); dan Rekomendasi Forum Tripartite (plus) (Bab 8)
Bagaimana responsif gender digunakan dalam Panduan ini? Matrik 1.7 merupakan contoh daftar topik
yang perlu diperiksa, dicermati dan dianalisis apa yang termasuk atau tidak termasuk dalam daftar periksa
responsif (check list) gender pada tahapan migrasi kerja. Tabel 4.5 adalah contoh perjanjian kerja dari
berbagai negara yang responsif gender; juga dalam tahapan penanganan kasus yang responsif gender.
Tabel 5.1. merupakan contoh kontrak kerja yang responsif gender.
Untuk keperluan pelindungan para pekerja migran, Panduan ini juga dilengkapi dengan berbagai
instrumen hukum, konvensi, atau deklarasi yang sangat penting dan menjadi kunci dari pelindungan hakhak pekerja migran, termasuk beberapa instrumen yang secara khusus untuk memberikan pelindungan
terhadap perempuan pekerja migran, baik pada level internasional, regional serta di Indonesia sendiri.
Pada akhir buku panduan ini, penyusun merumuskan rekomendasi untuk membentuk “tripartit plus”,
sebagai salah satu mekanisme mengatasi beberapa persoalan yang muncul dalam migrasi kerja.
Rekomendasi tripartit plus ini lahir dari beberapa pertimbangan, khususnya peluang menggunakan
konsultasi tripartit dalam perselisihan hubungan kerja antara PMI, majikan dan agensi. Dan, penting juga
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menggarisbawahi dalam rekomendasi ini akses, partisipasi, manfaat dan pengawasan dari perempuan
PMI sebagai mayoritas pekerja migran Indonesia. Rekomendasi tersebut berisi:

1. Bagi Pemerintah
Pemerintah adalah pihak utama dan terbesar yang proses migrasi kerja dari tahap pra-kerja hingga paskakerja. Peran dan tanggung jawab paling besar ini untuk memastikan pelindungan terhadap PMI bisa lebih
baik dan maksimal. Pemerintah terkait bisa menggunakan pedoman komprehensif ini sebagai bahan
penyusunan kebijakan atau regulasi atau petunjuk teknis, Prosedur Standar Operasional (SOP) atau
perencanaan kegiatan, petunjuk implementasi, atau bahkan untuk menyusun alat monitoring mengenai
isu migrasi kerja. Instansi Pemerintah terkait yang bisa menggunakan pedoman ini, khususnya
Kementerian Tenaga Kerja, BP2MI, Balai Latihan Kerja Luar Negeri (BLK-LN), Kementerian Luar Negeri,
Kementerian Kesehatan, Kementerian Desa, Pemerintah Daerah dll.
Bab 4 Panduan ini berisi tentang pedoman layanan migrasi yang responsif gender pada tahap
prakeberangkatan untuk perlindungan dan keamanan PMI dalam bermigrasi dengan mengacu pada
semangat perlindungan yang tertuang dalam UU PPMI. Pada bab ini, juga menekankan pentingnya peran
dan tanggungjawab pemerintah secara lebih detail dalam memberikan layanan maupun kebijakan baik di
tingkat pusat, daerah, dan negara tujuan. Pembuatan panduan ini juga didasari pada kebutuhan para
pihak tripartite plus (pemerintah, P3MI, organisasi PMI dan CSO) agar layanan yang telah ada semakin
memberikan perlindungan bagi PMI. Selain itu, panduan ini dapat dipergunakan lebih lanjut untuk
membuat SOP pada setiap proses pra keberangkatan PMI dimana peran pemerintah diharapkan lebih
aktif untuk membekali dan mempersiapkan CPMI dalam bekerja dan juga menyiapkan berbagai
instrument maupun layanan yang melindungi PMI agar PMI dapat bekerja secara aman dan layak. Di
bawah ini adalah layanan-layanan migrasi pra keberangkatan menurut UU PPMI:
●
●
●
●
●
●
●
●
●

pemberian informasi dan peningkatan literasi calon PMI
layanan pencatatan dan verifikasi data calon PMI
layanan dokumen kerja (perjanjian penempatan, perjanjian kerja, paspor)
pendidikan dan pelatihan
tes kesehatan
pembiayaan
penanganan kasus berbasis keadilan gender
pengawasan keberangkatan dan kepulangan PMI
Satgas pencegahan nonprosedural.

Secara khusus, panduan untuk pemerintah ini juga menyasar pada layanan kepada PMI yang diberikan
oleh Atase Ketenagakerjaan. Atase Ketenagakerjaan dan stafnya dapat merujuk pada panduan ini dalam
mengembangkan SOP yang responsif gender dalam menjalankan berbagai tugasnya di negara/tujuan
penempatan, dengan persetujuan dan pengawasan Kepala Perwakilan. Atase Ketenagakerjaan juga dapat
merujuk pada panduan ini dalam melakukan engagement yang proaktif dengan beragam pemangku
kepentingan di negara/tujuan penempatan, baik dengan pemerintah/otoritas setempat, perwakilan
negara-negara asal yang lain, mitra swasta, masyarakat sipil, serikat/komunitas pekerja migran, maupun
utamanya dengan perempuan PMI sebagai penerima layanan. Dalam mengurai layanan Atase
Ketenagakerjaan, panduan ini memberikan perhatian penting kepada:
●

Fungsi verifikasi dokumen kelayakan Mitra Usaha dan Pemberi Kerja, di mana secara khusus
bagian ini menekankan pelindungan yang preventif melalui Job Order dan Perjanjian Kerja. Atase
Ketenagakerjaan dapat menjadikan Tabel 5.1 sebagai acuan dalam memastikan Perjanjian Kerja
PMI yang responsif gender
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●
●
●
●

Koordinasi Atase Ketenagakerjaan dengan fungsi kekonsuleran, khususnya berkaitan dengan
fungsi pelindungan
Penanganan kasus yang berorientasi korban dan layanan yang penuh bakti (dedicated service)
Koordinasi lintas-sektor dan lintas-batas dalam pemulangan
Langkah-langkah konkret dalam mekanisme pelaporan dan penganggaran yang responsif gender.

2. Bagi P3MI
Bab 6 Panduan ini merupakan Panduan bagi P3MI sebagai pelaksana penempatan, khususnya mengenai
prinsip-prinsip yang harus dibangun oleh P3MI dalam melakukan pekerjaan dan memberikan layanan bagi
PMI. Walaupun UU No. 18 Tahun 2017 mengamanatkan peran P3MI yang terbatas, namun demikian tetap
diperlukan uraian yang lebih konkret mengenai peran P3MI yang responsif gender. P3MI dan asosiasinya
dapat menjadikan rujukan ini sebagai panduan dalam menyusun self-regulation, idealnya dalam bentuk
kode etik yang menjadi standar pelaksanaan bisnis penempatan yang menjunjung tinggi HAM dan
mengandung sensitivitas gender. P3MI juga dapat memakai panduan ini untuk mengembangkan SOP
penanganan kasus yang memperhatikan kerentanan spesifik perempuan PMI. P3MI juga dapat
mempergunakan panduan ini untuk membangun modul pelatihan bagi stafnya dalam memberikan
pelayanan kepada PMI. Panduan bagian P3MI ini meliputi beberapa topik:
●
●
●
●
●

pelaksanaan bisnis yang selaras dengan HAM
perekrutan yang adil
prinsip operasional pelindungan
panduan bisnis penempatan yang etis
garis besar layanan yang responsif gender oleh P3MI.

3. Bagi Serikat Pekerja Migran dan Organisasi
Masyarakat Sipil terkait
Serikat Pekerja Migran Indonesia bisa menggunakan Panduan ini, khususnya di Bab 7 yang membahas
tentang serikat PMI dan Organisasi Masyarakat Sipil peduli migran. Panduan ini memberikan landasan
bagi serikat PMI dan OMS terkait, di dalam menuntut hak-hak terkait layanan dan pelindungan migrasi
yang aman dan adil. Beberapa topik yang dibahas dalam panduan untuk serikat PMI dan OMS/LSM terkait,
adalah:
●
●
●

Hak berserikat/berorganisasi bagi PMI
Peran dan tanggung jawab serikat pekerja migran
Peran lembaga swadaya masyarakat serta organisasi/gerakan perempuan peduli migran.
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BAB 1. MIGRASI YANG AMAN DAN ADIL

M

aria, 32 tahun, perempuan asal Belu, Nusa Tenggara Timur (NTT). Saat ditemui di
Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA) Kota Kupang, dia sedang mengurus dokumendokumen untuk keperluan bekerja di Singapura. Kali ini adalah keberangkatannya
yang ke-3, dan dia selalu menggunakan jasa perusahaan penempatan migran untuk mengurus
keberangkatannya. Dia menggunakan jasa perusahaan penempatan yang berbeda-beda:
pertama kali dia pergi ke Malaysia menjadi pekerja rumah tangga (PRT) selama dua tahun lebih;
yang kedua dia menjadi PRT di Singapura; yang ke-3 ini dia akan kembali bekerja ke Singapura.
Maria memiliki dua anak, yang duduk di bangku sekolah dasar (SD) dan seorang anak lagi baru
berumur 2,5 tahun. Alasan terutama Maria pergi migrasi kerja adalah alasan ekonomi, untuk
menghidupi keluarganya. Pekerjaan di kampung yang menghasilkan uang sangatlah susah
didapat, padahal dia membutuhkan untuk membayar sekolah anaknya dan memenuhi
kebutuhan sehari-hari yang tidak dapat dipenuhi dari kebun. Kenapa bukan suaminya yang
berangkat kerja ke luar negeri sebagai PMI? Sambil tertawa dia menjawab, “Kalau yang berangkat
suami, uangnya tidak pernah nyampe ke rumah. Entah dihabiskan untuk apa di Malaysia. Bisa
jadi karena punya perempuan lain. Kalau suami yang tinggal di kampung, seluruh keluarga di
kampung bisa mengawasi suami dan anak-anakku. Keluarga juga tahu berapa saya kirim uang
dan untuk apa. Jadi gaji saya, semua saya kirim ke kampung.”
Cerita lainnya, dari daerah Jember, salah satu kabupaten di Jawa Timur yang menjadi
salah satu kabupaten pengirim PMI terbanyak. Sebutlah Siti Romlah (38 tahun) yang tiga tahun
lalu pulang dari Malaysia dengan kondisi mengenaskan. Pada 2012 Siti Romlah berangkat bekerja
ke Johor Bahru, Malaysia. Romlah sempat menerima dua tahun gaji dan dikirimkan ke kampung,
namun setelahnya dia tidak pernah menerima gaji selama lima tahun. Dalam tujuh tahun bekerja
itu, selain hanya menerima gaji selama dua tahun pertama, Siti Romlah juga mendapatkan
berbagai penganiayaan dari majikannya. Siti Romlah sering mengalami pemukulan bahkan
disiram air panas oleh majikannya yang memiliki restoran itu (Prosalinara Radio 6/11/2017).
Cerita Maria hanyalah salah satu cerita umum di Provinsi NTT terkait migrasi kerja. Tali
temali kondisi lokal daerah NTT dan migrasi kerja keluar negeri sama kompleksnya dengan di
beberapa daerah Indonesia pada umumnya, baik penyebab maupun implikasinya. Jember
memiliki latarbelakang geografis, ekonomi, sosial budaya yang sangat berbeda dengan
Kabupaten Belu, NTT. Kedua daerah itu, walau sangat berbeda, namun memiliki kesamaan,
persentase penduduknya yang melakukan migrasi kerja keluar negeri sangat tinggi. Kasus yang
dialami Siti Romlah dan alasan-alasan yang diberikan Maria mewakili beberapa wajah dari migrasi
kerja para perempuan pekerja migran Indonesia (PMI).
Bab 1 ini menjadi pendahuluan dari Buku Panduan ini, yang tujuannya memberikan
gambaran tentang migrasi kerja d i Indonesia, yang belum b e r o r i e n t a s i p a d a proses
migrasi kerja
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yang adil dan aman, secara khusus perempuan PMI. Dari berbagai studi kasus, perempuan PMI
mengalami banyak persoalan sejak dari pra-keberangkatan, saat bekerja di negara penempatan
maupun ketika kembali pulang ke Indonesia, yang kebanyakannya diakibatkan oleh diskriminasi,
pelanggaran dan kekerasan lainnya berbasis gender. Bab ini memiliki enam bagian,yang didahului
dengan latar belakang singkat (mengingat sudah terdapat banyak studi mengenai hal ini)
mengenai migrasi kerja Indonesia dan disambung dengan keterkaitan yang erat antara feminisasi
migrasi dengan feminisasi di Indonesia. Pada bagian tiga dan empat membahas tentang aspek
ekonomi dari migrasi kerja para perempuan PMI, di mana ditenggarai terdapat potensi kerugian
yang sangat besar dialami oleh perempuan PMI mengingat jumlah perempuanPMI yang lebih dari
separuh jumlah PMI dan prasyarat/kondisi apa yang harus dilakukan jika potensi kerugian
tersebut dapat dicegah dan menjadi nilai tambah ekonomi untuk perempuan PMI. Pada bagian
empat membahas migrasi yang adil dan aman yang mensyaratkan pemenuhan hak-hak asasi
manusia serta pelindungan yang diperlukan. Juga pentingnya memberi penekanan pada
pelindungan perempuan PMI mengingat risiko dan kerentanan yang mereka hadapi. Pada bagian
terakhir bab ini adalah bagaimana menggunakan analisis gender untuk memeriksa tahapantahapan dari migrasi kerja yang tidak responsif gender.

1.1

Latar Belakang Migrasi Indonesia

Indonesia merupakan salah satu negara pengirim pekerja migran terbesar di Asia, setelah
Filipina. Menurut perkiraan kasar, pekerja migran asal Indonesia yang saat ini bekerja di luar
negeri, kurang lebih 6-7 juta PMI. Sementara itu, International Labour Organization (ILO)
memperkirakan terdapat lebih dari 4 juta pekerja migran Indonesia yang saat ini bekerja di luar
negeri.1 Satu dekade sesudah Reformasi 1998 adalah tahun-tahun di mana Indonesia melakukan
pengiriman PMI dalam jumlah besar, dan mengalami penurunan cukup drastis selama lima tahun
terakhir. Tabel 1.1 memberikan gambaran jumlah PMI dari sumber Badan Pelindungan Pekerja
Migran Indonesia (BP2MI) yang berangkat dari 2011-2019, yang diambil dari provinsi pengirim
terbanyak.
Migrasi kerja yang besar jumlahnya ini telah menyumbang atau memberikan dampak
positif bagi para pekerja migran dan keluarganya hingga sumbangannya pada perekonomian
1

Data mengenai jumlah PMI yang sedang bekerja di luar negri tidak dapat diketahui dengan pasti. Satu-satunya
sumber data resmi adalah yang dikeluarkan Pemerintah melalui BP2MI setiap tahunnya. Tetapi BP2MI tidak
memiliki data perkiraan data yang mendekati mengenai jumlah PMI yang berangkat atau pun bekerja secara nonprosedural dan tidak berdokumen. Lembaga lain yang mengeluarkan jumlah PMI yang sedang bekerja di luar
negeri, antara lain adalah International Labor Organization (ILO), World Bank. Sebagai contoh, Malaysia adalah
negara penerima terbanyak pekerja migran asal Indonesia. Menurut Laporan World Bank (2019) pekerja migran
asal Indonesia meliputi hampir 40% dari tenaga kerja asing di Malaysia. Perkiraan jumlah tenaga kerja asing di
Malaysia dengan data 2017, dalam perkiraan yang diambil World Bank, adalah sekitar 1,228 hingga 1,459 juta
pekerja irregular dan sekitar 1,797 juta pekerja asing di Malaysia yang terdaftar resmi di Pemerintah Malaysia.
Sehingga perkiraan jumlah pekerja asing di Malaysia baik yang terdaftar resmi maupun yang irregular antara 2,956
hingga 3,256 juta pekerja asing. Jika pekerja migran dari Indonesia diperkirakan 40% berarti antara 1,118 hingga
1,302 juta pekerja migran Indonesia di Malaysia (World Bank, 2017:13,17).
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nasional. Pada PMI dan keluarganya, motif ekonomi menjadi pekerja migran masih menjadi
motivasi paling besar; menjadi pekerja migran adalah jalan pintas untuk mendapatkan pekerjaan
dan menghasilkan uang untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga. Pada skala lebih besar,
remitan atau upah kiriman dari para pekerja migran bisa menggerakkan ekonomi dikampung
atau daerah asal. Pada skala lebih besar lagi, remitan dari para pekerja migran ini telah
menjadi salah satu komponen besar bagi pemasukan atau devisa bagi negara, yang membantu
untuk menggerakkan perekonomian nasional. Dan yang sering luput dari perhitungan adalah
sumbangan para pekerja migran terhadap perekonomian negara-negara di mana mereka
bekerja.
Jumlah masif migrasi kerja keluar negeri tersebut tentu saja juga memiliki persoalan besar
dan kompleks yang dimulai dari kampung asal PMI hingga di negara penempatan, dari proses
pra-keberangkatan, selama bekerja hingga pasca-selesai kerja atau ketika PMI pulang kembali ke
kampung. Terdapat beberapa persoalan sekaligus tantangan yang hingga sekarang bahkan belum
atau tidak akan selesai, antara lain: (1) peraturan perundangan maupun tata kelola migrasi kerja
beserta instrumennya mengingat perkembangan-perkembangan di negara pengirim, negara
penerima maupun kondisi global; (2) kesiapan dan kualitas SDM dari para PMI dan pilihan
pekerjaan; (3) kondisi dan fasilitas kerja di perusahaan atau majikan pemberi kerjadi negara
penempatan; (4) pelindungan dan penanganan kasus yang dihadapi PMI; (5) pasca- migrasi kerja.
Tabel 1.1 Data penempatan PMI 2011-2019 berdasarkan 15 provinsi terbanyak
No
1
2
3
4
5
6

Provinsi

2011

2013

2014

Jawa Barat

148.850

2012
120.045

129.885

105.479

2015
63.064

2016
51.047

2017
50.844

2018
57.230

2019
57.957

Jawa Tengah

123.154

115.456

105.971

92.591

57.078

49.512

55.032

61.434

60.432

Jawa Timur

109.233

100.368

93.843

78.306

48.313

43.135

64.084

70.381

6.874

Nusa Tenggara Barat

72.835

46.245

63.438

61.139

51.743

40.415

34.994

32.557

30.706

Lampung

17.085

16.259

17.975

18.500

16.109

16.049

15.371

18.843

21.465

Sumatera Utara

12.447

13.728

13.299

14.782

12.054

14.137

17.109

17.903

15.964

7
8

Banten

27.576

10.853

13.244

9.720

4.270

2.684

2.320

2.380

2.436

Bali

15.066

14.082

14.617

7.716

4.869

3.258

4.872

4.181

3.323

9
10
11
12

DKI Jakarta

18.718

15.021

14.248

7.561

1.212

811

901

846

877

Sulawesi Selatan

13.948

13.875

10.358

7.497

2.348

904

1.126

1.097

1.145

Nusa Tenggara Timur

7.478

8.328

5.308

5.515

3.307

2.357

1.960

2.077

1.147

Kalimantan Barat

1.689

2.607

10.091

5.190

2.231

1.834

1.325

1.814

1.605

13
14
15

DI Yogyakarta

4.395

4.620

4.967

3.808

1.856

1.428

1.534

1.434

1.314

Sumatera Selatan

2.233

1.874

2.662

1.958

1.410

1.580

2.106

1.886

1.635

Kepulauan Riau

1.179

1.427

1.540

1.223

804

1.068

1.883

1.224

1.043

Sumber: Olah data BP2MI 2011-2019
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1.2

Feminisasi migrasi di Indonesia

Sejak tahun 90-an, pola migrasi kerja di antara negara-negara Asia ditandai salah satunya
dengan angka partisipasi yang tinggi dari para perempuan dibanding laki-laki. Dalam konteks
Indonesia, partisipasi perempuan mencapai angka 67% dari jumlah keseluruhan PMI. Para
perempuan PMI, mayoritasnya bekerja di sektor domestik atau pekerjaan merawat (carework).
Bank Dunia (2017) mencatat bahwa kebanyakan bekerja sebagai pekerja rumah tangga (PRT)
atau pengasuh anak, sementara 6% lainnya menjadi perawat lansia. Laporan Bank Dunia (2017)
itu mencatat terdapat lebih dari 3 juta PMI perempuan bekerja sebagai PRT di negara lain. Dari
angka partisipasi PMI perempuan yang lebih tinggi dan karakter dari jenis pekerjaan yang
dilakukan para PMI perempuan, jelas kenapa migrasi kerja ini disebut berwajah perempuan.
Tabel 1.2 memberikan gambaran perbandingan data terpilah antara perempuan PMI dan laki-laki
PMI. Dalam data terpilah yang dikeluarkan BP2MI itu menunjukkan angka perempuan PMI lebih
tinggi dibanding laki-laki PMI, dengan rata-rata di atas angka 60%. Jumlah ini secara kasar
menunjukkan bahwa migrasi kerja di Indonesia didominasi oleh perempuan PMI.
Dominasi jumlah perempuan PMI dengan segala kompleksitas motivasi, faktor penyebab,
dampak, dan risikonya membuat migrasi kerja ini menjadi sangat khas berwajah perempuan,
atau yang biasa disebut sebagai feminisasi migrasi. Berbagai kajian dari migrasi kerja di hampir
semua negara pengirim tenaga kerja menunjukkan adanya fenomena feminisasi migrasi kerja,
bahkan telah menjadi fenomena global. Populasi perempuan yang melakukan migrasi separuh
dari populasi orang bermigrasi, dan di antara mereka sebagian besar karena migrasi kerja. Migrasi
kerja ini utamanya karena tuntutan kebutuhan pekerja migran di negara penerima khususnya
untuk mengisi pekerjaan-pekerjaan domestik, industri dan pekerjaan merawat (Maymon 2017).
Feminisasi migrasi kerja sangat terkait erat dengan persoalan kemiskinan yang dihadapi
perempuan atau biasa disebut sebagai feminisasi kemiskinan. Kemiskinan, khususnya persoalan
ekonomi rumah tangga, masih menjadi faktor dominan mendorong para perempuan menjadi
pekerja migran. Dalam data terpilah mengenai penduduk miskin, perempuan adalah kelompok
yang persentase angka kemiskinannya lebih tinggi dibanding laki-laki; dan dilihat dari indeks
kualitas pemenuhan kesehatan, pendidikan, angkatan kerja lebih rendah dibanding laki-laki.
Kondisi ini juga terlihat dari perempuan yang masih mengalami diskriminasi di berbagai bidang
pekerjaan, pengupahan, bahkan sejak dalam pilihan kerja. Perempuan juga masih mengalami
beratnya beban bertumpuk yang harus mereka pikul, baik sebagai istri, ibu (rumah tangga) dan
pekerja. Perempuan kepala keluarga, yang jumlahnya tidak sedikit, mengalami lebih banyak lagi
beban bertumpuk-tumpuk. Meskipun demikian perempuan masih mengalami berbagai bentuk
pelanggaran atas hak-haknya dan bahkan mengalami kekerasan dalam berbagai bentuk.
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Tabel 1.2 Jumlah PMI berdasarkan jenis kelamin 2011-2019

No
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Tahun
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019

Laki-laki
210.116
214.825
23.517
186.243
108.965
89.059
78.259
84.666
85.316

%
36
43
8
43
40
38
81
30
31

Perempuan
376.686
279.784
276.998
243.629
166.771
145.392
18.464
198.974
191.237

%
64
57
92
57
60
62
19
70
69

Total
586.802
494.609
300.515
429.872
275.736
234.451
96.723
283.640
276.553

Sumb er: Olah da ta dari BP2MI 2011-2 019

Kemiskinan, walau menjadi faktor utama pendorong, namun juga bukan faktor tunggal atau satusatunya pendorong para perempuan memilih kerja migran. Dalam banyak kasus, ketika harus
menentukan siapakah yang akan berangkat sebagai pekerja migran, apakah suami atau istri,
kebanyakan istri atau si perempuan yang berangkat kerja migrasi, dengan pertimbangan lebih
gampang mendapatkan pekerjaan sebagai PRT migran. Jadi, si perempuan berangkat kerja
migran untuk menghidupi keluarganya, bahkan mungkin juga keluarga besar. Dalam kasus Maria
maupun Siti Romlah mungkin mengetahui bahwa jika suami mereka yang berangkat,
kemungkinan besar gajinya lebih besar daripada mereka yang akan bekerja sebagai PRT. Mereka
mungkin juga mengetahui bahwa kerentanan dan risiko bekerja keluar negeri bagi perempuan
lebih besar dibanding laki-laki. Namun, tokh mereka yang berangkat kerja. Dalam pengakuan
Maria, selain motif utama adalah ekonomi, juga terdapat pertimbangan lainnya. Dikatakannya,
“Kalau laki-laki yang berangkat, kebanyakan gajinya tidak sampai ke rumah, entah untuk apa.
Banyak malah dipakai pacaran atau punya istri di negara tempat kerja. Kadang malah
menghilang, tidak ada kabar. Juga, kalau saya yang pergi bekerja, ada keluarga di kampung yang
mengawasi suami, dan mereka juga bisa mengawasi uang yang saya kirim dipakai untuk apa.”
Pada cerita beberapa perempuan pekerja migran lainnya, selain alasan ekonomi, terdapat juga
beberapa alasan lain, seperti: menghindari relasi dengan pasangan yang sering melakukan
kekerasan, migrasi kerja untuk mendapatkan kerja dan pengalaman di luar negeri, migrasi kerja
untuk bisa mandiri dan dihargai sebagai pribadi dan lain-lain. Pada posisi tertentu, para
perempuan ini telah menjadi subyek atas migrasi kerja yang mereka lakukan. Namun di sisilain,
juga terdapat stigma negatif disematkan pada perempuan PMI, misalnya “Ibu yang
menelantarkan anak”, “istri yang membangkang atau ingin bebas”, “penyebab tingginya
perceraian” dan sebagainya. Alasan-alasan tersebut memperlihatkan bahwa alasan migrasi kerja
seringkali meliputi beberapa persoalan sekaligus yang saling terkait, dan dalam alasan yang
saling terkait itu “ideologi gender” memainkan peran. Bahkan stigma negatif yang disematkan
pada perempuan PMI secara jelas adalah sterotipi negatif tentang perempuan PMI. Dengan
demikian, konsekuensinya bukan hanya mengatasi kemiskinan ekonomi, namun juga perlu ada
kebijakan atau program terkait perubahan cara pandang yang masih sangat bias gender semacam
ini.
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Sementara itu, laki-laki PMI pun bukan tanpa persoalan, apalagi mereka yang bekerja pada sektor
kerja-kerja terburuk. Walaupun kerentanan mengalami penganiayaan dan kekerasan lebih
rendah dibanding perempuan, namun mereka pun juga mengalami eksploitasi kerja. Laki-laki PMI
banyak bekerja di sektor yang berbahaya dan tanpa perlindungan. Seperti para laki-laki PMI yang
bekerja di sektor perkebunan kelapa sawit, mereka mengalami eksploitasi kerja yang sangat
tinggi dan kondisi kerja serta fasilitas tidak layak, dan buruknya kondisi kesehatan serta
mengalami kondisi sakit kronis. Dengan kata lain, fenomena migrasi kerja tidaklah netral gender
baik dalam tujuan (motivasi kerja), proses (cara), wilayah kerja, bentuk kerentanan dan risikonya
berbeda di antara perempuan dan laki-laki. Itulah sebabnya, mengapa persoalan gender menjadi
relevan dalam migrasi kerja

1.3 Mengapa responsif gender diperlukan? Apa nilai tambahnya?
Responsif gender adalah penerapan atau penggunaan peka gender dalam asesmen,
analisis, perumusan, implementasi hingga pemantauan dan pengawasan suatu kebijakan dan
program dengan tujuan mencegah terjadinya ketidaksetaraan antara laki-laki dan perempuan
serta identitas gender2 lainnya. Responsif gender tersebut, dalam implementasinya
menggunakan strategi yang disebut sebagai Pengarusutamaan Gender (PUG) untuk mencapai
dan mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam sejumlah aspek kehidupan manusia
(rumah tangga, kelompok, masyarakat hingga negara), melalui kebijakan dan program yang
memperhatikan pengalaman, aspirasi, kebutuhan dan permasalahan perempuan dan laki-laki
ke dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi dari seluruh kebijakan dan
program di berbagai bidang kehidupan dan pembangunan. Keadilan dan kesetaraan gender
mengandaikan tidak ada lagi berbagai bentuk diskriminasi dan kekerasan berbasis gender (KBG),
atau yang lebih sering dikenal dengan istilah asingnya, yaitu gender-based violence (GBV). KBG
didefinisikan sebagai tindakan kekerasan yang dilakukan terhadap seseorang didasarkan pada
jenis kelamin atau gender, di mana kekerasan ini melibatkan relasi kuasa yang muncul dari
ketimpangan atau ketidaksetaraan gender. Dalam masyarakat yang patriarkis, KBG paling banyak
dialami oleh perempuan karena perempuan diposisikan tidak setara melalui konstruksi sosial
dalam masyarakat. Namun demikian KBG bisa terjadi pada kelompok gender mana pun, jika
mereka diposisikan sebagai tidak setara dan sub ordinasi dalam relasi kuasa. KBG bisa bermacammacam bentuknya, mulai dari kekerasan fisik, kekerasan psikologis, kekerasan seksual, kekerasan
ekonomis/penelantaran/penutupan akses, dan dalam berbagai bentuk lainnya seperti
diskriminasi, sub ordinasi, stereotipi, peminggiran, eksploitasi dan lain-lain.
2

Identitas gender adalah pemahaman seseorang mengenai gendernya sendiri. Identitas gender seseorang
bisasesuai dengan seks atau jenis kelamin bawaan saat lahir atau bisa saja berbeda. Dalam teori identitas gender,
selain identitas gender perempuan dan laki-laki, juga terdapapat beberapa identitas lainnya.
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Dalam penerapan dan hasil analisis gender, sering kita mendapati bahwa perempuan —
baik sebagai individu dan kelompok— selama ini mengalami persoalan dan dampak dari
ketidaksetaraan atau ketimpangan gender yang berlangsung secara sistemis dalam berbagai
bentuk seperti diskriminasi, marginalisasi, hingga kekerasan. Berbagai bentuk diskriminasi,
peminggiran, multi-beban, hingga kekerasan itu telah berlangsung dalam hitungan waktu yang
sangat lama sebagai warisan konstruksi sosial masyarakat yang patriarkis dan hirarkis, yang
terjadi di hampir semua bidang kehidupan, baik di level keluarga, masyarakat, negara.
Ketimpangan gender ini terjadi hampir terhadap semua (kelompok) perempuan di dunia; artinya
menjadi fenomena global. Melihat dengan kacamata ketidaksetaraan atau ketimpangan gender
sebagaimana dialami oleh kelompok perempuan, dapat memperlihatkan dan membantu
menyusun langkah-langkah atau upaya maju yang perlu diambil untuk menghapus ketimpangan
gender tersebut.
Salah satu alasan penting dan signifikan untuk menerapkan analisis gender terhadap
fenomena migrasi kerja adalah membantu melakukan intervensi untuk mengatasi ketimpangan
gender dan KBG lainnya, khususnya yang dialami perempuan PMI, untuk meningkatkan
kemajuan kondisi kualitas hidup perempuan PMI secara khusus dan PMI secara umum. Jika
persoalan ketimpangan gender dan KBG lainnya mendapatkan intervensi serta dibereskan,
diharapkan bisa meminimalkan dampak-dampak yang melemahkan dan merugikan perempuan
dalam migrasi kerja serta meningkatkan kualitas kerja dan hidup perempuan PMI. Alasan lainnya
dalam konteks lebih luas adalah kita bisa mengukur kemajuan kualitas hidup perempuan (indeks
pembangunan manusia atau human development index) jika dilakukan intervensi terhadap
ketimpangan gender.
Dalam konteks migrasi kerja, beberapa pertanyaan besar dan mendasar dengan
menggunakan kerangka analisis gender bisa diajukan untuk memeriksa kondisi ini. Apakah
konteks sosial dan kultur masyarakat yang patriarkis mempengaruhi migrasi kerja? Apakah anak
perempuan di desa mendapatkan akses pendidikan yang sama dengan laki-laki sehingga kelak
memiliki pendidikan dan keterampilan yang cukup memadai untuk bekerja sebagai pekerja
migran di sektor pekerjaan formal? Apakah perempuan memiliki akses dan pilihan terhadap
pekerjaan di daerah setempat, yang tidak mengharuskannya bekerja keluar negeri? Dalam
partisipasi perempuan sebagai PMI, apakah mereka memiliki kebebasan dalam memutuskan
bekerja atau dalam kondisi terpaksa? Jika dalam relasi pasangan suami istri, pertimbangan apa
yang dibuat ketika diputuskan siapa yang harus bekerja keluar negeri sebagai PMI, dan siapa yang
tinggal di rumah dan merawat anak-anak? Pola pengasuhan anak macam apa ketika ibu harus
bekerja meninggalkan rumah untuk jangka waktu yang lama? Apakah suami/ayah yang akan
mengasuh anak atau ditimpakan pada anggota keluarga yang lain seperti nenek, bibi, uwak
perempuan? Stigma apa yang biasanya dihadapi perempuan PMI yang juga adalah ibu dan/atau
istri? Apa yang harus diubah dalam pandangan masyarakat? Intervensi apa yang harusdilakukan
untuk membantu para suami/ayah untuk berperan dalam pengasuhan anak? Jika istri yang
berangkat kerja ke luar negeri, apakah dia memiliki hak dalam memutuskan dan
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mengontrol penggunaan uang yang dikirimkan? Jika si perempuan atau istri yang pergi, apakah
pekerjaan di negara penempatan cukup aman bagi si perempuan atau si istri? Apa dan bagaimana
segregasi dari pasar kerja mempengaruhi perempuan, laki-laki, dan kelompok lainnya, dalam
mengakses kesempatan kerja secara berbeda? Apa dan bagaimana dampak- dampak dari
segregasi pasar kerja yang berbasis gender? Intervensi apa yang harus dilakukan untuk
memperluas pasar kerja perempuan dan meruntuhkan segregasi pasar kerja berbasis gender?
Apakah perempuan, laki-laki, dan kelompok minoritas dan rentan lainnya memiliki kondisi kerja
yang berbeda berbasis gender mereka? Apakah perempuan dan laki-laki memiliki kebutuhan,
kerentanan, dan risiko yang berbeda dari pekerjaan yang mereka lakukan? Bagaimana
memastikan kondisi kerja di penempatan cukup aman? Apakah regulasi serta kebijakan Negara
serta tata kelola migrasi kerjanya cukup memberi perhatian pada aspek gender dari migrasi, dan
khususnya bagi perempuan PMI?

1.1

Nilai tambah ekonomi

Pada kenyataannya sebagian besar para PMI ini berangkat migrasi kerja dengan motif
ekonomi, yaitu bekerja untuk menghidupi keluarga. Aspek ekonomi migrasi kerja ini meliputi
skala dari tingkat individu, keluarga, kerabat, kampung/desa, bahkan meluas hingga tingkat
negara. Pertanyaan kritisnya, ketimpangan gender apa yang muncul dari migrasi kerja dalam
aspek ekonomi ini? Seberapa besar potensi kerugian secara ekonomis akibat ketimpangan
gender dalam migrasi kerja ini? Seberapa besar kerugian ekonomis yang dialami para perempuan
pekerja migran, pada tingkat individu, keluarga, masyarakat, hingga negara dalam skala luasnya?
Pertanyaan ini menjadi sangat riil untuk menjawab bahwa dampak dari ketidaksetaraan gender
dalam migrasi kerja itu sangat berpengaruh terhadap aspek ekonomi —yang berpengaruh dari
tingkat keluarga, masyarakat, negara, hingga tingkat global.

1.1.1

Menghitung potensi kerugian

Secara global Bank Dunia pernah membuat laporan mengenai potensi kerugian secara
ekonomis akibat ketidaksetaraan gender, yang dikeluarkan pada 2018.3 Dalam Tabel di bawah ini
(1.3), Bank Dunia melaporkan pada 2014 bahwa kekayaan yang dimiliki perempuan sebesar US$
283,6 triliun (38%) dibanding US$ 453,2 triliun (62%) dari kekayaan laki-laki. Dengan asumsi
perempuan bisa mendapatkan penghasilan sebanyak penghasilan laki-laki. Angka perkiraan total
kekayaan yang hilang karena ketidaksetaraan gender meningkat dari US$ 123,2 triliun pada
tahun 1995 menjadi US$ 160,2 triliun pada tahun 2014. Angka ini setara dengan dua kali
3

Laporan serupa juga pernah dikeluarkan oleh lembaga riset ekonomi internasional, yang juga dikutip oleh Bank
Dunia untuk perbandingan, seperti: Elborgh-Woytek et al. 2013; Cuberes and Teigner 2015; McKinsey Global
Institute 2015

11

lipat dari nilai product domestic bruto (PDB) global. (Wodon & De La Briere 2008:3-6). Sebuah
potensi kerugian yang jelas besar dan merugikan perempuan.
Dua faktor utama menyebabkan perempuan memiliki penghasilan lebih kecil dibanding
pekerja laki-laki sedikit adalah: di sector formal, yaitu: 1) tingkat partisipasi angkatan kerja
perempuan yang lebih rendah, jam kerja di pasar tenaga kerja lebih sedikit bagi perempuan, dan
2) upah yang lebih rendah bagi perempuan pekerja.
Di Association of Southeast Asian Nations (ASEAN), menyampaikan bahwa separuh lebih
dari populasi pekerja migran adalah perempuan pekerja migran. Keberadaan mereka sangat
signifikan bagi perekonomian di negara penempatan. Mereka bekerja di sektor informal sebagai
pekerja rumah tangga, pertanian, konstruksi, dan pabrik. Pekerja migran perempuan ini sebagian
besar adalah pekerja muda produktif dengan pendidikan rendah. Walaupun keberadaan mereka
sangat signifikan terhadap pasar kerja dan perekonomian di negara penempatan, namun
pendapatan mereka masih lebih rendah dibanding pekerja migran laki-laki maupun pekerja
perempuan setempat. Sumbangan para pekerja migran perempuan di ASEAN ini sangat signifikan
dengan kondisi ekonomi baik di negara pengirim maupun penempatan (The ASEAN Secretariat
2017:20-21).
Tabel 1.3 Kerugian global karena ketidakadilan gender, 1995-2014
1995
2000
2005
2010
2014
Kekayaan global, triliun, konstan 2014, dalam $
Persentase kepemilikan kekayaan global berbasis
gender
Kekayaan laki-laki
Kekayaan perempuan
Jumlah kekayaan manusia berbasis gender
Jumlah kekayaan laki-laki
Jumlah kekayaan perempuan
Kerugian akibat ketidaksetaraan gender
Kontrafakta (perkiraan) dari kekayaan perempuan
Kenaikan yang dicapai
Kerugian dihitung dari kekayaan manusia
Kerugian dihitung dari total kekayaan
Kekayaan global dasar
Per kapita dari kekayaan manusia, laki-laki
Per kapita dari kekayaan manusia, perempuan
Kerugian akibat ketidaksetaraan gender
Kerugian dalam per kapita kekayaan manusia

Sumber: Wodon & De La Briere 2008

12

63%
37%

63%
37%

62%
38%

61%
39%

62%
38%

301,2
174,4

349,1
203,6

371,6
223,8

405,5
255,6

453,2
283,6

297,6
344,5
366,4
398,4
123,2
140,9
142,6
142,8
25,9%
25,5%
24,0%
21,6%
17,9%
17,8%
16,0%
13,9%
Kekayaan per kapita, konstan 2014 $

443,8
160,2
21,7%
14,0%

56.290
32.584

60.940
35.538

60.980
36.727

62.672
39.498

66.832
41.823

23.030

24.603

23.391

22.068

23.620

Dalam konteks Indonesia, bagaimana mengukur potensi kerugian atau kehilangan secara
ekonomis dari adanya ketidaksetaraan gender dalam migrasi kerja? Kesulitan terbesar adalah
data pilah berbasis gender di Indonesia sangat terbatas, namun demikian beberapa asumsi dari
data kasar dapat membantu sebagai gambaran. Tabel 1.4 berikut memberikan gambaran data
terpilah perbandingan jumlah laki-laki dan perempuan PMI selama tiga tahun terakhir.
Keterangan yang dapat ditambahkan dari data itu ialah bahwa sebagian besar dari pendidikan
para PMI adalah lulusan SD dan SMP, dan itu sangat terkait erat dengan Persentase sektor
informal yang masih lebih besar dibanding sektor formal, dan jika dikaitkan dengan data terpilah
berbasis gender dari PMI, maka yang sebagian besarnya itu adalah perempuan PMI. Sementara
itu, dari total remitansi yang dikirim ke tempat asal PMI di Indonesia yang terbesar dari Timur
Tengah dan negara ASEAN (Malaysia) dan itu berarti remiten itu berasal dari pekerja PMI sektor
informal yang adalah perempuan PMI. Dari data itu bisa disimpulkan bahwa: jumlah perempuan
PMI lebih besar dibanding laki-laki PMI; mayoritas para perempuan PMI itu bekerja di sektor
informal mengingat pendidikan dan keterampilan mereka yang masih rendah; remiten dari para
perempuan PMI sangat mungkin lebih besar dibanding remiten yang dikirim oleh laki- laki pekerja
migran.
Tabel 1.4 Perbandingan beberapa kondisi PMI 2017-2019
Keterangan jenis PMI

Tahun 2017

Jumlah PMI Laki-laki

Tahun 2018

Tahun 2019

78.528

84.665

85.316

Jumlah PMI perempuan

184.641

198.975

191.237

Jumlah PMI bekerja di sektor formal
Formal
Jumlah PMI bekerja di sektor informal

118.830

133.640

133.993

144.069

150.000

142.560

8,761

10,974

11,435

Remitansi (dlm US$ Miliar)

Sumber data: Diolah dari data BP2MI & Bank Indonesia

1.1.2

Kondisi yang dibutuhkan

Dari kondisi tersebut, kita seharusnya bisa menghitung berapa potensi kerugian atau
kehilangan dari para perempuan PMI karena diskriminasi upah dan akibat ketidaksetaraan yang
lainnya. Dengan kata lain, kita seharusnya bisa menghitung berapa potensi pertambahan yang
akan didapatkan jika tidak ada diskriminasi upah dan ada kesetaraan dalam berbagai aspek di
antara perempuan dan laki-laki PMI.4 Kita bisa mulai mempertanyakan: Berapa potensi
4

Dalam pembahasan ekonomi, terdapat perangkat yang bisa dipakai untuk mengukur perhitungan ekonomi
semacam ini, antara lain bisa menggunakan Incremental Capital Output Ratio (ICOR). ICOR adalah parameter
ekonomi makro yang menggambarkan rasio investasi kapital/modal terhadap hasil yang diperoleh (output),
dengan menggunakan investasi tersebut. ICOR juga bisa diartikan sebagai dampak penambahan kapital terhadap
penambahan sejumlah output (keluaran). Dalam persoalan hubungan migrasi kerja dan responsif gender bisa
dilakukan dengan menghitung berapa investasi yang harus dilakukan Pemerintah dan berbagai pihak lainnya untuk
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kerugian ekonomi yang dialami para perempuan PMI baik dalam skala individu maupun sebagai
kelompok sebagai akibat dari diskriminasi upah dan ketidaksetaraan yang lain? Berapa potensi
keuntungan ekonomi yang bisa didapatkan dan dinikmati perempuan PMI dan keluarganya jika
mereka bisa mendapatkan pekerjaan di sektor formal dengan pendidikan dan keterampilan
tinggi atau di sektor informal yang berbayar tinggi karena kemampuan profesional mereka?
Berapa potensi keuntungan ekonomi yang bakal diperoleh dari pendapatan perempuan PMI yang
bisa dinaikkan atau ditambahkan jika perempuan PMI memiliki kualitas yang setara dengan lakilaki PMI atau kualitas setara para pekerja di negara penempatan? Berapa potensi keuntungan
remiten yang akan diterima negara jika para perempuan PMI bisa mendapatkan pendapatan yang
setara dengan laki-laki PMI atau dengan standar pendapatan di negara penempatan, yang bisa
digunakan memutar roda perekonomian baik di pedesaan atau pun secara nasional?
Jawaban sederhananya adalah meningkatkan kualitas pendidikan dan keterampilan
perempuan PMI, di mana itu bisa dicapai jika ada akses dan kesempatan serta partisipasi yang
setara antara perempuan dan laki-laki baik sebelum atau ketika memasuki pasar kerja. Artinya,
Pemerintah harus melakukan investasi pada sumber daya perempuan dan laki-laki secara sama
dan setara, sebab selain investasi ini bisa menghapus ketidaksetaraan atau ketimpangan gender
karena perempuan dan laki-laki memiliki hak yang sama, namun juga masuk akal secara ekonomi
untuk dilakukan. Inilah nilai tambah ekonomi jika kita memasukkan responsif gender sebagai
pendekatan terhadap persoalan migrasi kerja ini. Beberapa hal yang bisa dilakukan untuk
mengatasi persoalan tersebut, antara lain misalnya:
• Jika perempuan di kampung mendapatkan akses dan partisipasi pendidikan dan keterampilan
yang sama dengan laki-laki, maka perempuan bisa mendapatkan akses, partisipasi dan
manfaat yang sama dengan laki-laki dalam kompetisi perolehan kerja dan memperoleh dalam
gaji dan fasilitas.
• Jika pendapatan perempuan pekerja migran setara dengan pendapatan laki-laki pekerja
migran dan setara dengan pendapatan penduduk setempat di negara penempatan dengan
pekerjaan yang sama, artinya penghasilan meningkat dan lebih besar dari yang dia terima
sekarang.
• Jika ketimpangan gender itu diperbaiki, diminimalkan dan dihapuskan pada akhirnya, terdapat
banyak persoalan dan dampak buruk yang selama ini terjadi seperti kemiskinan di daerahdaerah kantong pekerja migran bisa diperkecil, dan ada peningkatan kesejahteraan bagi
keluarga pekerja migran.
• Jika PMI bisa memiliki kesiapan mental serta wawasan dan mendapatkan pembekalan
pendidikan dan keterampilan yang memadai, akan bisa meminimalkan persoalan-persoalan
yang selama ini muncul di negara penempatan atau di tempat majikan dan mengurangi risikorisiko buruk dalam bekerja.
melakukan intervensi atau memperbaiki kondisi-kondisi yang dihadapi perempuan akibat ketimpangan dan
ketidakadilan berbasis gender.
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• Jika PMI berangkat dalam kondisi berdaya, akan sangat membantu dalam melancarkan
mereka bekerja. Pendidikan pengelolaan keuangan juga akan membantu mereka mengelola
gaji atau upah yang mereka terima dan mereka kirimkan ke kampung, serta mempersiapkan
usaha ekonomi produktif ketika kembali dari migrasi kerja.
• Jika kesetaraan gender itu diperbaiki dan ditingkatkan, perempuan memiliki akses dan kontrol
terhadap pengelolaan penghasilan yang diterimanya dan bisa menikmati manfaat dari
penghasilannya serta kesinambungan dari ekonomi produktif yang bisa dilakukannya.
Jika sejak awal persoalan-persoalan seperti di atas dibereskan, bisa dipastikan bisa
meminimalkan persoalan-persoalan yang membelit PMI, khususnya juga perempuan.

1.2

Nilai pelindungan dan pemenuhan hak pekerja migran

Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk Kependudukan mencatat terdapat lebih
dari 258 juta migran pada 2017 di seluruh dunia yang tinggal di luar negara kelahiran mereka.
Angka ini diperkirakan masih akan tumbuh karena sejumlah alasan termasuk pertumbuhan
populasi, peningkatan konektivitas, perdagangan, meningkatnya ketidaksetaraan,
ketidakseimbangan demografis, dan perubahan iklim. Bahkan Badan PBB ini memperkirakan
jumlah tersebut sekitar 3,4% dari populasi seluruh dunia. Migrasi telah memberikan peluang dan
manfaat luar biasa —bagi para migran, masyarakat negara penerima, dan masyarakat negara
asal. Namun, ketika proses migrasi ini berada dalam proses dan kondisi yang buruk, akan
memunculkan persoalan dan tantangan yang cukup signifikan (UN, Population Facts 2017).
Ketika kecenderungan migrasi kerja antar-negara semakin tinggi dan dampak dari migrasi kerja
baik di negara asal, negara transit, maupun negara penerima semakin signifikan, baik Badan
Dunia Perserikatan Bangsa-bangsa mulai membangun sistem pelindungan, melalui konvensikonvensi serta kerjasama di antara bangsa-bangsa untuk menangani persoalan ini.

1.2.1

Penerapan prinsip hak asasi manusia dan hak pekerja
migran

Deklarasi hak asasi manusia antara lain menetapkan hak kebebasan untuk berpindah (right
to move) dan hak untuk bekerja (right to work), di mana kedua hak ini memberi kesempatan
kepada manusia secara global untuk bebas bergerak, berpindah dan bekerja. Tentu saja dalam
konteks berpindah antar-negara terdapat pembatasan-pembatasan administrasi yang harus
dipatuhi. Kedua hak asasi inilah yang sering dipakai untuk memberi pelindunganbagi orang
yang melakukan migrasi kerja. Untuk jelasnya, setiap orang memiliki hak untuk bergerak,
berpindah dan bekerja, yang tidak boleh dicabut atau diambil. Bahkan negara tidak bisa
mencabut hak asasi manusia tersebut, kecuali hanya bisa melakukan pembatasan terkait
peraturan masing-masing negara. Sebagai contohnya, Si Maria dari Belu atau Siti Romlah dari
Jember memiliki hak asasi untuk pergi atau pindah ke mana pun dan bekerja, asal mematuhi
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peraturan negara setempat atau di mana ia berpindah. Bahkan untuk melindunginya, PBB
menetapkan berbagai konvensi untuk pelindungan pekerja migran.
Hak asasi manusia tidak hanya berlaku untuk warga negara, melainkan semua orang. Hak
asasi para migran harus dihormati secara sama, dan Negara harus memenuhi seluruh hak asasi
manusia migran selayaknya terhadap warga negara dengan prinsip perlakuan yang sama dan
non-diskriminatif. Bahwa memang ada pengecualian dalam pembatasan dari peraturan yang
diatur menurut masing-masing negara, seperti hak suara terkait proses pemilihan umum atau
yang menyangkut keimigrasian. Dan untuk memastikan hak asasi manusia pekerja migran itulah,
PBB mengadopsi Deklarasi untuk Migran dan Pengungsi pertama kalinya pada 19 September
2016, dengan menyerukan dua Global jk.5
Indonesia turut mengadopsi Global Compact of Migration atau Global Compact for Safe,
Orderly and Regular Migration (GCM) yang mengatur semua dimensi migrasi internasional secara
komprehensif dan menyeluruh. Perjanjian ini berdasarkan pada nilai-nilai kedaulatan negara,
pembagian tanggung jawab, non-diskriminasi, hak asasi manusia, dan mengakui bahwa
pendekatan kooperatif diperlukan untuk mengoptimalkan manfaat migrasi secara keseluruhan.
Global compact memiliki tujuan untuk mengurangi faktor-faktor pendorong yang merugikan dan
faktor-faktor struktural yang menghalangi orang untuk membangun dan mempertahankan mata
pencaharian berkelanjutan di negara asal mereka. Dengan perjanjian ini, dimaksudkan untuk
mengurangi risiko dan kerentanan yang dihadapi para migran pada berbagai tahap migrasi
dengan menghormati, melindungi, dan memenuhi hak asasi mereka serta memberi bantuan
pada mereka.
Deklarasi PBB tentang migrasi tersebut sebenarnya melengkapi dan menguatkan berbagai
konvensi yang telah dikeluarkan oleh Badan Dunia PBB untuk Perburuhan atau International
Labour Organization (ILO). ILO telah menetapkan berbagai konvensi pekerja migran, antara lain:
Konvensi PBB 1990 tentang Pelindungan Pekerja Migran dan Keluarganya; Konvensi ILO 97
tentang Migrasi untuk Pekerjaan; Konvensi ILO C181 - Agen Tenaga Kerja Swasta. Selain Konvensi
ILO tersebut, konvensi lainnya yang juga sangat diperlukan untuk pelindungan terhadap migran
adalah Pedoman PBB tentang Bisnis dan Hak Asasi Manusia, Konvensi ILO 189 tentang Kerja Layak
bagi PRT, Konvensi ILO 190 tentang Penghapusan Kekerasan dan Pelecehan di Dunia Kerja,
Konvensi Penghapusan Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW), Konvensi tentang Hak Anak
dan yang terkait lainnya.
Konvensi PBB tentang Perlindungan Hak Semua Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya
1990, yang berlaku sejak 2003, adalah perjanjian multilateral PBB yang mengatur secara
komprehensif pelindungan pekerja migran dan keluarga mereka. Konvensi ini menekankan
hubungan antara migrasi dan hak asasi manusia; di mana tujuan utama dari Konvensi ini adalah
untuk menumbuhkan rasa hormat terhadap hak asasi para migran. Migran bukan hanya
5

Walaupun perlu diakui, kebebasan untuk berpindah adalah salah satu rumpun yang belum kunjung selesai
terumuskan secara memadai. Pelindungan terbatas yang dijamin hukum internasional juga tengah melemah akibat
gelombang pengungsi dan migrasi massal. Lih lebih jauh Guild & Grant & Groenendijk 2019.
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pekerja, mereka juga manusia seperti semua manusia lainnya. Artinya, bahwa para pekerja
migran memiliki hak atas kesetaraan dalam perlakuan dan kondisi kerja. Pada pasal 7 dari
Konvensi ini jelas bahwa pelindungan hak-hak pekerja migran dan keluarga mereka tanpa
memandang “jenis kelamin, ras, warna kulit, bahasa, agama atau keyakinan, opini politik atau
lainnya, asal kebangsaan, etnis atau sosial, kebangsaan, usia, posisi ekonomi, properti, status
perkawinan, kelahiran, atau status lainnya”. Berbagai konvensi itu dibuat untuk melindungi hak
setiap orang atas migrasi yang adil dan aman.

1.2.2

Pemenuhan Hak atas Migrasi Kerja yang Adil dan Aman

Global Compact of Migration atau Global Compact for Safe, Orderly and Regular Migration
(GCM) jelas memandatkan pelindungan terhadap migrasi kerja yang aman dan adil, berbasis pada
prinsip non-diskriminasi dan hak asasi manusia. Namun demikian deklarasi ini juga
mengamanatkan pada masing-masing negara untuk turut bertanggung jawab atas migrasi yang
aman dan adil serta menggunakan pendekatan kooperatif. Selama ini, migrasi kerja sering
menjadi sumber ketegangan hubungan antar-negara di tingkat bilateral, regional maupun global.
Di sisi lain, banyak pekerja migran yang bahkan harus menghadapi perjalanan berbahayayang
kadang berujung pada kematian. Untuk itulah, Global Compact ini dimaksudkan juga untuk
mengurangi risiko dan kerentanan yang dihadapi para migran pada berbagai tahap migrasi
dengan menghormati, melindungi, dan memenuhi hak asasi mereka serta memberi bantuan
pada mereka.
Apa artinya migrasi kerja yang adil dan aman buat para migran? Apa artinya konsep adil
dan aman dalam migrasi kerja? Mengapa harus migrasi kerja yang adil dan aman? Terdapat
banyak alasan mengapa harus migrasi kerja yang adil dan aman. Yang terutama adalah untuk
pelindungan hak-hak asasi sebagai manusia dan pekerja, yaitu hak ekonomi, sosial, dan budaya
yang dimiliki para pekerja migran, seperti hak mendapatkan informasi yang benar, mencegah
adanya diskriminasi upah dengan pekerja lokal, mendapatkan jaminan kerja yang layak dsb.
Selama ini stigma buruk tentang atau menjadi “pekerja migran” atau “buruh migran” atau “TKI”
melekat begitu kuat pada diri PMI sendiri, keluarga, masyarakat, bahkan hingga Negara, yang
membuat PMI tidak pernah bisa bangga dengan pekerjaan tersebut.
Selain itu, juga untuk mencegah kehilangan atau kerugian secara ekonomi yang dialami
oleh pekerja migran, keluarga pekerja migran, dan bagi negara pengirim atau tujuan. Sementara
itu, migrasi kerja yang aman ingin memastikan bahwa pekerja migran bisa melakukan migrasi
kerja dengan keamanan dan dilindungi. Prinsip aman dalam migrasi kerja bisa meliputi banyak
aspek, terhindar dari berbagai pemaksaan, penipuan, penyekapan, eksploitasi, berbagai bentuk
kekerasan seperti kekerasan fisik dan verbal, dan dilindungi dari perdagangan orang.
Jumlah kematian PMI bisa menjadi tolak ukur tentang kondisi ideal migrasi yang adil dan
aman itu masih jauh dari jangkauan. Contoh sangat jelas dari persoalan migrasi yang adil dan
aman ini adalah kasus kematian PMI dari Provinsi NTT. Pada 2019, terdapat 122 PMI asal
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Provinsi NTT yang kembali ke NTT dalam keadaan meninggal, dan 119 orang di antaranya adalah
pekerja migran tidak berdokumen. Jumlah ini meningkat dari tahun sebelumnya, pada 2018 yang
berjumlah 115 orang dan pada 2017 sebanyak 105 PMI asal NTT yang meninggal di negara
penempatan, kebanyakan dari Malaysia (Flores Post 18/1/2020).
Besarnya jumlah PMI non-prosedural serta tanpa dokumen adalah juga contoh bahwa
migrasi yang adil dan aman juga masih jauh dari jangkauan. Contoh yang jelas adalah tingginya
jumlah PMI non-prosedural serta tidak berdokumen di negara Malaysia. Menurut perhitungan
Departemen Imigrasi Malaysia, 4 dari setiap 10 pekerja migran di Malaysia adalah pekerja migran
non-prosedural atau tidak berdokumen. Pada tahun 2017 diperkirakan terdapat 1,258 juta
pekerja migran tanpa dokumen, dan perkiraan resmi Departemen Dalam Negeri Malaysia
mencatat 1,8 juta pekerja migran secara legal, sehingga jumlah total pekerja migran asing di
Negara Malaysia pada 2017 adalah sekitar 3,055 juta pekerja migran. Sementara itu, sebagian
besar pekerja migran tidak berdokumen itu adalah pekerja migran dari Bangladesh dan Indonesia
(Loh dkk 2019). Sejumlah besar PMI tidak berdokumen tersebut jelas memperlihatkan sejumlah
besar persoalan yang menimpa mereka: gaji lebih rendah dari upah yang seharusnya, kerja tidak
layak, tanpa jaminan dan pelindungan. Selain tidak adil, juga tidak aman buat mereka. Lebih
buruk lagi, stigma “PMI bermasalah” dilekatkan pada mereka, yang sering menjadi excuse dari
penanganan persoalan yang tidak selesai atau tuntas, dan digunakanuntuk “menutup” (baca:
kambing hitam) masalah tersebut.
Selama ini, migrasi kerja yang adil dan aman rupanya masih sulit diakses, baik dari level
keluarga, kampung atau desa, kabupaten atau kota, negara pengirim, perusahaan penempatan,
hingga di negara penempatan. Misalnya, Provinsi NTT, sebagai salah satu provinsi pengirim PMI
yang memiliki banyak persoalan, ternyata menyimpan persoalan besar yang tidak pernah
diselesaikan sejak dari hulu proses migrasi kerja, dari kampung-kampung yang jauh dari informasi
yang benar tentang proses migrasi kerja. Satu-satunya sumber informasi serta menjadi
penggerak dari migrasi kerja berbondong-bondong adalah para sponsor atau calo atau agensi,
yang kadang tidak lain tidak bukan adalah masih kerabat atau tetangga sendiri.
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Kondisi tidak adil, aman, dan setara
bagi PMI ini disebabkan oleh berbagai
Mengapa perlu pelindungan
hal,
seperti:
kesadaran
untuk
melakukan migrasi kerja yang formal
migrasi kerja yang adil dan aman?
dan prosedural ternyata masih
persoalan,
berbagai
peraturan
Alasan terutama dari pelindungan
perundangan atau instrumen belum
hak atas migrasi kerja yang adil dan
cukup kuat memberikan rasa aman
dalam proses atau pun implementasi
aman adalah untuk memberikan
serta penegakan hukumnya, pihakpelindungan hak asasi para pekerja
pihak yang selama ini memang
migran sebagai manusia dan pekerja,
bertujuan mencari keuntungan dengan
melakukan kejahatan pada pekerja
yaitu hak ekonomi, sosial, dan
migran. Para pekerja migran yang
budaya yang dimiliki para pekerja
prosedural dan memiliki dokumen
lengkap saja masih banyak yang
migran, yang meliputi: hak
menemui persoalan dalam migrasikerja,
mendapatkan informasi yang benar,
masih berhadapan denganmigrasi kerja
yang tidak adil dana man, apalagi yang
mencegah adanya diskriminasi upah
non-prosedural dan tidak memiliki
dengan pekerja lokal, mendapatkan
kelengkapan dokumen.
jaminan kerja yang layak, dan
Risiko terburuk yang harus disadari
dari migrasi kerja yang tidak aman
mencegah kehilangan atau kerugian
adalah terjebak dalam perdagangan
secara ekonomi yang dialami oleh
orang. Tindak pidana perdagangan
orang (TPPO), yang korbannya baik
pekerja migran, keluarga pekerja
pekerja migran atau bukan, adalah
migran, dan bagi negara pengirim
tindak pidana terhadap kejahatan
kemanusiaan. Beberapa sebab yang
atau tujuan.
mempengaruhi kejahatan perdagangan
orang, terutamanya adalah faktor
ekonomi, seperti kemiskinan dan
keterbatasan terhadap akses atas
pekerjaan. Faktor-faktor lainnya pendidikan, sosial budaya (termasuk ketidaksetaraan gender) dll
menjadi saling terkait, yang menyebabkan orang terjebak dalam perdagangan orang. Sementara
itu, kejahatan perdagangan orang mengambil bentuk bermacam-macam, seperti pekerja migran,
pekerja anak, prostitusi, pengantin pesanan, perdagangan organ, perdagangan obat terlarang
dsb.
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Data terakhir kasus TPPO 2018, misalnya dilaporkan oleh Bareskrim Polri. Pada 2018
Bareskrim Polri menerima 95 laporan polisi terkait TPPO dengan jumlah korban sebanyak 297
orang yang terdiri atas perempuan dewasa 190 orang (64%), anak perempuan 18 orang (6%), lakilaki dewasa 79 orang (27%), dan anak laki-laki 10 orang (3%). Sementara itu Kementerian Luar
Negeri melaporkan pada 2018 menangani 162 kasus Warga Negara Indonesia (WNI) korban
TPPO di luar negeri - Timur Tengah 74 orang, Asia Timur dan Asia Tenggara 47 orang, Afrika 39
orang, Asia Selatan dan Asia Tengah 1 orang, dan Amerika Utara dan Amerika Tengah
1 orang. Dari jumlah kasus tersebut, yang diselesaikan 88 kasus (54%) dan yang sedang berproses
74 kasus (46%) (Satgas Pencegahan dan Penanganan TPPO 2018). Di level provinsi, pada 2018
Provinsi NTT mencatatkan jumlah yang tinggi untuk kasus TPPO, yakni 230 orang korban,
Kabupaten Sumba Barat menjadi wilayah dengan jumlah korban TPPO tertinggi yakni
40 orang. Sementara itu, di tahun yang sama Provinsi NTT berhasil menggagalkan keberangkatan
tenaga kerja non prosedural sebanyak 1379 orang dan sampai dengan Oktober 2019 sebanyak
816 orang (kemenpppa.go.id 2019).

1.2.3

Hak atas migrasi yang aman dan bebas dari kekerasan
untuk perempuan

Jika selama ini jumlah PMI perempuan lebih banyak dibanding PMI laki-laki, demikian pula
kasus-kasus yang muncul lebih banyak didominasi oleh kasus yang menimpa perempuan PMI.
Misalnya, kasus yang ditangani oleh Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI) juga menunjukkan
kecenderungan yang sama, jumlah perempuan yang menjadi korban lebih besar dibanding lakilaki (Tabel 1.6). Sementara itu, data SBMI menunjukkan kecenderungan kasus yang semakin
meningkat setiap tahunnya, bukannya semakin mengecil. Selain itu, kasus paling banyak yang
dialami oleh perempuan PMI, adalah kasus yang dialami para perempuan PMI yang bekerja
sebagai pekerja rumah tangga (Tabel 1.7). Perempuan PMI yang bekerja sebagai Pekerja Rumah
Tangga (PRT) sangat rentan terhadap berbagai tindak pelanggaran dan minim pelindungan,
karena mereka bekerja pada sektor informal/domestik di mana mereka tinggal di tempat majikan
dan terisolasi. Detil kasus ini ini menunjukkan berbagai bentuk KBG dalam migrasi kerja, yang
membuat migrasi kerja yang adil, aman, dan setara bagi perempuan tampaknya masih jauh.
Terdapat bentuk-bentuk kerentanan dan KBG dalam migrasi, antara lain misalnya terjadi dalam proses
rekrutmen, pengurusan dokumen, latihan keterampilan di BLK, transportasi selamaproses, penampungan
sementara, dan di tempat penempatan. Berbagai bentuk kekerasan yang terjadi terhadap perempuan
calon PMI selama proses migrasi kerja, antara lain: beban berlipat perempuan calon PMI, pemaksaan
ketika berangkat (pilihan tidak bebas), penipuan, manipulasi, diskriminasi upah, kekerasan verbal
(makian, umpatan), kekerasan fisik (dianiaya, dipukul, ditendang dsb), kekerasan psikologis (sering
dimarah-marah), pelecehan seksual dan perkosaan, penelantaran, eksploitasi kerja, fasilitas kerja tidak
layak, hingga terjebak ke dalamperdagangan orang yang bisa mengakibatkan kematian.
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Tabel 1.5 Data kasus berdasarkan jenis kelamin 2010-2019
Perempuan
Laki-laki

2
0

0
1

188
7

176
18

76
140

61
49

270
221

215
233
359
108
61
281
Sumber: SBMI 2019

Dalam kasus perdagangan orang, jumlah terbesar yang menjadi korban adalah perempuan
dan anak. Global Report on Trafficking in Persons yang diterbitkan oleh United Nations Office on
Drugs and Crime (UNODC) 2016 menyebutkan 51% dari total korban perdagangan orang di dunia
adalah perempuan dan 28% adalah anak. Sepanjang 2016 hingga Agustus 2017 terdapat 873
kasus tindak pidana perdagangan orang. Indonesia juga menunjukkan kecenderungan yang
sama, perempuan dan anak menjadi korban terbanyak. Sebagai contoh, selama 2018, Bareskrim
Polri menerima 95 laporan polisi terkait TPPO dengan jumlah korban sebanyak 297 orang yang
terdiri atas perempuan dewasa 190 orang (64%), anak perempuan 18 orang (6%), laki-laki
dewasa 79 orang (27%), dan anak laki-laki 10 orang (3%)
(KPPA, 2017).
Tabel 1.6 Data Kasus berdasarkan
Jenis Pekerjaan 2019
Jenis Pekerjaan
Jumlah kasus
Pekerja rumah tangga
292
Awak kapal perikanan
142
Buruh pabrik
77
Pengantin pesanan
22
Office boy
22
Ekspedisi
20
Caregiver
17
Buruh konstruksi
14
Caretaker
9
Buruh home industry
8
Sopir
7
Awak kapal niaga
4
Cleaning service
3
Pekerja restoran
2
Buruh perkebunan
1
Sumber: SBMI 2019b

Kasus TPPO yang banyak dialami oleh perempuan dan anak, sebagian besar korban
diperdagangkan untuk tujuan eksploitasi seksual (pelacuran dan pedofilia), pengantin pesanan,
serta eksploitasi tenaga kerja baik di dalam dan di luar negeri (bekerja di tempat-tempat kasar
dengan upah rendah, seperti pekerja rumah tangga, pekerja di perkebunan, buruh, dll). Pada
tahun lalu misalnya, polisi menggagalkan rencana perdagangan 48 perempuan ke Arab Saudi dan
Uni Emirat Arab, yang diiming-imingi akan dipekerjakan di negara-negara Timur Tengah (CNN
Indonesia 29/10/2019).
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Untuk itulah, penting mengaitkan antara pekerja migran perempuan dengan hak asasi
manusia, khususnya hak asasi perempuan. Apa artinya pekerja migran perempuan berhak atas
migrasi kerja yang aman dan bebas dari kekerasan? Apakah keamanan pekerja migran
perempuan berbeda dengan kategori gender lainnya? Apa dasarnya? Jelas, bahwa hak atas
migrasi yang aman dan adil untuk perempuan artinya adalah hak untuk bebas dari kekerasan
dalam migrasi kerja. Dan persoalan ini erat kaitannya dengan hak asasi perempuan sebagai
bagian dari hak asasi manusia. Mengapa perlu memberi penekanan terhadap hak-hak asasi
perempuan dan apa saja yang menjadi hak asasi perempuan?
Hak asasi perempuan, khususnya hak untuk mendapatkan (menikmati) kesetaraan dan
bebas dari segala bentuk diskriminasi dan kekerasan, adalah hak asasi perempuan yang paling
penting dan relevan, karena selama ini walaupun pengakuan hak asasi bersifat universal, namun
selama ini di seluruh dunia pelanggaran terhadap hak asasi perempuan dan praktik diskriminasi
serta kekerasan terhadap perempuan masih sangat kuat bahkan berlapis-lapis.
Hak asasi perempuan ini —kesetaraan dan bebas dari diskriminasi serta kekerasan ini—
menurut PBB perlu untuk diberi penekanan dan diamankan dari berbagai upaya pelanggaran atas
nama berbagai alasan seperti budaya, agama, status, pendidikan dan lain-lain. Berbagai bentuk
pelanggaran dan diskriminasi tersebut selain berlapis juga saling berkait, sehingga membutuhkan
pendekatan yang menyeluruh untuk memerangi diskriminasi, dan itulah mengapa isu perempuan
menjadi isu yang harus ditangani di semua bidang dan semua level, dari konvensi, hukum,
kebijakan hingga program. Terdapat beberapa konvensi dan instrumen dari tingkat nasional,
regional hingga internasional terkait pelindungan perempuan pekerjamigran (lihat Bab 2).

1.3 Analisis gender dan pengarusutamaan gender dalam migrasi kerja menurut
UU PPMI
UU No 18/2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran (PPMI) memiliki napas untuk
memberikan pelindungan PMI berdasar asas kesetaraan dan keadilan gender (Pasal 2.f), dan
mewajibkan Pemerintah untuk melakukan pelindungan sosial bagi Calon Pekerja Migran
Indonesia dan/atau Pekerja Migran Indonesia melalui kebijakan pelindungan kepada perempuan
dan anak (Pasal 34.e). Jelas sekali bahwa UU PPMI ini secara eksplisit memasukkan prinsip
kesetaraan dan keadilan gender sebagai asas dasar bagi pelindungan PMI. Namun apa artinya?
UU PPMI nampak netral (tidak bias) gender dan tidak diskriminatif, namun senyatanya
mengaburkan dan menenggelamkan persoalan-persoalan yang selama ini membelit kelompok
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perempuan PMI sehingga tidak responsif gender. Bagaimana membaca prinsip yang netral
gender tersebut dalam masyarakat yang masih sangat kuat konstruksi patriarkisnya? Ketika
konteks masyarakat dan negara dalam hampir semua aspeknya masih sangat dipengaruhi oleh
ideologi patriarkis dan laki-laki sentris, perlu dipertanyakan apakah terdapat cukup produk
hukum atau peraturan untuk melindungi kerentanan kelompok perempuan PMI tersebut, serta
memberi ruang lebih lebar secara afirmatif untuk mengejar atau mendapatkan kesempatan yang
sama dalam partisipasi, akses, manfaat, serta kontrol dalam migrasi kerja. Terdapat kondisikondisi (rentan) khusus berbeda yang dihadapi antara perempuan dan laki-laki yang harus
diperhatikan. Salah satu contoh jelas untuk membedah UU PPMI dengan pendekatan responsif
gender adalah mengritisi apa dampak dari dokumen persyaratan “izin dari suami” bagi
perempuan pekerja migran, dan apakah dampaknya berbeda pada laki-laki pekerja migran?
Belum ada pelindungan afirmatif khusus bagi perempuan, jika mengingat perempuan PMI
jumlahnya lebih besar dari pada laki-laki, dan mayoritasnya bekerja di sektor informal/domestik
yang minim pelindungan sehingga kerentanan dan risiko mereka lebih tinggi.
Selain menggunakan analisis gender dalam memahami persoalan migrasi kerja, juga
dibutuhkan bagaimana asas atau prinsip normatif tentang “kesetaraan dan keadilan gender”
dalam UU PPMI tersebut diterjemahkan lebih lanjut dalam kebijakan turunan dan implementasi
program. Di sinilah pentingnya menggunakan kerangka konseptual dan kerangka kerja dari PUG
sehingga kebijakan turunan maupun implementasi programnya memiliki respon terhadap
persoalan ketimpangan dan KBG lainnya. Pendekatan responsif gender ini juga sangat penting
untuk mengimplementasikan pasal-pasal pelindungan (sebelum, selama bekerja, dan sesudah
bekerja), khususnya terhadap kerentanan, kebutuhan dan pelindungan hak-hak perempuan PMI.
Dalam pendekatan responsif gender, analisis gender ini harus dipergunakan sejak asesmen
awal, perumusan, perencanaan hingga evaluasi dari kebijakan dan kerja-kerja pemangku
kepentingan khususnya pemerintah. Terdapat beragam piranti analisis gender yang
dikembangkan berbagai institusi, yang biasanya terkait dengan konteks kerja-kerja yang
dilakukan. Untuk keperluan PUG, Pemerintah khususnya KPPA dan Bappenas menyusun Gender
Analysis Pathway (GAP), dan dilengkapi dengan Gender Impact Assessment (GIA). GIA digunakan
untuk keperluan asesmen dan monitoring, antara lain dengan membuat evaluasi sistematis
terhadap relasi kuasa yang ada di antara kategori gender, juga termasuk di antaranyaevaluasi
terhadap penguasaan sumber daya/modal, pembagian peran serta beban dsb. GIA juga bisa
digunakan untuk mengevaluasi dampak kebijakan/program migrasi kerja pada laki-laki dan
perempuan PMI. Sementara itu, GAP digunakan untuk membuat kerangka konseptual dan
kerangka kerja PUG atau responsif gender dalam berbagai kebijakan, termasuk dalam tata kelola
migrasi kerja.
Dalam analisis gender dan perencanaan program berbasis GAP, beberapa indikator yang
dipakai untuk melakukan pemeriksaan dan analisis adalah (1) partisipasi, (2) akses/kesempatan,
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(3) manfaat, dan (4) pengawasan/kontrol yang peka gender. Terkait migrasi kerja, misalnya bisa
ditetapkan variabel-variabel untuk mengukur, seperti: terdapat data terpilah dengan variabel
terkait; data kasus juga khususnya kasus KBG terhadap perempuan PMI; pasar kerja yangterbuka
dan non-diskriminatif bagi perempuan dan laki laki PMI; penyediaan layanan bagi PMI khususnya
layanan terhadap perempuan PMI yang mengalami kasus kekerasan untuk mendapatkan
pemulihan dan keadilan; penanganan kasus yang berpihak pada korban dsb.
Berikut dalam Tabel 1.8 adalah contoh matriks analisis gender dalam migrasi kerja yang
bisa digunakan untuk memeriksa apakah proses migrasi dari sebelum bekerja (prakeberangkatan), selama bekerja (di penempatan), dan pasca-penempatan (purna PMI) sudah
responsif gender atau belum.
Tabel 1.7. Matriks Analisis Gender untuk Migrasi Kerja berdasarkan UU PPMI No 18 Tahun
2017
No

Persoalan/Isu

1.

Pra-keberangkatan
Pemberian informasi
dan peningkatan
literasi CPMI

Layanan dokumen
kerja (perjanjian kerja,
perjanjian
penempatan, paspor)

Pendidikan
& pelatihan

Responsif Gender
• Apakah laki-laki dan perempuan PMI memiliki akses dan manfaat
yang sama terhadap informasi migrasi kerja?
• Apakah terdapat cukup informasi tentang proses migrasi kerja yang
adil dan aman bagi laki-laki dan perempuan PMI?
• Apakah terdapat cukup informasi tentang proses migrasi kerja yang
adil dan aman?
• Apakah perempuan PMI mendapatkan informasi yang cukup akan
kerentanan dan risiko yang mereka hadapi dan bagaimana
menanggulanginya, termasuk informasi terkait akses ke layanan
penting jika mereka menjadi korban kekerasan, seperti hotline 24/7,
kesehatan, rumah aman, psiko-sosial dll?
• Apakah laki-laki dan perempuan PMI memiliki partisipasi dan akses
yang sama terhadap layanan dokumen kerja, dan untuk memeriksa
apakah data valid?
• Apakah laki-laki dan perempuan PMI memiliki akses yang sama
untuk memeriksa dokumen-dokumen migrasi kerja?
• Apakah perempuan PMI memiliki akses dan bisa berpartisipasi
dalam penyusunan perjanjian kerja dan perjanjian penempatan,
khususnya yang bekerja di sektor domestik, terkait hak-hak
perempuan pekerja, misalnya tentang hari libur, cuti haid dsb?
• Apakah dampak dari persyaratan ‘izin dari suami’ bagi perempuan
pekerja migran yang akan atau sedang bekerja?
• Apakah laki-laki dan perempuan PMI bisa berpartisipasi dan
memanfaatkan layanan pendidikan dan pelatihan tanpa diskriminasi
(semua bisa)?
• Apakah terdapat pembekalan pendidikan wawasan dan kesiapan
mental untuk migrasi kerja yang non-diskriminatif dan adil gender
sejak pra-keberangkatan, penempatan hingga kepulangan bagi laki-
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Pemeriksaan
kesehatan

Pembiayaan

Penanganan kasus
dan bantuan hukum

Jaminan kesehatan
dan sosial

laki dan perempuan PMI?
• Apakah laki-laki dan perempuan PMI sama-sama bisa
mengaksesnya?
• Apakah semua bentuk pendidikan dan pelatihan bisa diakses dan
dimanfaatkan secara sama oleh laki-laki dan perempuan PMI?
• Apakah terdapat mekanisme untuk memeriksa apakah perempuan
PMI mendapatkan tekanan (atau dipaksa) ketika memutuskan
migrasi kerja?
• Apakah jenis-jenis pelatihan vokasional yang sifatnya pekerjaan
domestik memiliki fasilitas yang memadai, mengingat masih besar
jumlah PMI bekerja di sektor domestik sebagai PRT?
• Apakah pemeriksaan medis bisa diakses dan dimanfaatkan secara
sama oleh laki-laki dan perempuan PMI, dan khususnya klinik yang
ramah perempuan untuk perempuan PMI yang membutuhkan?
• Apakah terdapat medical check up khusus terhadap kerentanan
penyakit yang diderita laki-laki?
• Apakah PMI perempuan memiliki akses terhadap medical check up
untuk kesehatan reproduksi?
• Apakah laki-laki dan perempuan PMI memiliki akses yang sama
terhadap informasi dan transparansi tentang pembiayaan yang
transparan dan bisa diawasi?
• Apakah terdapat kecenderungan berbeda dalam pembiayaan antara
laki-laki dan perempuan PMI? Kalau ada, apa bedanya?
• Apakah perempuan PMI secara khusus memiliki kerentanan untuk
ditipu atau dimanipulasi dalam hal pembiayaan? Praktiknya seperti
apa di lapangan? Apa yang harus dilakukan untuk mencegahnya?
• Kasus-kasus macam apakah yang banyak dan khas dialami oleh lakilaki PMI?
• Kasus-kasus macam apakah yang banyak dan khas dialami oleh
perempuan PMI?
• Apakah perempuan maupun laki-laki PMI memiliki akses dan
manfaat yang sama terhadap layanan penanganan kasus yang aman
dan adil, serta berpihak pada korban?
• Khususnya untuk kasus-kasus pelanggaran atau pelecehan seksual
hingga perkosaan, apakah tersedia layanan konseling, medical,
shelter hingga layanan hukum dan jasa penerjemah? Apakah sudah
terdapat mekanisme/SOP untuk menangani kasus-kasus
pelanggaran dan pelecehan seksual ini?
• Apakah terdapat mekanisme atau SOP terhadap kasus-kasus
perempuan PMI yang mengalami kehamilan selama dalam
penempatan?
• Apakah perempuan maupun laki-laki PMI memiliki akses dan bisa
memanfaatkan jaminan kesehatan dan sosial yang sama, baik bagi
yang prosedural maupun non-prosedural?
• Apakah laki-laki dan perempuan PMI dapat mengakses transparansi
informasi serta mengawasi jaminan kesehatan dan sosial yang
mereka miliki? Bagaimana caranya?
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Pengawasan
keberangkatan dan
kepulangan PMI:
Satgas pencegahan
non-prosedural

2

• Jaminan kesehatan dan sosial apa saja yang bisa diakses dan
dimanfaatkan laki-laki dan perempuan PMI? Apakah ada bedanya?
• Khusus bagi perempuan PMI, jaminan kesehatan dan sosial apa saja
yang bisa diakses dan dimanfaatkan? Apakah termasuk jaminan
kesehatan reproduksi dan maternitas?
• Bagaimana dengan kasus-kasus perempuan PMI yang mengalami
kehamilan baik terpaksa (perkosaan) atau konsensual? Apakah ada
jaminan sosial buat mereka? Bagaimana dengan status
kewarganegaraan anak mereka?
• Apakah perempuan PMI dapat mengakses transparansi informasi
serta mengawasi jaminan kesehatan dan sosial yang mereka miliki?
Bagaimana caranya?
• Apakah laki-laki dan perempuan PMI memiliki akses terhadap
transportasi keberangkatan dan kepulangan yang aman?
• Jika selama ini perempuan PMI banyak menjadi korban penipuan
dalam perjalanan pulang dari migrasi kerja, apa yang harus dilakukan
untuk mencegahnya?
• Apakah terdapat perbedaan yang cukup signifikan antara PMI lakilaki dan perempuan yang berangkat migrasi kerja secara nonprosedural? Jika iya, apa penyebabnya?
• Apakah risiko-risiko yang dihadapi laki-laki PMI antara yang
prosedural dan non-prosedural berbeda? Apa perbedaannya?
Mengapa?
• Apakah risiko-risiko yang dihadapi perempuan PMI antara yang
prosedural dan non-prosedural berbeda? Apa perbedaannya?
Mengapa?
• Apakah dalam pemeriksaan terhadap kasus-kasus tunda berangkat
(dicurigai sebagai perdagangan orang) dilakukan sesuai prosedur
yang memperhatikan prinsip-prinsip hak asasi manusia?

Atase Ketenagakerjaan
Organisasi, fungsi & • Apakah PMI baik laki-laki maupun perempuan di negara
penempatan memiliki akses dan mendapatkan manfaat yang sama
tanggung jawab atase
dari layanan atase ketenagakerjaan?
dan staf
• Apakah atase ketenagakerjaan memiliki SOP dan staf khusus yang
ketenagakerjaan
memahami persoalan pekerja migran?

Fungsi sosialisasi dan
pembinaan PMI
perempuan:

• Apakah atase ketenagakerjaan memiliki cukup budget untuk
menangani persoalan dan kasus yang dihadapi PMI?
• Apakah staf atase ketenagakerjaan mendapatkan pelatihan
peningkatan kesadaran gender sebelum ditugaskan?
• Di negara-negara di mana perempuan PMI jumlahnya besar dan
dengan pekerjaan di sektor domestik, apakah atase ketenagakerjaan
memiliki informasi, panduan dan SOP mengenai ‘keamanan’ untuk
disosialisasikan kepada perempuan PMI?
• Apa isi materi panduan dan SOP tentang ‘keamanan’ bagi
perempuan PMI tersebut?
• Apakah atase ketenagakerjaan memiliki program-program untuk
melindungi para perempuan PMI yang bekerja di ranah domestik,
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Fungsi layanan
pelindungan

3

P3MI
Prinsip/Kode etik
P3MI

Layanan P3MI
▪ Perekrutan
▪ Jenis kerja
▪ Job order

4

seperti para PRT yang tinggal di rumah majikan?
• Apakah bentuk-bentuk layanan pelindungan telah disusun dengan
memperhatikan pendekatan responsif gender?
• Apakah atase ketenagakerjaan memiliki SOP untuk pelindungan
khususnya perempuan PMI yang bekerja sebagai PRT atau sektor
domestik lainnya?
• Apakah terdapat staf khusus dalam layanan pelindungan, khususnya
staf perempuan untuk menangani kasus-kasus yang dihadapi
perempuan PMI dengan kasus-kasus khusus?
• Apakah atase ketenagakerjaan memiliki SOP dalam penanganan
kasus?
• Apakah atase memiliki fasilitas khusus bagi perempuan PMI yang
mengalami kasus-kasus penganiayaan, pelecehan seksual, perkosaan
dll, seperti: hotline, konselor, rumah aman, bantuan hukum dll?
• Apakah P3MI memiliki kode etik yang menghargai nilai-nilai nondiskriminatif, egaliter, dan menghargai hak asasi manusia?
• Apakah P3MI memiliki transparansi dalam pembiayaan, yang bisa
diakses oleh PMI?
• Apakah P3MI bisa menyediakan informasi yang benar dalam
pengurusan dan penempatan PMI, termasuk informasi tentang
bentuk-bentuk kerja yang rentan dan berisiko?
• Apakah P3MI memiliki mekanisme perekrutan yang ‘adil’ bagi PMI
baik laki-laki maupun perempuan?
• Apakah P3MI bisa menjamin perjalanan yang aman bagi perempuan
PMI?
• Banyak kasus penipuan dialami oleh perempuan PMI baik dalam
jenis kerja maupun job order, apakah perempuan PMI memiliki
akses, bisa berpartisipasi dan melakukan pengawasan dalam
pembuatan job order atau kontrak kerja?
• Bagi P3MI yang banyak merekrut perempuan PMI untuk bekerja di
sektor domestik (sebagai PRT), apakah mereka memahami
kebutuhan khusus, kerentanan dan risiko-risiko yang dihadapi oleh
perempuan PMI yang bekerja di sektor domestik tersebut?

Serikat Pekerja Migran & Organisasi Masyarakat Sipil (OMS)
Serikat Pekerja • Apakah laki-laki dan perempuan PMI memiliki partisipasi, akses dan
manfaat yang sama dengan bergabung dalam serikat pekerja
Migran
migran?
• Apakah serikat pekerja migran memiliki kepedulian terhadap isu
kesetaraan dan keadilan gender atau perspektif gender dalam visi
misinya?
• Apakah pengurus memiliki kepedulian dan kepekaan gender?
• Apakah terdapat cukup jumlah perempuan menjadi pengurus
Serikat PMI?
• Apakah program-program kegiatan di serikat pekerja migran cukup
responsif gender secara kuantitas dan kualitas?
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OMS/LSM
(pendidikan, advokasi,
pengorganisasian)

• Apakah terdapat program kegiatan untuk penguatan PMI
perempuan mengingat jumlah perempuan PMI yang besar dan
persoalan yang lebih kompleks, dari pra-keberangkatan hingga
pasca-kepulangan?
• Apakah OMS/LSM peduli pekerja migran memiliki perspektif dan
pengarusutamaan gender dalam program pendampingan mereka
terhadap kelompok pekerja migran?
• Apakah OMS/LSM yang memberikan pendidikan pada pekerja
migran menggunakan perspektif gender dalam persoalan pekerja
migran?
• Apakah terdapat OMS/LSM yang melakukan kerja advokasi khusus
menangani persoalan pekerja migran perempuan? Kasus-kasus apa
saja yang ditangani?
• Apakah para pekerja migran baik laki-laki dan perempuan PMI
dilibatkan dalam kerja-kerja OMS/LSM terkait pekerja migran?

1.4 Perencanaan anggaran responsif gender bagi pemerintah dan pihak terkait
Di dalam pengarusutamaan agender terhadap peran kelembagaan di Pemerintahan atau
pun lembaga swasta terkait lainnya penting juga memasukkan perencanaan dan penganggaran
yang responsif gender untuk memastikan bahwa responsif gender bisa dijalankan dalam program
kegiatan. Artinya bahwa PUG ataupun responsif gender hanya bisa berjalan jika didukung dana
dan dimasukkan dalam perencanaan keuangan.
Penganggaran yang responsif gender secara umum mencakup langkah-langkah sebagai
berikut: analisis gender, identifikasi tujuan, sasaran luaran (output), dan penghitungan biaya.
a. Langkah pertama adalah melakukan analisis gender terhadap kondisi PMI dan situasi
ketenagakerjaan yang ada di negara penempatan. Analisis gender mengacu pada proses
analisis informasi yang dirancang khusus untuk memastikan bahwa manfaat dan sumber daya
yang ada secara efektif dan adil dinikmati oleh baik oleh perempuan maupun laki-laki. Secara
kritis, analisis ini memeriksa bagaimana perbedaan dan aktivitas berdasarkan genderperan
mempengaruhi hak dan kesempatan perempuan dan laki-laki. Salah satu elemen penting
dalam analisis gender adalah mencermati akses dan kontrol terhadap sumber daya. Analisis
ini kemudian menjadi pijakan untuk memastikan peluang partisipasi perempuan yang lebih
besar dalam sektor kegiatan ke depannya, dan menjamin perempuan mendapatkan manfaat
yang sebesar-besarnya dari program/kegiatan yang dilakukan.
b. Langkah kedua: Berdasarkan analisis gender atas situasi yang ada, tentukan tujuan (outcome)
yang ingin dicapai melalui sebuah program atau kegiatan.
c. Langkah ketiga: Identifikasi luaran (output) yang diperlukan untuk mencapai tujuan
(outcome). Ini dapat mencakup identifikasi kegiatan-kegiatan yang diperlukan untuk
merealisasikan masing-masing luaran.
d. Langkah keempat: Kalkulasi biaya (dana yang harus dialokasikan) setelah semua tujuan,
luaran dan kegiatan telah teridentifikasi.
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BAB 2. DASAR HUKUM DAN HAK-HAK PEKERJA
MIGRAN

K

etika kecenderungan migrasi kerja antar-negara semakin tinggi dan dampak dari migrasi
kerja baik di negara asal, negara transit, maupun negara penerima semakin signifikan,
Badan Dunia Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) mulai membangun sistem pelindungan,
melalui berbagai konvensi serta kerjasama di antara bangsa-bangsa untuk menangani persoalan
ini. Banyak konvensi terkait migrasi kerja yang dikeluarkan, yang tujuannya untuk menghormati
dan melindungi hak-hak pekerja migran, khususnya terkait dengan hak-hak asasi manusia.
Migran bukan hanya pekerja, mereka juga
manusia. Konvensi yang ditetapkan tidak menciptakan hakhak baru bagi para migran tetapi bertujuan untuk
Migran bukan hanya
menjamin kesetaraan perlakuan, dan kondisi kerja yang
pekerja, mereka juga sama, termasuk dalam hal pekerjaan sementara, untuk
para migran dan warga negara. Banyak konvensi yang
manusia, di mana hak
dibuat rekomendasinya hingga pada tingkat pelindungan
asasi manusia yang paling minimum oleh negara anggota, baik negara asal,
mereka miliki perlu negara transit dan negara penerima. Selain pada tingkat
dunia atau global, berbagai deklarasi dan kerjasama
dilindungi. Berbagai regional dan bilateral mengenai migrasi kerja dan pekerja
konvensi yang migran juga dilakukan.
Di antara berbagai konvensi internasional maupun
ditetapkan tidak deklarasi regional, terdapat beberapa yang khusus
menciptakan hak-hak memberi tekanan pada isu tentang kesetaraan dan
keadilan gender. Mengapa terdapat banyak sekali afirmasi
baru bagi para migran
terhadap hak-hak asasi perempuan dan apa saja yang
tetapi bertujuan untuk menjadi hak asasi perempuan, khususnya perempuan
menjamin kesetaraan pekerja migran? Hak asasi perempuan, khususnya hak
untuk mendapatkan (menikmati) kesetaraan dan bebas
perlakuan dan kondisi dari segala bentuk diskriminasi dan kekerasan berbasis
kerja yang sama untuk gender, adalah hak asasi perempuan yang paling penting
dan relevan, karena selama ini walaupun pengakuan hak
para migran dan warga asasi bersifat universal, namun pelanggaran terhadap hak
negara. asasi perempuan dan praktik diskriminasi serta kekerasan
berbasis gender terhadap perempuan di seluruh dunia
masih sangat kuat bahkan berlapis-lapis. Hak asasi
perempuan ini —kesetaraan dan bebas dari diskriminasi
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serta kekerasan berbasis gender ini— menurut PBB perlu diberi penekanan dan diamankan dari
berbagai upaya pelanggaran atas nama berbagai alasan seperti budaya, agama, status,
pendidikan dan lain-lain. Berbagai bentuk pelanggaran dan diskriminasi tersebut selain berlapis
juga saling berkait, sehingga membutuhkan pendekatan yang menyeluruh untuk memerangi
kekerasan berbasis gender, dan itulah mengapa isu perempuan dan isu gender menjadi isu yang
saling mengkait di antara banyak aspek dan bidang, dan memerlukan intervensi lintas sektor.
Standar Ketenagakerjaan Internasional menjadi standard minimum dalam tata Kelola migrasi
tenaga kerja untuk peningkatan pelindungan dan pemenuhan hak-hak ketenagakerjaan. Menjadi
kewajiban dan tanggung jawab negara asal dan negara tujuan untuk memastikan pemenuhan
hak-hak pekerja migran. Beberapa Konvensi yang terkait dengan migrasi tenaga kerja dan
perlindungan pekerja migran diantaranya Konvensi ILO 97 tentang Migrasi Tenaga Kerja,
Konvensi 181 tentang Penyalur Tenaga Kerja Swasta, Konvensi 189 tentang Pekerja Rumah
Tangga dan Konvensi 190 tentang Penghapusan Kekerasan dan Pelecehan di Dunia Kerja
Bab ini memiliki empat bagian yang kesemuanya merupakan instrumen hukum, konvensi,
atau deklarasi yang sangat penting dan menjadi kunci dari pelindungan hak-hakpekerja migran,
termasuk beberapa instrumen yang secara khusus untuk memberikan pelindungan terhadap
perempuan pekerja migran. Bagian pertama menyangkut berbagai instrumen internasional yang
dikeluarkan oleh PBB. Pada bagian kedua merupakan instrumen pelindungan yang berada di
tingkat regional; dan pada bagian ketiga mengenai UU di Indonesia yang mengatur tata kelola
dan pelindungan PMI. Pada bagian akhir secara khusus mengangkat instrumen penting bagi
pelindungan perempuan PMI melalui instrumen internasional, regional dan Indonesia sendiri.
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2.1 Hukum dan instrumen internasional tentang pelindungan hak-hak pekerja
migran

2.1.1

Konvensi ILO 97 tentang Migrasi Tenaga Kerja

Konvensi Internasional tentang “Perlindungan Hak Semua Pekerja Migran dan Anggota
Keluarganya” adalah perjanjian multilateral PBB yang mengatur pelindungan pekerja migran
dan keluarga mereka. Ditandatangani pada tanggal 18 Desember 1990, Konvensi ini mulai
berlaku pada 1 Juli 2003. Pemerintah Indonesia meratifikasi Konvensi 1990 ini pada rapat
paripurna DPR RI yang dilaksanakan pada 12 April 2012, yang kemudian diundangkan menjadi
undang-undang Nomor 6 tahun 2012 tentang Pengesahan International Convention on the
Protection of the Rights of Migrant Workers and Members of all Their Families (Konvensi
Internasional mengenai Pelindungan Hak hak seluruh Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya).
Konvensi ini menjadi perjanjian internasional yang komprehensif untuk pelindungan hak-hak
pekerja migran. Konvensi ini juga menekankan hubungan antara migrasi dan hak asasi manusia,
yang berkembang menjadi kebijakan penting di seluruh dunia, yang bertujuan, antara lain:
melindungi pekerja migran dan anggota keluarga mereka; menetapkan standar moral; serta
berfungsi sebagai panduan untuk mempromosikan hak-hak migran disetiap negara. Konvensi ini
mempertimbangkan juga konvensi-konvensi tentang pekerja migran dan pekerja paksa yang
sudah ada sebelumnya, yang dikeluarkan Organisasi Buruh Internasional, seperti: Konvensi
Migrasi untuk Pekerjaan (Revisi), 1949; Konvensi Pekerja Migran (Ketentuan Tambahan), 1975;
Konvensi Kerja Paksa dan Penghapusan Konvensi Kerja Paksa; serta perjanjian hak asasi manusia
internasional termasuk Konvensi Menentang Diskriminasi dalam Pendidikan.
Tujuan utama dari Konvensi ini adalah untuk menumbuhkan rasa hormat terhadap hak
asasi para migran. Migran bukan hanya pekerja, mereka juga manusia. Konvensi ini tidak
menciptakan hak-hak baru bagi para migran tetapi bertujuan untuk menjamin kesetaraan
perlakuan, dan kondisi kerja yang sama untuk para migran dan warga negara. Konvensi ini
memiliki kemajuan dalam gagasan dasarnya bahwa semua migran harus memiliki akses ke tingkat
pelindungan minimum. Konvensi mengakui bahwa migran reguler (Ind: prosedural) memiliki
legitimasi untuk mengklaim lebih banyak hak daripada imigran gelap, tetapi juga menekankan
penghormatan terhadap hak asasi manusia fundamental mereka yang harus dihormati, seperti
semua manusia.
Konvensi ini juga mengusulkan penindakan yang harus dilakukan untuk mengurangi
pengiriman tenaga kerja tanpa dokumen (ilegal), terutama melalui perjuangan untuk melawan
informasi menyesatkan yang menghasut orang untuk bermigrasi secara tidak prosedural, dan
pemberian sanksi terhadap perdagangan orang dan para majikan dari migran tidak berdokumen.
Konvensi ini menyebutkan pelindungan hak-hak pekerja migran dan keluarga mereka tanpa
memandang “jenis kelamin, ras, warna kulit, bahasa, agama atau keyakinan, opini politik atau
lainnya, asal kebangsaan, etnis atau sosial, kebangsaan, usia, posisi ekonomi, properti, status
perkawinan, kelahiran, atau status lainnya” (Pasal 7).
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Organisasi Perburuhan Internasional PBB pada 1949 menetapkan Konvensi 97 tentang
Migrasi Tenaga Kerja (Edisi Revisi). Sayang, Pemerintah Indonesia belum meratifikasi konvensi
ini. Konvensi ini antara lain menekankan pentingnya informasi migrasi kerja yang tepat dan benar
yang harus disediakan oleh negara yang menandatangani konvensi. Pada Pasal 1 dinyatakan,
antara lain: menetapkan negara anggota harus menyediakan informasi tentang: (a) kebijakankebijakan nasional, undang-undang dan peraturan-peraturan yang berkaitan dengan emigrasi
dan imigrasi; (b) ketentuan-ketentuan khusus yang berkenaan dengan migrasi tenaga kerja
(perpindahan ke negara lain dengan tujuan untuk bekerja), syarat-syarat kerja dan sumbernafkah
tenaga kerja migran; (c) perjanjian-perjanjian yang bersifat umum maupun khusus tentang
masalah-masalah tersebut yang ditetapkan oleh negara anggota yang bersangkutan. Negara
harus memastikan diusahakannya pemberian pelayanan yang memadai dan cuma-cumauntuk
membantu tenaga kerja migran, khususnya yang berkaitan dengan pemberian informasi yang
tepat dan benar kepada mereka.
Konvensi ini juga mengamanatkan setiap negara anggota wajib mengambil langkahlangkah yang diperlukan, dalam batas wewenang dan kedaulatan masing-masing, untuk
mempermudah pemberangkatan, perjalanan dan penerimaan tenaga kerja migran (Pasal 4).
Sementara itu, setiap negara anggota juga wajib, tanpa membeda-bedakan kewarganegaraan,
ras, agama atau jenis kelamin, untuk memperlakukan imigran yang masuk ke negaranya secara
sah setidak-tidaknya sama seperti memperlakukan warga negaranya sendiri, khususnya untuk
hal-hal berikut:
a) Aspek-aspek ketenagakerjaan yang diatur oleh undang-undang atau peraturan-peraturan,
atau yang tunduk pada wewenang administrasi pemerintah, seperti: (i) remunerasi (imbalan),
termasuk tunjangan-tunjangan yang diberikan kepada pekerja migran dan keluarganya; (ii)
keanggotaan serikat buruh dan hak buruh secara kolektif untuk melakukan posisi tawar
dengan pihak manajemen (hak tawar kolektif); (iii) akomodasi;
b) Jaminan sosial, meliputi ketentuan hukum yang berkaitan dengan kecelakaan kerja,
kehamilan, sakit, cacat, usia tua, kematian, pengangguran dan kewajiban terhadap keluarga,
serta kondisi-kondisi tak terduga lainnya yang menurut undang-undang atau peraturan
nasional berhak atas jaminan sosial;
c) Pajak penghasilan, iuran atau potongan wajib yang harus dibayar oleh tenaga kerja yang
dipekerjakan; dan
d) Proses-proses hukum yang berkaitan dengan hal-hal yang disebutkan dalam konvensi ini.
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2.1.2 Konvensi ILO 181 tentang Penyalur Tenaga Kerja Swasta
Konvensi ini menyebutkan istilah penyalur tenaga kerja swasta adalah perorangan atau badan
hukum, tidak terikat dengan pemerintah, yang menyediakan satu atau lebih jasa pasar tenaga
kerja, yang meliputi:
a. Jasa untuk memenuhi tawaran dan pelamaran pekerjaan, tanpa badan penyalur
tenaga kerja swasta menjadi satu pihak dalam hubungan kerja yang dapat timbul
darinya;
b. Jasa yang terdiri dari menerima pekerja dengan tujuan untuk menawarkan mereka
kepada pihak ketiga, yang dapat berupa perorangan atau badan hukum (yang
selanjutnya disebut sebagai “perusahaan pemakai”) yang menetapkan tugas mereka
dan mengawasi pelaksanaan tugas ini;
c. Jasa lainnya yang menyangkut pencarian pekerjaan, yang ditetapkan oleh pihak yang
berwenang setelah berkonsultasi dengan sebagian besar organisasi pemberi kerja dan
organisasi pekerja, seperti penyediaan informasi, yang tidak menjanjikan untuk
memenuhi penawaran tertentu dan pelamaran pekerjaan.
Konvensi ini berlaku untuk semua badan penyalur tenaga kerja swasta dan konvensi ini juga
berlaku untuk semua kategori pekerja dan semua cabang kegiatan ekonomi, namun tidak berlaku
untuk penerimaan dan penempatan pelaut. Salah satu tujuan konvensi ini adalah agar badan
penyalur tenaga kerja swasta bisa bekerja serta pelindungan terhadap pekerja yang
menggunakan jasa badan itu, sesuai dengan ketentuannya. Konvensi ini juga memberikan
wewenang pada negara anggota untuk melakukan penindakan terhadap badan penyalur tenaga
kerja, setelah berkonsultasi dengan sejumlah organisasi pemberi kerja dan organisasi pekerja
bersangkutan yang paling mewakili, untuk:
a. Melarang, dalam keadaan tertentu, badan penyalur tenaga kerja swasta untuk beroperasi
atas jenis pekerja atau cabang kegiatan ekonomi tertentu dalam penyediaan satu atau lebih
jasa yang tertera dalam konvensi (Pasal 1, ayat 1);
b. Mengesampingkan, dalam keadaan tertentu, pekerja dari cabang tertentu atau kegiatan
ekonomi, atau bagian darinya, dari lingkup konvensi ini atau dari ketentuan tertentu di
dalamnya, sepanjang pelindungan yang memadai dijamin atas pekerja yang bersangkutan.
Konvensi ini juga mengatur beberapa kewajiban negara terkait penyalur tenaga kerja
swasta ini, antara lain:
a. Memberikan pelindungan yang memadai dan mencegah perlakuan sewenang-wenang atas
pekerja migran yang diterima atau yang ditempatkan di wilayah kekuasaan badan penyalur
tenaga kerja swasta (Pasal 8);
b. Menempuh langkah-langkah untuk menjamin bahwa pekerja anak tidak digunakan atau
disediakan oleh badan penyalur tenaga kerja swasta (Pasal 9);
c. Mengambil tindakan yang diperlukan untuk menjamin adanya pelindungan yang memadai
atas pekerja yang diterima oleh badan penyalur tenaga kerja swasta yang menyangkut:
kebebasan berserikat; perundingan kesepakatan kerja bersama; upah minimum; jam kerja
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dan kondisi kerja lainnya; jaminan sosial berdasarkan undang-undang; akses ke pelatihan;
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keselamatan dan kesehatan kerja; ganti rugi bila terjadi kecelakaan atau penyakit yang
berhubungan dengan pekerjaan; ganti rugi bila terjadi ketidakmampuan pemberi kerja untuk
membayar upah serta pelindungan atas tuntutan para pekerja; pelindungan serta jaminan,
terhadap pekerja perempuan yang hamil, serta pelindungan dan jaminan mengasuh bayi
(Pasal 11);
d. Menentukan dan menyediakan, sesuai dengan undang-undang dan ketentuan umum di
negaranya, masing-masing tanggung jawab dari para badan penyalur tenaga kerja swasta
yang memberikan jasa-jasa dan perusahaan pemakai dalam hal: perundingan kesepakatan
kerja bersama; upah minimum; jam kerja dan kondisi kerja lainnya; jaminan sosial
berdasarkan undang-undang; akses ke pelatihan; pelindungan dalam bidang keselamatan
dan kesehatan kerja; ganti rugi bila terjadi kecelakaan atau penyakit yang berhubungan
dengan pekerjaan; ganti rugi bila terjadi ketidakmampuan pemberi kerja untuk membayar
upah serta pelindungan atas tuntutan para pekerja; pelindungan serta jaminan terhadap
pekerja perempuan yang hamil, serta pelindungan dan jaminan mengasuh bayi.

2.1.3 Konvensi Hak Anak
Konvensi PBB 1989 tentang Hak Anak ini merupakan Konvensi paling lengkap terkait hakhak anak, yang paling banyak diratifikasi dalam sejarah konvensi PBB, 193 negara. Indonesia telah
meratifikasi Konvensi Hak Anak ini melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990, dan
kemudian mengadopsinya menjadi UU RI No. 10 Tahun 2012 Tentang Konvensi Hak Anak.
Konvensi ini memiliki 54 artikel yang mencakup semua aspek kehidupan anak dan menetapkan
hak-hak sipil, politik, ekonomi, sosial dan budaya yang menjadi hak semua anak di mana pun.
Konvensi ini juga menjelaskan bagaimana orang dewasa dan pemerintah harus bekerja bersama
untuk memastikan semua anak dapat menikmati semua hak mereka. Konvensi secara jelas
menyebutkan, “Setiap anak memiliki hak, apa pun etnis, jenis kelamin, agama, bahasa,
kemampuan atau status lainnya.”
Konvensi ini menyebutkan semua hak anak yang harus dipenuhi, dengan memandang
semua hak saling terkait dan tidak ada hak yang lebih penting dari yang lainnya, memiliki
kepentingan untuk pelindungan dan keamanan atau bebas dari kekerasan terhadap anak.
Pentingnya memasukkan Konvensi Hak Anak ini dalam isu pekerja migran adalah untuk
mencegah adanya pekerja migran di bawah umur ataupun pelindungan terhadap anak-anak dari
orangtua yang bekerja sebagai pekerja migran.

2.1.4 Global Compact PBB untuk Migrasi
Indonesia turut mengadopsi Global Compact of Migration atau Global Compact for Safe,
Orderly and Regular Migration (GCM) yang ditetapkan PBB pada 2018. Perjanjian global
antarnegara ini berisi tentang semua hal yang sifatnya mengatur semua dimensi migrasi
internasional secara komprehensif dan menyeluruh. Namun demikian, Global compact bersifat
tidak mengikat secara hukum. Perjanjian ini berdasar pada nilai-nilai kedaulatan negara,
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pembagian tanggung jawab, non-diskriminasi, hak asasi manusia, dan mengakui bahwa
pendekatan kooperatif diperlukan untuk mengoptimalkan manfaat migrasi secara keseluruhan,
sambil mengatasi risiko dan tantangannya bagi individu dan masyarakat di negara asal, transit
dan tujuan.
Global Compact memiliki tujuan untuk mengelola migrasi dengan lebih baik di tingkat lokal,
nasional, regional dan global, serta bertujuan untuk mengurangi faktor-faktor pendorong yang
merugikan dan faktor-faktor struktural yang menghalangi orang untuk membangun dan
mempertahankan mata pencaharian berkelanjutan di negara asal mereka. Dengan perjanjian ini,
dimaksudkan untuk mengurangi risiko dan kerentanan yang dihadapi para migran pada berbagai
tahap migrasi dengan menghormati, melindungi, dan memenuhi hak asasi mereka serta memberi
bantuan pada mereka. Perjanjian ini juga berupaya mengatasi masalah satu negara dan
komunitas, sambil mengakui bahwa masyarakat sedang mengalami perubahan demografis,
ekonomi, sosial dan lingkungan pada skala yang berbeda yang mungkin memiliki implikasi dan
hasil dari migrasi. Melalui perjanjian ini, juga perlu usaha untuk menciptakan kondisi kondusif
yang memungkinkan semua migran untuk memajukan masyarakat melalui kapasitas ekonomi
dan sosial mereka, dan dengan demikian memfasilitasi kontribusi mereka untuk pembangunan
berkelanjutan di tingkat lokal, nasional, regional dan global.

2.1.5 Pedoman PBB tentang Bisnis dan Hak Asasi Manusia
Pedoman PBB tentang Bisnis dan Hak Asasi Manusia (UN —Guiding Principles on Business
and Human Rights) disusun untuk menjembatani pertentangan yang cukup keras antara
kepentingan bisnis/korporasi dengan para pembela hak asasi manusia. Indonesia telah
mengambil langkah strategis untuk pelaksanaan pedoman ini melalui penyusunan RAN Bisnis dan
Hak Asasi Manusia.6
Panduan ini memiliki prinsip-prinsip, yaitu: (a) kewajiban negara untuk melindungi,
menghormati, dan memenuhi hak asasi manusia dan kebebasan dasar; (b) peran perusahaan
bisnis sebagai bagian dari masyarakat yang melakukan fungsi-fungsi khusus, sehingga harus
mengikuti peraturan yang berlaku dan menghormati hak asasi manusia; (c) kebutuhan akan hak
dan kewajiban yang sesuai dengan pemulihan yang layak dan efektif ketika dilanggar. Prinsip
panduan ini berlaku bagi semua negara dan semua bisnis, baik transnasional maupun lainnya,
terlepas dari besarnya, sektor, lokasi kepemilikan dan struktur dari perusahaan tersebut.
6

Indonesia menjadi negara pertama di Asia Tenggara yang meluncurkan RAN Bisnis dan HAM yang

diinisiasi National Human Rights Institutions (NHRIs) serta organisasi masyarakat sipil —Lembaga Studi
dan Advokasi Masyarakat (Elsam). Peluncuran dilakukan oleh Komnas HAM bersama Elsam pada 16 Juni
2017 melalui Peraturan Komnas HAM No.1 Tahun 2017 tentang Pengesahan Rencana Aksi Nasional
Bisnis dan Hak Asasi Manusia yang sudah dicatat dalam lembaran negara No. 856.
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Prinsip panduan ini harus dipahami sebagai satu kesatuan yang utuh dan harus dibaca
secara bersama-sama dan tidak terpisah, dalam tujuannya untuk memajukan standar dan praktik
bisnis dan hak asasi manusia agar bisa mencapai hasil nyata bagi komunitas dan individuyang
terkena dampaknya, dan hal itu juga akan memberikan kontribusi pada globalisasi sosial yang
berkelanjutan. Tidak ada satu pun dari prinsip panduan ini yang harus dibaca sebagai
menciptakan kewajiban hukum internasional yang baru, atau untuk membatasi atau
mengesampingkan kewajiban hukum apa pun yang mungkin dimiliki oleh suatu negara atau
menjadi subjek hukum internasional terkait dengan hak asasi manusia. Prinsip panduan ini harus
diterapkan secara non-diskriminatif, dengan perhatian khusus kepada hak-hak dan kebutuhan
dan tantangan yang dihadapi oleh individu-individu dari kelompok atau populasi yang mungkin
berada pada risiko menjadi rentan atau terpinggirkan, dan dengan perhatian kepada risiko
berbeda yang mungkin dihadapi oleh perempuan dan laki-laki.
Panduan ini juga menyoal hubungan negara dengan korporasi/bisnis, yakni: (a) negaranegara harus mengambil langkah-langkah tambahan untuk melindungi dari pelanggaran hak
asasi manusia oleh perusahaan bisnis yang dimiliki atau dikontrol oleh negara, atau yang
menerima dukungan substansial dan layanan jasa dari badan-badan negara seperti badan kredit
ekspor dan badan penjaminan atau asuransi investasi resmi, termasuk dengan mensyaratkan uji
tuntas hak asasi manusia.; (b) negara harus melaksanakan pengawasan yang memadai dalam
rangka memenuhi kewajiban mereka berdasarkan hukum hak asasi manusia internasional ketika
mereka bekerjasama melalui kontrak dengan, atau mengatur, perusahaan bisnis untuk
menyediakan layanan yang mungkin dapat memiliki dampak pada penikmatan hak asasi
manusia; (c) negara-negara harus memajukan penghormatan terhadap hak asasi manusia dari
perusahaan bisnis yang mana dengan hal tersebut mereka melakukan transaksi komersial.

2.1.6 Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi Sosial
Budaya
Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial Budaya (Ekosob) merupakan perjanjian
multilateral yang ditetapkan oleh PBB pada 16 Desember 1966 dan mulai berlaku pada tanggal 3
Januari 1976. Negara yang telah meratifikasi perjanjian ini berkomitmen untuk memenuhi hak
ekonomi, sosial dan budaya individu dan wilayah perwalian dan wilayah yang tidak memerintah
sendiri. Beberapa hak yang dijamin dalam kovenan ini, antara lain: hak atas pekerjaan, hak
kesehatan, hak atas pendidikan, dan hak atas standar hidup yang layak. Kovenanini merupakan
bagian dari Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) bersama dengan Kovenan
Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik. Pada 2015, terdapat 164 negara yang telah
menjadi negara anggota perjanjian ini. Indonesia turut menandatangani kovenan ini, dan
mengadopsinya menjadi UU RI Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan
Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial Budaya.
Kovenan ini memiliki pokok-pokok isi, antara lain: mengukuhkan dan menjabarkan pokokpokok hak asasi manusia di bidang ekonomi, sosial dan budaya dari Deklarasi Universal Hak
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Asasi Manusia (DUHAM) dalam ketentuan-ketentuan yang mengikat secara hukum. Pembukaan
kovenan ini mengingatkan negara anggota mengenai kewajibannya menurut Piagam PBB untuk
memajukan dan melindungi hak asasi manusia, mengingatkan individu akan tanggung jawabnya
untuk bekerja keras bagi pemajuan dan kepatuhan pada hak asasi manusia baik terkait individu
lain dan masyarakatnya, dan mengakui cita-cita manusia untuk menikmati kebebasan sipil dan
politik serta bebas dari rasa takut dan yang hanya dapat tercapai apabila setiap orang dapat
menikmati hak-hak ekonomi, sosial dan budaya serta hak-hak sipil dan politiknya.
Kovenan ini menyatakan bahwa semua rakyat mempunyai hak untuk menentukan nasibnya
sendiri dan menyerukan kepada semua negara, untuk memajukan perwujudan hak tersebut
(Pasal 1). Kovenan ini menetapkan kewajiban negara untuk mengambil langkah- langkah bagi
tercapainya secara bertahap perwujudan hak-hak yang diakui dalam kovenan ini dan memastikan
pelaksanaan hak-hak tersebut tanpa pembedaan apa pun (Pasal 2). Kovenanini juga menegaskan
persamaan hak antara laki-laki dan perempuan (Pasal 3). Negara penandatangan hanya boleh
mengenakan pembatasan atas hak-hak melalui penetapan dalam hukum, sejauh hal itu sesuai
dengan sifat hak-hak tersebut dan semata-mata untuk maksud memajukan kesejahteraan umum
dalam masyarakat demokratis. (Pasal 4) dan kovenan ini juga melarang dilakukannya
pembatasan atau penyimpangan hak asasi manusia mendasar yangdiakui atau yang berlaku di
negara pihak berdasarkan hukum, konvensi, peraturan atau kebiasaan, dengan dalih bahwa
kovenan ini tidak mengakui hak tersebut atau mengakuinya tetapi secara lebih sempit (Pasal 5).
Pasal 6 sampai dengan pasal 15 mengakui hak asasi setiap orang di bidang ekonomi,sosial,
dan budaya, yakni hak atas pekerjaan (Pasal 6), hak untuk menikmati kondisi kerja yang adil dan
menyenangkan (Pasal 7), hak untuk membentuk dan ikut serikat buruh (Pasal 8), hak atas jaminan
sosial, termasuk asuransi sosial (Pasal 9), hak atas pelindungan dan bantuan yang seluas mungkin
bagi keluarga, ibu, anak, dan orang muda (Pasal 10), hak atas standar kehidupan yang memadai
(Pasal 11), hak untuk menikmati standar kesehatan fisik dan mental yang tertinggi yang dapat
dicapai (Pasal 12), hak atas pendidikan (Pasal 13 dan 14).

2.2 Hukum dan instrumen regional tentang pelindungan hak-hak pekerja
migran

2.2.1

Deklarasi dan Konsensus ASEAN untuk Pelindungan
Pekerja Migran

Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-31, 2017, ASEAN di Manila, Filipina, menyepakati, salah
satunya, konsensus pelindungan bagi pekerja migran di seluruh negara ASEAN. Dokumen yang
berjudul ASEAN Consensus on the Promotion and Protection of the Rights of Migrant Workers itu
ditandatangani oleh sepuluh kepala negara ASEAN. Konsensus ini tujuannya untuk meningkatkan
pelindungan hak-hak pekerja migran di ASEAN, yang mengacu pada prinsip38

prinsip hak asasi para pekerja migran dan keluarganya. Konsensus ini merupakan langkah maju
untuk mengimplementasikan Konvensi PBB 1990 tentang Pelindungan dan Pemajuan Hak-Hak
Seluruh Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya. Pelindungan ini juga diberikan kepada pekerja
migran tidak berdokumen/non-prosedural, yakni pekerja migran yang masuk dan tinggal untuk
bekerja di suatu negara secara ilegal, atau pekerja migran yang awalnya legal namun berubah
menjadi tidak legal. Sebuah persoalan yang selama ini mengganjal di antara negara-negara
ASEAN terkait pekerja migran, baik negara pengirim maupun penerima. Setiap negara anggota
ASEAN, baik pengirim atau penerima juga harus membuat rencana aksi nasional (RAN) untuk
memastikan pelindungan pekerja migran di ASEAN.
Konsensus ini juga mengamanatkan perlunya ASEAN memiliki instrumen terkait
peningkatan pelindungan hak-hak pekerja migran. Konsensus ini menghendaki adanya
peningkatan pelindungan kepada pekerja migran, baik oleh negara pengirim, maupun negara
penerima pekerja migran. Konsensus ini, secara garis besar, isinya meliputi: hak pekerja migran,
kewajiban negara pengirim, serta kewajiban negara penerima pekerja migran. Hak-hak pekerja
migran yang dimaksud meliputi:
● mendapatkan kunjungan dari anggota keluarganya;
● menyimpan dokumen pribadi, termasuk paspor dan dokumen izin kerja;
● mendapatkan kesetaraan hukum ketika ditahan atau dipenjara saat menunggu masa sidang
atau ketika ditahan untuk alasan lainnya;
● menyampaikan keluhan kepada otoritas terkait serta mendapatkan bantuan dari perwakilan
pemerintah di negara penempatan;
● mendapatkan kebebasan bergerak atau berpindah tempat di negara penempatan;
● mendapatkan akses informasi ketenagakerjaan, baik tentang negara pengirim maupun
penerima;
● mendapatkan akses informasi terkait dengan pekerjaan dan kondisi pekerjaan di negara
penerima instansi, badan atau agensi perekrut;
● mendapatkan kontrak kerja atau dokumen layak lainnya yang berisi persyaratan kerja yang
jelas;
● mendapatkan perlakuan yang adil di tempat kerja;
● mendapatkan akomodasi yang layak berdasarkan hukum, regulasi, dan kebijakan nasional
negara penerima;
● mendapatkan remunerasi, tunjangan dan penghasilan yang layak dan adil;
● mengirimkan pendapatan dan simpanannya melalui cara pengiriman apa pun sesuai aturan
yang berlaku di negara penerima;
● mengajukan keluhan atau membuat pernyataan terkait perselisihan perburuhan, sesuai
hukum yang berlaku di negara penerima;
● memiliki hak berkumpul dan berserikat dengan asosiasi atau organisasi pekerja sesuai
aturan yang berlaku di negara penempatan.
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Kewajiban negara pengirim pekerja migran, antara lain meliputi:
● Negara pengirim bertanggungjawab memberikan program orientasi sebelum keberangkatan
yang di dalamnya berisi materi tentang hak asasi manusia, hak ketenagakerjaan, kondisi
pekerjaan, hukum, sosial, budaya dan sebagainya terkait negara penerima. Juga memastikan
pekerja memahami kontrak kerja melalui kontrak kerja tertulis dalam bahasa yang mudah
dipahami.
● Negara pengirim bertanggungjawab menentukan biaya yang dikeluarkan pekerja migran yang
layak dan transparan, mencegah biaya yang tinggi, dan wajib menyederhanakan tata kelola
penempatan dengan membuat layanan terpadu.
● Negara pengirim bertanggungjawab atas pemenuhan syarat kesehatan bagi pekerja migran,
serta bertanggungjawab menyusun program re-integrasi bagi pekerja migran yang kembali
berupa program ketenagakerjaan.
Sementara itu, negara penerima pekerja migran memiliki tanggung jawab dan kewajiban
untuk:
● bertanggungjawab menjamin hak asasi manusia, hak dasar serta martabat pekerja migran
dengan memberikan perlakuan yang adil dan mencegah perlakuan yang kasar, kejam dan
siksaan;
● wajib membuat program untuk meningkatkan pemahaman prosedur dan peraturan negara
penerima, menindak pengguna pekerja migran tidak legal, mencegah biaya perekrutan yang
tinggi, serta memastikan pekerja menerima dokumen kontrak;
Menjamin remunerasi dan benefit yang adil, serta memberikan pelindungan keselamatan
kerja bagi pekerja migran, mencegah kekerasan dan pelecehan seksual bagi pekerja migran,
menjamin perlakuan kepada pekerja sesuai dengan kesetaraan gender, memberikan bantuan
dan akses bagi pekerja migran, serta memfasilitasi bantuan hukum dan penerjemah, sertafungsi
kekonsuleran bagi pekerja migran.

2.2.2

Konvensi ASEAN Menentang Perdagangan Orang,
khususnya Perempuan & Anak 2015

Pada 21 November 2015, sepuluh negara anggota ASEAN menyepakati dan
menandatangani “Konvensi ASEAN Menentang Perdagangan orang Terutama Perempuan dan
Anak”; dan Indonesia juga telah mengesahkan Konvensi ini menjadi UU RI No. 12 tahun 2017
tentang Pengesahan Konvensi ASEAN Menentang Perdagangan Orang terutama Perempuan dan
Anak. Konvensi ini merupakan penegasan kembali komitmen negara-negara anggota ASEAN
sebelumnya, seperti: Deklarasi ASEAN menentang Perdagangan Orang Khususnya
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Perempuan dan Anak 2004; Respons Peradilan Pidana terhadap Perdagangan Orang: Mengakhiri
Impunitas terhadap Pelaku Perdagangan Orang dan Menegakkan Keadilan bagi Korban 2007
(“Pedoman bagi Para Praktisi di ASEAN”); Pernyataan Bersama Pemimpin ASEAN dalam
Meningkatkan Kerja Sama Menentang Perdagangan Orang di Asia Tenggara 2011; serta upayaupaya ASEAN dalam mempromosikan hak asasi manusia, termasuk Deklarasi Hak Asasi Manusia
ASEAN yang diadopsi pada 2012.
Konvensi ini merupakan satu bentuk pengakuan dari negara-negara anggota ASEAN bahwa
perdagangan orang merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia dan kejahatan terhadap
harkat dan martabat manusia. Konvensi ini juga menjadi penegasan komitmen negara-negara
ASEAN untuk menanggapi seluruh bentuk kejahatan transnasional dan tantangan lintas batas
negara dan membangun kerja sama regional dan internasional yanglebih efektif dan kuat
dalam menentang perdagangan orang yang bersifat transnasional dan tidak terbatas pada
kejahatan yang dilakukan oleh kelompok kejahatan terorganisasi.
Semua negara anggota ASEAN, terlepas apakah mereka negara asal, transit, atau tujuan,
memiliki tanggung jawab dan komitmen bersama untuk mencegah kejahatan perdaganganorang,
melakukan penuntutan, dan menghukum pelaku kejahatan perdagangan orang serta melindungi
dan membantu para korban kejahatan perdagangan orang. Untuk itu, negara- negara ASEAN
penting memiliki suatu instrumen regional menentang kejahatan perdagangan orang yang secara
hukum mengikat dan akan membantu negara-negara anggota ASEAN, baik sebagai negara asal,
transit, maupun tujuan, dalam mengatasi berbagai tantangan nasional masing-masing, prioritas,
dan strategi dalam memerangi kejahatan perdagangan orang.
Konvensi ini juga mengakui bahwa perdagangan orang disebabkan oleh berbagai faktor,
mencakup korupsi yang dilakukan oleh pemerintah, kemiskinan, ketidakstabilan ekonomi, sistem
hukum yang tidak efisien, kejahatan terorganisisasi, dan faktor permintaan yang memicusegala
bentuk eksploitasi orang, terutama perempuan dan anak, yang mengarah pada perdagangan
orang, sehingga harus ditanggulangi secara efektif.

2.3 Hukum dan instrumen Indonesia tentang pelindungan hak-hak pekerja
migran

2.3.1

Undang-undang RI No. 18 Tahun 2017 - Pelindungan
Pekerja Migran Indonesia

UU No 18 Tahun 2018 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, yang merupakan
revisi No 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Pelindungan TKI di Luar Negeri, memberikan
penekanan pada aspek kebijakan pelindungan terhadap PMI. Dalam UU ini, pemerintah
mengambil tanggung jawab lebih besar dalam proses migrasi kerja dari tahap sebelum bekerja,
selama bekerja dan setelah bekerja. Tanggung jawab negara yang sangat besar diharapkan bisa
menghilangkan atau mengurangi munculnya banyak persoalan dalam migrasi kerja. UU ini juga
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memiliki tata kelola migrasi kerja yang berbeda dibandingkan UU sebelumnya, yang tujuannya
untuk mempermudah mekanisme kerja dari pihak-pihak yang terlibat.
UU PPMI yang memiliki penekanan pada pelindungan, memiliki tujuan untuk (a) menjamin
pemenuhan dan penegakan hak asasi manusia sebagai warga negara dan PMI, dan
(b) menjamin pelindungan hukum, ekonomi, dan sosial dari para PMI dan keluarga mereka. Pada
Pasal 1 jelas disebutkan bahwa pemerintah harus memberikan pelindungan terhadap PMI baik
sebelum bekerja, selama bekerja, dan setelah bekerja. Disebutkan: Pelindungan sebelum bekerja
adalah keseluruhan aktivitas untuk memberikan pelindungan sejak pendaftaran sampai
pemberangkatan (Pasal 1 [6]); pelindungan selama bekerja adalah keseluruhan aktivitas untuk
memberikan pelindungan selama PMI dan anggota keluarganya berada di luar negeri (Pasal 1
[7]), dan pelindungan setelah bekerja adalah keseluruhan aktivitas untuk memberikan
pelindungan sejak PMI dan anggota keluarganya tiba di debarkasi di Indonesia hingga kembali ke
daerah asal, termasuk pelayanan lanjutan menjadi pekerja produktif (Pasal 1 [7]).

2.3.2

UU RI No. 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana
Perdagangan Orang (TPPO)

Undang-undang ini mengatur pemberantasan segala tindak pidana yang bertujuan untuk
eksploitasi atau mengakibatkan orang dieksploitasi. Bentuk-bentuk eksploitasi meliputi kerja
paksa atau pelayanan paksa, perbudakan, dan praktik-praktik serupa perbudakan, kerja paksa
atau pelayanan paksa. UU ini menjerat semua jenis tindakan dalam proses, cara, atau semua
bentuk eksploitasi yang mungkin terjadi dalam praktik perdagangan orang antarwilayah dalam
negeri maupun secara antarnegara, dan yang dilakukan oleh pelaku perorangan maupun
korporasi.
Yang disebut sebagai tindak pidana perdagangan orang (TPPO) adalah tindakan perekrutan,
pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan
ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan,
penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau
manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegangkendali atas orang lain
tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antarnegara, untuk tujuan eksploitasi atau
mengakibatkan orang tereksploitasi (Pasal 1 ayat 1).
TPPO memiliki tiga unsur, yaitu: unsur proses, cara dan eksploitasi. Jika ketiganya terpenuhi
maka bisa dikategorikan sebagai perdagangan orang. Pertama, unsur proses menyangkut
tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan
seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan,
pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan hutang atau
memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orangyang memegang
kendali atas orang lain tersebut. Kedua, unsur cara menyangkut ancaman kekerasan,
penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan,
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penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan hutang atau memberi bayaran atau
manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain
tersebut. Ketiga, unsur eksploitasi menyangkut tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban
yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau
praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ
reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau
jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk
mendapatkan keuntungan baik materiil maupun immateriil.

2.4 Hukum & instrumen internasional, regional, dan Indonesia tentang
kesetaraan gender, pelindungan perempuan & anak terkait migrasi kerja

2.4.1

Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi
terhadap Perempuan (CEDAW) dan Rekomendasi
Umum Komite CEDAW No. 26 tentang Pekerja Migran
Perempuan

Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan atau The
Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women(CEDAW) lahir untuk
menanggapi diskriminasi yang dialami perempuan di seluruh dunia. Konvensi ini juga
menegaskan bahwa hak asasi perempuan adalah termasuk hak asasi manusia, yang dijabarkan
dalam prinsip, norma, standar kewajiban, serta tanggung jawab negara dalam penghapusan
segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan. Indonesia meratifikasi Konvensi ini melalui UU
RI No 7 Tahun 1984 tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan.
Konvensi ini juga mengeluarkan beberapa rekomendasi umum yang dikeluarkan oleh
Komite CEDAW atas laporan yang dimasukkan dan harus ditanggapi dan dijalankan oleh negaranegara bersangkutan. Salah satu Rekomendasi Umum CEDAW dari Komite CEDAW kepada
Pemerintah Indonesia pada 2012 adalah menjalankan Rekomendasi Umum No 26 tentang
Perempuan Pekerja Migran. Rekomendasi umum ini memiliki tujuan untuk menjelaskan situasi
dan permasalahan yang berkontribusi terhadap kerentanan khusus yang dihadapi oleh para
pekerja migran perempuan dan berbagai diskriminasi serta kekerasan berbasis gender yang
mereka alami sebagai penyebab maupun akibat dari pelanggaran hak asasi manusia yang mereka
miliki.
Dalam rekomendasi itu juga ditegaskan negara perlu merumuskan kebijakan yang
komprehensif dan responsif gender untuk kebijakan penempatan dan pelindungan migrasi,
mendapatkan peluang kerja yang aman, menghapus larangan atau pembatasan yang
diskriminatif berbasis jenis kelamin, usia, perkawinan, status kehamilan atau persalinan,
termasuk menghapus ketentuan minta izin suami atau wali laki-laki untuk mendapatkan paspor
atau untuk bepergian.
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2.4.2

Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2004 tentang
Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga

UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga ini
disahkan pada 22 September 2004. UU ini merupakan pengakuan negara bahwa setiap warga
negara berhak mendapatkan rasa aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan sesuai dengan
dasar negara Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
bahwa segala bentuk kekerasan, terutama kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), merupakan
pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk
diskriminasi yang harus dihapus; bahwa korban kekerasan dalam rumah tangga, yang
kebanyakan adalah perempuan, harus mendapat pelindungan dari negara dan/atau masyarakat
agar terhindar dan terbebas dari kekerasan atau ancaman kekerasan, penyiksaan, atau perlakuan
yang merendahkan derajat dan martabat kemanusiaan; bahwa dalam kenyataannya kasus
kekerasan dalam rumah tangga banyak terjadi, sedangkan sistem hukum di Indonesia belum
menjamin pelindungan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga.
Tujuan Penghapusan Diskriminasi terhadap Perempuan

•
•
•

Penghapusan diskriminasi terhadap perempuan di lapangan pekerjaanbertujuan
untuk menjamin hak-hak yang sama atas dasar persamaan antara laki-laki dan
perempuan, khususnya:
Hak untuk bekerja sebagai hak asasi manusia;
Hak atas kesempatan kerja yang sama, termasuk penerapan kriteria seleksiyang
sama dalam penerimaan pegawai;
Hak untuk memilih dengan bebas profesi dan pekerjaan, hak untuk promosi,
jaminan pekerjaan dan semua tunjangan serta fasilitas kerja, hak untuk
memperoleh pelatihan kejuruan dan pelatihan ulang termasuk masa kerja
sebagai magang, pelatihan kejuruan lanjutan dan pelatihan ulang lanjutan;
Hak untuk menerima upah yang sama, termasuk tunjangan-tunjangan, baik
untuk perlakuan yang sama sehubungan dengan nilai yang sama, maupun
persamaan perlakuan dalam penilaian kualitas pekerjaan;
Hak atas jaminan sosial, khususnya dalam hal pensiun, pengangguran, sakit,
cacat, lanjut usia, serta lain-lain ketidakmampuan untuk bekerja, hak atas masa
cuti yang dibayar; dan
Hak atas pelindungan kesehatan dan keselamatan kerja, termasuk usaha
pelindungan terhadap fungsi melanjutkan keturunan.
(CEDAW, Pasal 11)
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UU ini dengan jelas menyebut bahwa penghapusan KDRT adalah jaminan yang diberikan
oleh negara untuk mencegah terjadinya KDRT, menindak pelaku KDRT, dan melindungi korban
KDRT. Pasal 1 UU ini mendefinisikan KDRT adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama
perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual,
psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan
perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup
rumah tangga. UU ini juga sangat penting bagi pelindungan perempuan PMI dan keluarganya.
Perempuan PMI, yang menjadi istri dan ibu, tidak jarang berangkat migrasi kerja karena di rumah
mengalami KDRT seperti penelantaran/kekerasan ekonomi, kekerasan psikologis hingga
kekerasan seksual. Bahkan hal itu bisa berlanjut ketika dia di negara penempatan atau ketika
dia pulang kembali dari migrasi kerja, misalnya penguasaan gaji oleh suami, suami yang tidak mau
bertanggung jawab terhadap perawatan anak di rumah, dan ketika pulang kembali juga ada
kemungkinan akan kembali mengalami KDRT seperti sebelumnya.

2.4.3

Konvensi ILO 189 tentang Pekerjaan Layak untuk
Pekerja Rumah Tangga

Konvensi ILO 189 yang disahkan pada 16 Juni 2011 secara khusus memberikan tempat pada
pelindungan para pekerja rumah tangga (PRT). Konvensi ini menetapkan hak dan prinsip dasar
pelindungan PRT dan mengharuskan negara untuk membuat kebijakan dan langkah-langkah bagi
kerja layak PRT. Konvensi ini juga memberikan definisi yang jelas mengenai siapa PRT. Menurut
konvensi ini, PRT adalah seseorang yang dipekerjakan dalam pekerjaan rumah tangga di dalam
hubungankerja, yang dilakukan di atau untuk satu atau beberapa rumah tangga. Pekerjaan ini
dapat mencakup tugas-tugas seperti membersihkan rumah, memasak, mencuci dan menyetrika
baju, merawat anggota keluarga, anak-anak, lanjut usia atau sakit, berkebun, mengurus rumah,
bahkan untuk keluarga tersebut merawat binatang peliharaan. Konvensi ini mencakup seluruh
PRT di dunia, meskipun PRT yang bekerja di negara penempatan menghadapi ketentuan yang
berbeda.
Menjadi penting dan relevan bagi Pemerintah Indonesia untuk meratifikasi Konvensi 189,
mengingat bahwa Konvensi ini juga menetapkan hak-hak dasar ketenagakerjaan untuk PRT,
seperti: pelindungan hak asasi manusia (Pasal 3); penghormatan dan pelindungan atas prinsipprinsip dan hak-hak dasar di tempat kerja seperti kebebasan berserikat dan pengakuan atas
perundingan bersama, penghapusan segala bentuk kerja paksa, penghapusan pekerja anak,
penghapusan diskriminasi dalam pekerjaan (Pasal 3, 4 dan 11); pelindungan efektif dari segala
bentuk penyalahgunaan, pelecehan, dan kekerasan (Pasal 5); ketentuan kerja yang adil dan
kondisi hidup yang layak (Pasal 6).
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Beberapa ketentuan kerja layak yang ditetapkan, antara lain adalah: informasi mengenai
syarat dan ketentuan kerja yang tertuang dalam kontrak kerja tertulis; jam kerja yang jelas, serta
kompensasi yang harus didapatkan seperti jika ada lembur, dan juga hari libur; pengupahan;
keselamatan dan kesehatan kerja; dan jaminan sosial.

2.4.4

Konvensi ILO 190 tentang Mengakhiri Kekerasan dan
Pelecehan di Dunia Kerja

Konferensi Perburuhan Internasional di Swiss pada Juni 2019 telah mengadopsi Konvensi
ILO No. 190 disertai Rekomendasi tentang Mengakhiri Kekerasan & Pelecehan di Dunia Kerja (The
Convention on Violence and Harassment in the World Work). Menurut konvensi ini, yang disebut
sebagai istilah ‘kekerasan dan pelecehan’ dalam dunia kerja mengacu pada serangkaian perilaku
dan praktik yang tidak dapat diterima, atau ancaman-ancaman baik yang terjadi berulang,
bertujuan, mengakibatkan, atau cenderung mengakibatkan kekerasan fisik, psikologis, seksual
atau ekonomi, dan termasuk kekerasan dan pelecehan berbasis gender. Sementara itu, istilah
‘kekerasan dan pelecehan berbasis gender’ berarti kekerasan dan pelecehan yang ditujukan pada
seseorang karena jenis kelamin mereka, atau mempengaruhi orang-orang dari jenis kelamin
tertentu secara tidak proporsional, dan termasuk pelecehan seksual.
Konvensi ini sangat penting untuk segera mengakhiri banyaknya kekerasan, pelecehan dan
diskriminasi dunia kerja, termasuk pelecehan dan kekerasan berbasis gender. Konvensi ini juga
mengakui bahwa kekerasan dan pelecehan di dunia kerja adalah pelanggaran atau pelecehan
terhadap hak asasi manusia, dan bahwa kekerasan dan pelecehan adalah ancaman terhadap
kesempatan yang sama, yang tidak dapat diterima dan tidak sesuai dengan kerja layak.
Lebih lanjut, konvensi ini mengakui bahwa kekerasan berbasis gender di dunia kerja dapat
mempengaruhi kesehatan psikologis, fisik dan seksual seseorang, martabat, keluarga dan
lingkungan sosial. Kekerasan dan pelecehan juga dapat mempengaruhi kualitas layanan publik
dan swasta, dan dapat mencegah orang, khususnya perempuan untuk mengakses, dan tetap dan
maju di pasar tenaga kerja. Pelecehan dan kekerasan berbasis gender lainnya telah memengaruhi
perempuan dan anak perempuan, dan memerlukan pendekatan yang inklusif, terpadu, dan
responsif gender untuk menangani penyebab dan faktor risiko yang mendasarinya untuk
mengakhiri kekerasan dan pelecehan di dunia kerja, antara lain: stereotipi berbasis gender,
berbagai bentuk diskriminasi, ketidaksetaraan gender, relasi kuasa yang timpang gender.
Kekerasan dan pelecehan ini, termasuk KDRT, dapat berdampak negatif dan mempengaruhi
kondisi lapangan kerja (hubungan kerja, keterlibatan pekerja), produktivitas, kesehatan,
keselamatan, dan akhirnya pada kondisi perusahaan. Pelindungan terhadap tindak kekerasan dan
pelecehan di dunia kerja ini mencakup: (a) di tempat kerja (selama bekerja), termasuk ruang
publik dan pribadi yang adalah tempat kerja; (b) di tempat-tempat di mana pekerja dibayar,
beristirahat atau makan, atau menggunakan fasilitas sanitasi, mencuci dan
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berganti; (c) selama perjalanan, perjalanan, pelatihan, acara atau kegiatan sosial terkait
pekerjaan; (d) melalui komunikasi yang terkait dengan pekerjaan, termasuk yang dimungkinkan
oleh teknologi informasi dan komunikasi; (e) akomodasi yang disediakan majikan; dan (f) saat
bepergian ke dan dari tempat kerja.

2.4.5

Konvensi ILO yang terkait Isu Kesetaraan Gender —
Konvensi ILO 100, 111, 156, dan 183

Konvensi ILO 100 memiliki usia sudah cukup panjang, yaitu ditetapkan sejak 1951. Konvensi
ini disebut juga sebagai Konvensi Kesetaraan Upah. Indonesia sudah meratifikasi konvensi ini
berbareng dengan Konvensi 111 tentang Diskriminasi dalam pekerjaan dan Jabatan. Indonesia
meratifikasi Konvensi ILO No. 100 pada 1958 dan Konvensi ILO No. 111 pada 1999. Istilah
kesetaraan upah yang dimaksud adalah ‘upah yang setara bagi pekerja laki-laki danperempuan
untuk pekerjaan yang sama nilainya’ dengan mengacu pada nilai upah yang ditetapkan tanpa
diskriminasi berdasarkan jenis kelamin. Dengan kata lain, setiap negara anggota konvensi harus
mempromosikan dan menjamin pelaksanaan asas pengupahan yang setara bagi pekerja laki-laki
dan perempuan atas pekerjaan yang sama nilainya untuk semua pekerja sesuai dengan cara-cara
yang berlaku untuk menetapkan nilai upah di masing-masing negara tersebut.
Untuk menjamin pelaksanaan kesetaraan upah tersebut, masing-masing negara
penandatangan konvensi harus memastikannya melalui: (a) dengan UU atau peraturan nasional;
(b) oleh badan penetapan upah yang dibentuk menurut peraturan, yang berlaku atau yang diakui
sah; (c) melalui kesepakatan kerja bersama di antara pengusaha dengan pekerja; atau (d) dengan
menggabungkan cara-cara ini. Mengenai apakah upah yang berbeda itu setara atau tidak,
konvensi ini menjelaskan bahwa nilai upah yang berbeda antarpekerja, tanpa memandang jenis
kelamin mereka, yang sesuai dengan perbedaan, seperti yang ditetapkan melalui penilaian yang
objektif, pekerjaan yang akan dilaksanakan, tidak akan dianggap bertentangan dengan asas
pengupahan yang setara bagi pekerja laki-laki dan perempuan atas pekerjaan yang sama nilainya.
Sementara itu, Konvensi ILO 111 berisi tentang Diskriminasi (Pekerjaan dan Jabatan) yang
ditetapkan 1958. Konvensi ini bertujuan untuk mempromosikan, melalui cara yang sesuai dengan
kondisi dan cara negara masing-masing, kesetaraan kesempatan dan perlakuan dalam hal
pekerjaan dan jabatan, dengan tujuan untuk menghapus diskriminasi apa pun di bidang tersebut
(Pasal 2). Istilah ‘pekerjaan’ dan ‘jabatan’ mencakup akses untuk memperoleh pelatihan
keterampilan, akses untuk memperoleh pekerjaan dan jabatan tertentu, serta persyaratan dan
ketentuan kerja.
Konvensi ILO lainnya terkait isu kesetaraan gender dalam kerja adalah Konvensi ILO 156
tentang Konvensi Pekerja dengan Tanggung Jawab Keluarga, yang ditetapkan pada 1981.
Konvensi ini dilatarbelakangi oleh kenyataan bahwa kesetaraan dalam kerja serta penghapusan
diskriminasi memerlukan banyak instrumen pendukung, termasuk memasukkan isu pekerja dan
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tanggung jawab keluarga. Negara-negara penandatangan konvensi ini menyadari bahwa
dibutuhkan perubahan peran tradisional kaum laki-laki maupun peran tradisional kaum
perempuan dalam masyarakat dan dalam keluarga untuk mencapai kesetaraan penuh antara
laki-laki dan perempuan.
Masalah-masalah yang dihadapi pekerja dengan tanggung jawab keluarga merupakan
aspek dari isu-isu lebih luas mengenai keluarga dan masyarakat yang harus diperhitungkan dalam
kebijakan nasional, dan mengakui adanya kebutuhan untuk menciptakan kesamaan kesempatan
dan perlakuan yang efektif di antara pekerja laki-laki dan perempuan dengantanggung jawab
keluarga. Masalah yang dihadapi para pekerja akan menjadi lebih buruk keadaannya bagi pekerja
yang memiliki tanggung jawab keluarga, sehingga perlu mengenali kebutuhan untuk
memperbaiki kondisi pekerja mereka dan merespon kebutuhan khusus mereka, sambil
memperbaiki kondisi pekerja pada umumnya.
Konvensi ini berlaku bagi pekerja laki-laki dan perempuan dengan tanggung jawab atas
anak-anak mereka yang belum dewasa dan anggota keluarga lainnya yang membutuhkan
perawatan dan dukungan, di mana tanggung jawab seperti itu membatasi mereka untuk
mempersiapkan, memasuki, berperan serta di dalam atau maju dalam kegiatan ekonomi.
Konvensi ini juga tidak membedakan jenis pekerjaan. Tanggung jawab keluarga juga tidak boleh
menjadi alasan untuk memutuskan hubungan kerja (Pasal 8).
Konvensi ini merekomendasikan tiap negara wajib merumuskan kebijakan nasional dengan
tujuan memungkinkan orang-orang dengan tanggung jawab keluarga yang terlibat atau ingin
terlibat dalam pekerjaan untuk menggunakan hak mereka tersebut tanpa diskriminasidan,
sejauh memungkinkan, tanpa ada konflik antara pekerjaan dan tanggung jawab mereka. Dan
untuk tujuan perlakuan yang efektif antara pekerja laki-laki dan perempuan, pemerintah negara
anggota harus mengupayakan semua tindakan yang sesuai dengan kondisi masing-masing yang
memungkinkan pekerja dengan tanggung jawab keluarga melaksanakan hak kebebasan mereka
memilih pekerjaan dan mempertimbangkan kebutuhan mereka dari segi dan dalam kondisi
hubungan kerja dan dalam jaminan sosial (Pasal 4). Untuk itu, Pemerintah negara anggota bisa
mempertimbangkan kebutuhan pekerja dengan tanggung jawab keluarga dalam perencanaan
masyarakat; dan membangun atau meningkatkan sarana pelayanan masyarakat, baik yang
dikelola oleh pemerintah atau pun swasta, seperti tempat penitipananak dan layanan keluarga
dan fasilitas-fasilitas.
Konvensi ini juga meminta negara anggota untuk mengambil tindakan-tindakan untuk
meningkatkan informasi dan pendidikan yang mendorong pemahaman masyarakat tentang asas
kesetaraan dan dalam perlakuan bagi pekerja laki-laki dan perempuan baik dalam pekerjaan
dengan tanggung jawab keluarga maupun gagasan untuk mengatasi persoalan ini. Di antara
tindakan itu, antara lain: menyediakan bimbingan dan pelatihan vokasional/kejuruan, yang
memungkinkan pekerja dengan tanggung jawab keluarga menjadi bagian dan tetap terintegrasi
dalam angkatan kerja, serta kembali memasuki angkatan kerja setelah cuti karena tanggung
jawab tersebut.
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Sementara itu, Konvensi ILO 183 mengatur tentang Pelindungan Maternitas 2000 untuk
melengkapi konvensi terkait dengan para pekerja, baik KILO 100, KILO 111, KILO 156. Konvensi
ini untuk melindungi para pekerja perempuan yang sedang mengalami kehamilan, yang menjadi
tanggung jawab bersama pemerintah dan masyarakat. Konvensi ini merupakan revisi dari
Konvensi Pelindungan Maternitas 1952, dan ditetapkan pada 2000. Menjadi relevan untuk
pemerintah meratifikasi Konvensi Perlindungan Maternitas, mengingat konvensi ini berlaku
untuk setiap orang perempuan yang bekerja dalam jenis pekerjaan apa pun dan anak tanpa
diskriminasi apa pun. Beberapa pelindungan yang diberikan dalam hal pelindungan maternitas,
antara lain: pelindungan kesehatan (pasal 3), cuti melahirkan (Pasal 4), cuti karena sakit atau
komplikasi (Pasal 5) dan tunjangan (Pasal 6). Semua bentuk pelindungan itu diberikan oleh negara
anggota konvensi setelah berkonsultasi dengan organisasi pengusaha dan pekerja yang
representatif. Disebutkan dalam konvensi ini:
a. Perempuan hamil atau menyusui tidak diwajibkan untuk melaksanakan pekerjaan yangtelah
ditetapkan oleh otoritas berwenang yang akan merugikan kesehatan ibu atau anak, atau bila
penilaian telah menetapkan risiko yang signifikan terhadap kesehatan ibu atau anaknya.
b. Cuti melahirkan dengan surat keterangan kesehatan atau surat keterangan lain yang berlaku
yang menyatakan prakiraan tanggal kelahiran, seorang perempuan yang padanya Konvensi
ini berlaku berhak mendapatkan masa cuti melahirkan tidak kurang dari 14 minggu. Dengan
memperhatikan pelindungan terhadap kesehatan ibu dan anak, cuti melahirkan harus
mencakup masa cuti wajib enam minggu setelah melahirkan, kecuali disepakati lain pada
tingkat nasional oleh pemerintah dan perwakilan organisasi pengusaha dan pekerja yang
representatif.
c. Cuti karena sakit atau komplikasi: Pada pembuatan surat keterangan kesehatan, cuti harus
diberikan sebelum atau sesudah masa cuti melahirkan bila terdapat penyakit, komplikasi atau
risiko komplikasi yang timbul dari kehamilan atau kelahiran. Sifat dan durasi maksimal cuti
semacam itu dapat disesuaikan dengan hukum yang berlaku. Sementara itu, tunjangan tunai
harus tetap diberikan, sesuai dengan hukum dan peraturan nasional, atau dengan caralain
yang sesuai dengan kebiasaan nasional, kepada perempuan yang absen bekerja saat cuti
karena melahirkan atau mengalami sakit komplikasi. Tunjangan tunai harus pada tingkat
yang menjamin bahwa perempuan tersebut dapat memenuhi kebutuhan dirinya sendiri dan
anaknya dalam kondisi kesehatan yang semestinya dan dengan standar hidup yang sesuai.
Menyusui: seorang perempuan yang sedang menyusui harus diberi hak untuk satu kali atau
lebih istirahat harian atau pengurangan jam kerja harian untuk menyusui anaknya. Masa istirahat
untuk menyusui atau pengurangan jam kerja harian diperbolehkan; jumlah dan durasi istirahat
menyusui serta prosedur pengurangan jam kerja harian harus ditentukan oleh hukum
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dan praktek yang berlaku. Istirahat atau pengurangan jam setiap hari kerja akan dihitung
sebagai waktu kerja dan dibayar dengan sesuai.

2.4.6

Deklarasi tentang Penghapusan Kekerasan terhadap
Perempuan dan Penghapusan Kekerasan terhadap
Anak di ASEAN, 2013

Deklarasi Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan dan Penghapusan Kekerasan
terhadap Anak di ASEAN (ASEAN Declaration on the Elimination of Violence Against Women and
Children) merupakan salah satu hasil Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-12 ASEAN, 2013.
Deklarasi ini menjadi pengakuan para pemimpin di ASEAN bahwa tindak kekerasan yang dialami
perempuan dan anak berbasis gender dan sangat diskriminatif, yang tidak bisa diterima dan harus
dihilangkan. Untuk itu, deklarasi ini memiliki tujuan untuk memajukan hak asasi perempuan dan
anak yang responsif gender dan sensitif pada kerentanan dan kebutuhan anak.
Deklarasi ini juga memuat pendekatan yang harus dilakukan oleh pemerintah masingmasing negara untuk membuat mekanisme investigasi, penuntutan, penghukuman, dan
kemungkinan rehabilitasi bagi pelaku. Sementara itu, para korban dan penyintas harus
mendapatkan akses pada keadilan, bantuan hukum, pelindungan, layanan kesejahteraan sosial,
pendidikan dan kesehatan. Layanan ini juga menyertakan mekanisme peer-to-peer, rehabilitasi,
penyembuhan, dan reintegrasi para korban serta penyintas dengan masyarakat.
Untuk memastikan deklarasi tersebut diimplementasikan, negara-negara ASEAN
membentuk Komite Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak, yang akan menjadi
menjaga komitmen masing-masing negara dalam RAN Penghapusan Kekerasan terhadap
Perempuan dan Anak masing-masing negara. Di bawah payung Deklarasi tentang Penghapusan
Kekerasan terhadap Perempuan dan Penghapusan Kekerasan terhadap Anak di ASEAN
(DEVAWC), negara-negara ASEAN dimandatkan untuk membuat komitmen zero tolerance
terhadap kekerasan atas perempuan dan anak, serta memiliki rencana aksi konkrit untuk
mengakhiri kekerasan terhadap perempuan dan anak di wilayah ASEAN.

2.4.7

Deklarasi Ha Noi tentang Peningkatan Kesejahteraan
dan Pembangunan Perempuan dan Anak ASEAN 2010

Pada pertemuan KTT ASEAN ke-17 di Ha Noi, 2010, para pemimpin negara-negara ASEAN
menyepakati dikeluarkannya Deklarasi Ha Noi tentang Peningkatan Kesejahteraan ASEAN dan
Pemberdayaan Perempuan dan Anak sebagai bagian dari upaya mewujudkan ASEAN yang
berbasis masyarakat. Deklarasi tersebut merupakan satu bentuk pengakuan dari para pemimpin
ASEAN bahwa perempuan dan anak-anak mencakup lebih dari separuh populasi ASEAN. Negaranegara ASEAN sepakat untuk memberdayakan dan menguatkan kelompok perempuan dan anakanak, yang sering berada dalam situasi rentan mengalami diskriminasidan kekerasan berbasis
gender lainnya. Walaupun perbaikan-perbaikan signifikan telah dibuat
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di Negara-negara Anggota ASEAN dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat mereka secara
umum dan perempuan dan anak-anak pada khususnya, namun persoalan kesenjangan
pembangunan, kekerasan dan eksploitasi rumah tangga, perubahan iklim, kemiskinan dan
diskriminasi gender masih tetap menjadi tantangan utama untuk mengejar kesetaraan gender,
pemberdayaan perempuan, serta partisipasi anak dan komunitas ASEAN.
Deklarasi ini juga mendorong berbagai upaya bersama untuk peningkatan kesejahteraan
dan pengembangan perempuan dan anak-anak di ASEAN, melalui beberapa tindakan berikut:
a. mempromosikan kerjasama regional untuk peningkatan kesejahteraan dan pengembangan
perempuan dan anak-anak di kawasan ASEAN sebagai bagian integral dari upaya ASEAN
untuk meningkatkan kehidupan masyarakat, mengatasi tantangan dan merebut peluang yang
diciptakan oleh globalisasi dan integrasi regional di kawasan ASEAN;
b. mendorong kerjasama regional yang lebih dekat dalam mempromosikan dan melindungi hakhak perempuan dan anak-anak terutama mereka yang hidup dalam kondisi yang kurang
beruntung dan rentan, termasuk yang berada di daerah yang terkena dampak bencana dan
konflik;
c. memperkuat kemampuan negara-negara anggota ASEAN untuk memenuhi komitmen
mereka pada CEDAW, the Committee on the Rights of the Child (CRC), Beijing Platform for
Action (BPFA), A World Fit for Children dan MDGs sebagai proses yang saling memperkuat
dengan secara efektif menggunakan sumber daya nasional dan memprioritaskan alokasi
anggaran nasional yang memadai untuk peningkatan kesejahteraan, pengembangan dan
partisipasi perempuan dan anak-anak;
d. memperkuat mekanisme kelembagaan dan kapasitas teknis yang ada dari negara-negara
anggota ASEAN yang relevan untuk mempromosikan kesetaraan gender, pemberdayaan
perempuan, pengarusutamaan gender dan pendekatan yang berpusat pada anak dalam
perencanaan, pemrograman dan penganggaran, proses implementasi, pemantauan dan
evaluasi di semua tingkatan di wilayah ini;
e. mendorong dan memfasilitasi studi terkait, evaluasi dan proposal untuk mengurangi dampak
negatif dari perubahan ekonomi dan lingkungan, termasuk perubahan iklim, pada perempuan
dan anak-anak;
f. berbagi informasi dan praktik-praktik terbaik melalui pembentukan sistem manajemen
pengetahuan regional serta mendorong pengembangan jaringan/ mekanisme regional untuk
berbagi informasi dan meningkatkan pembangunan kapasitas untuk organisasi, lembaga yang
bekerja untuk perempuan dan anak-anak, dengan mengatur forum regional, studi, dialog,
program pertukaran, dan kunjungan;
g. melakukan tindakan nyata untuk mengakhiri kekerasan terhadap perempuan dan anakanak dengan memperkuat peraturan perundang-undangan yang peka gender dan rencana
aksi untuk mencegah dan menangani kekerasan melalui pelatihan intensif untuk pembuat
kebijakan, pengembang program, pelaksana dan penyedia layanan;
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h. mengatasi kematian ibu dan anak, kesehatan reproduksi yang buruk; akses terhadap
kontrasepsi yang aman, metode keluarga berencana yang aman dan fasilitas gawat darurat
ibu hamil (Estimating the met need for emergency obstetric care - EMOC); dan untuk
mempromosikan kegiatan pendidikan dan informasi untuk mengurangi tingkat prevalensi HIV
dan AIDS di antara perempuan dan anak-anak dan memfasilitasi akses mereka ke perawatan
HIV dan AIDS;
i. meningkatkan proporsi anak-anak dan perempuan dengan akses ke perumahan, peningkatan
sumber air minum yang aman dan fasilitas sanitasi yang memadai dan kebersihan, pendidikan
dan kebutuhan dasar lainnya;
j. memperkuat kapasitas pejabat pemerintah dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan
dan evaluasi pengiriman, kualitas dan aksesibilitas layanan sosial dasar yang berkaitan
dengan anak-anak dan perempuan dan untuk mendukung jejaring praktisi layanan sosial
termasuk pembentukan Konsorsium Pekerjaan Sosial ASEAN;
k. memperkuat ketahanan keluarga - sebagai unit dasar masyarakat - dan kapasitas keluarga
dalam menghadapi tantangan baru yang timbul dari perubahan sosial ekonomi dan
lingkungan/iklim yang cepat melalui pembentukan jaringan ASEAN untuk pengembangan
keluarga dan dengan melibatkan organisasi yang menangani masalah keluarga, perempuan
dan anak-anak;
l. mendorong kolaborasi dengan komunitas internasional, termasuk badan-badan PBB dan
mitra dialog yang relevan dalam pekerjaan untuk kesejahteraan dan pengembangan
perempuan dan anak-anak di ASEAN;
m. mengadopsi langkah-langkah konkrit untuk meningkatkan kapasitas perempuan dan
mempromosikan partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan dan kepemimpinan
di semua bidang dan di semua tingkatan;
n. melakukan langkah-langkah konkrit untuk mempromosikan kesetaraan gender dan
partisipasi perempuan dalam pasar tenaga kerja, atasi pemisahan pekerjaan berbasis gender
serta memperkuat keterampilan ekonomi mereka;
o. meningkatkan pelindungan kehamilan di tempat kerja;
p. mencapai tujuan bagi anak-anak di kawasan ASEAN sehubungan dengan hak anak untuk
bertahan hidup, pelindungan, pengembangan, dan partisipasi dengan cara yang
komprehensif dan sistematis;
q. mempromosikan awal yang sehat dalam kehidupan melalui perawatan dan perkembangan
anak usia dini, perawatan kesehatan dan pendidikan terutama anak-anak di bawah lima
tahun sehingga memungkinkan mereka untuk mencapai pertumbuhan dan perkembangan
yang optimal;
r. meningkatkan kualitas dan kesetaraan gender dalam pendidikan dan pendaftaran sekolah
kepada anak-anak, termasuk anak-anak dari kelompok etnis dan/atau adat serta anak-anak
penyandang disabilitas dan dengan kebutuhan khusus, terutama di tingkat pra-sekolah, dasar
dan menengah dengan mempromosikan lebih besar dan investasi berkelanjutan;
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s. memberikan langkah-langkah restoratif alih-alih hukuman untuk merehabilitasi anak yang
berkonflik dengan hukum untuk mempromosikan re-integrasi ke dalam masyarakat;
t. mempromosikan dan mendorong partisipasi anak dalam pembangunan Komunitas ASEAN
melalui pembentukan Forum Anak-Anak ASEAN dan program atau kegiatan lain yang relevan;
u. memastikan akses anak-anak ke informasi, kegiatan rekreasi, rekreasi dan budaya yang tepat.

2.4.8

Instruksi Presiden No. 9 tahun 2000 tentang
Pengarusutamaan Gender

Sejak beberapa dekade lalu, persoalan ketimpangan gender ini telah menjadi sorotan
sebagai persoalan global yang harus ditangani. Ketimpangan gender dilihat sebagai persoalan
sistemik/struktural yang memerlukan intervensi negara untuk mengurangi kesenjangan gender,
termasuk menjadikannya sebagai tolok ukur keberhasilan pembangunan manusia. Hal ini
mengingat persoalan gender selama ini masih dan sering dipahami sebagai persoalan individu
dan terkait konteks budaya lokal, yang banyak menghambat kemajuan perempuan maupun
menurunkan kesenjangan atau ketimpangan gender. Persoalan gender, pada dasarnya, adalah
soal konstruksi sosial yang ada dalam relasi kuasa, yang sifatnya struktural. Pemerintah Indonesia
menanggapi persoalan ini dengan adanya Instruksi Presiden/Inpres No 9/2000 tentang
Pengarusutamaan Gender, untuk mempercepat mengurangi ketimpangan gender tersebut. PUG
sebagai konsep adalah strategi untuk mencapai dan mewujudkan kesetaraan dankeadilan gender
dalam sejumlah aspek kehidupan manusia (rumah tangga, masyarakat dan negara), melalui
kebijakan dan program yang memperhatikan pengalaman, aspirasi, kebutuhan dan
permasalahan perempuan dan laki-laki ke dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan
evaluasi dari seluruh kebijakan dan program di berbagai bidang kehidupan dan pembangunan.
Tujuan dari PUG ini adalah untuk menurunkan kesenjangan antara perempuan dan laki- laki
Indonesia dalam mengakses dan memperoleh manfaat pembangunan, serta meningkatkan
partisipasi dalam dan penguasaan terhadap proses pembangunan. Inpres ini memungkinkan
kemajuan bagi perempuan dan peningkatan kesetaraan gender masuk dalam proses
pembangunan, yang mencakup perencanaan dan penganggaran yang inklusif gender serta
memperbaiki
kerangka
perundang-undangan
dan
kebijakan
lainnya
untuk
mengimplementasikan PUG.
Dalam beberapa dekade terakhir terdapat beberapa undang-undang dan kebijakan lainnya
yang dibuat untuk mengurangi ketimpangan gender, melindungi hak-hak perempuan dan lakilaki, maupun meningkatkan partisipasi perempuan, dan akses untuk penguatan kemajuan
perempuan, seperti: UU RI No. 7 Tahun 1984 tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi
terhadap Perempuan; UU RI No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah
Tangga (PKDRT); UU RI No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan,
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yang menerapkan prinsip non-diskriminatif dalam pemberian pelayanan bagi warganegara; UU
RI No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik dan UU Pemilu yang mengharuskan nominasi
sekurangnya 30% calon wakil DPR perempuan tingkat nasional, provinsi dan kabupaten/kota; UU
RI No. 21 Tahun 2007 Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, khususnya
perdagangan perempuan dan anak. Namun demikian, di sisi lain hingga saat ini masih terdapat
banyak produk kebijakan, termasuk berbagai perda yang muncul sebagai produk otonomi
daerah, yang masih menerapkan diskriminasi terhadap perempuan dan laki-laki, di mana
perempuan menjadi lebih rentan sebagai target kebijakan diskriminatif, atau berbagai kebijakan
yang tidak responsif gender.
PUG memiliki indikator yang digunakan untuk mengukur kesenjangan gender dalam
pembangunan, mulai dari kebijakan, proses perencanaan hingga implementasi program
pembangunan. Indikator tersebut meliputi: (1) akses; (2) manfaat; (3) partisipasi; dan (4)
penguasaan (kontrol) yang berpotensi menimbulkan kesenjangan antara perempuan dan lakilaki, baik sebagai objek maupun sebagai subyek pembangunan (lihat Bab 1). Indikator tersebut
harus selalu digunakan untuk memastikan apakah sudah adil gender atau belum. Misalnya
apakah perempuan dan laki-laki memiliki akses yang sama dan menerima manfaat yang sama
dari proses dan program pembangunan. Indikator ini juga perlu mempertanyakan apakah
perempuan dan laki-laki memiliki partisipasi yang sama dalam proses pembangunan, misalnya
apakah suara perempuan didengarkan sama seperti suara laki-laki di dalam perencanaan
program pembangunan. Sementara kontrol atau penguasaan yang dimaksud adalah apakah
program pembangunan memberikan penguasaan yang sama antara laki-laki dan perempuan
dalam menguasai sumber daya (informasi, keuangan, dsb.) pembangunan.
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BAB 3. UNDANG-UNDANG NO.18/2017
TENTANG PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN
Bab ini berupaya menyingkap Undang-undang No.18/2017 tentang pelindungan pekerjamigran
yang dipandang merupakan satu langkah konstitusional lebih maju bagi kondisi pelindungan bagi
para pekerja migran Indonesia. Oleh karenanya dalam pembahasan tentang penerapan
panduan responsif gender sekalipun, undang-undang ini tidak terhindarkanperlu dibahas di sini
terlebih dahulu. Bab ini terdiri dari tiga bagian. Yang pertama menyingkapprinsip-prinsip yang
dipegang oleh para penyusun UU 18/2017 tentang perlindungan pekerjamigran Indonesia (PMI)
dalam perbandingan dengan peraturan perundangan sebelumnya yangdirevisi. Perbandingan ini
dimaksudkan untuk memperjelas prinsip yang melatarbelakangiperumusan dan penetapan UU
18/2017 (UU PPMI), sekaligus mengidentifikasi perbaikanpelindungan yang dicapai. Yang kedua
menjelaskan tentang tujuan dari pokok-pokok substansi perundangan yang dikembangkan di
dalam undang-undang ini sejauh termaktub di dalam naskah undang-undang yang
bersangkutan. Bagian ketiga membahas tentang kelebihan dan kekurangan dari undangundang ini, dengan harapan memperkuat hal-hal yang telah dicapaidan ketentuan-ketentuan
lebih lanjut yang akan dihasilkan memenuhi prasyarat minimum
pelindungan PMI.

3.1

Prinsip-prinsip pelindungan pekerja migran dalam UU 18/2017

Undang-undang No. 18/2017 yang merevisi UU No.39/2004 tentang penempatan dan
pelindungan pekerja migran Indonesia (PMI) mengambil opsi mengutamakan kebijakan
pelindungan dengan cara mengalihkan tanggung jawab kerja perekrutan selama para calon PMI
masih berada di dalam negeri dari tangan-tangan sektor swasta kepada semua jajaran
pemerintah terutama mereka yang bekerja di bidang tenaga kerja, mulai dari pemerintah pusat,
pemerintah daerah (provinsi dan kabupaten/kota) sampai ke pemerintah desa. Ini adalah prinsip
baru yang sekarang ditetapkan sebagai kebijakan publik untuk diterapkan atau dijalankan.
Pengalihan ini diharapkan menghilangkan atau setidaknya mengurangi munculnya masalah lama
terkait dengan dominannya Persentase biaya pemrosesan persiapan bekerja di luar negeri, yang
kemudian dibebankan kepada PMI dalam bentuk potongan gaji selama berbulan-bulan ketika
sudah bekerja di luar negeri sehingga kondisi rentan eksploitasi tenaga kerja tak terhindarkan di
sepanjang tahapan migrasi kerja.
Prinsip melibatkan secara aktif pemerintah-pemerintah daerah sampai di desa
sesungguhnya bukanlah hal yang sangat baru di Indonesia. Sejak reformasi 1998 Indonesia
menyerahkan sebagian kekuasaan sentral pemerintah pusat ke daerah. Prinsip desentralisasi ini
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bukan tanpa risiko, mengingat selama ini prosesnya berjalan tidak semudah dibayangkan.7Tetapi
para penyusun dan penyetuju UU PPMI memberanikan diri untuk menegakkan prinsip dalam
menagih konsekuensi dari otonomi daerah agar ikut aktif melindungi warganya sendiri, kecuali
bahwa kekuasaan pemerintah pusat tidak lagi sekuat seperti pada masa orde baru. Kondisi
pemerintah daerah terutama yang merupakan kantong-kantong daerah asal para PMI berbeda
satu dari yang lain. Pemerintah Jawa Timur, misalnya, adalah di antara pemerintah- pemerintah
daerah asal dan daerah pengirim PMI yang lebih siap dan tanggap dalam pelindungan warga
mereka yang bekerja ke luar negeri, sementara provinsi Nusa Tenggara Timur sampai sekarang
masih ditengarai di antara yang paling marak dengan kasus-kasus perdagangan manusia.
Sekalipun demikian, kedekatan pemerintah daerah dengan lokasi asal para PMI dan kepentingan
diharapkan lebih memungkinkan pelaksanaan kerja pelindungan warga negara, dalam hal ini para
PMI. Masa transisi menuju pelaksanaan sepenuhnya dari prinsip ini kiranya tidak akan berjalan
dalam waktu singkat.
Kelemahan kendali pemerintah pusat dalam hal pelindungan dan penempatan PMI tampak
pula dalam dualisme antara Kementerian Ketenagakerjaan dan badan, yang masing-masing
nyaris memiliki kewenangan sama tinggi karena menteri dan kepala badan masing-masing
langsung diangkat oleh Presiden. Sekarang dualisme itu dipangkas oleh pasal 44 UU 18/2017 yang
memandatkan bahwa “pelaksanaan tugas pemerintah di bidang pelindungan PMI
diselenggarakan oleh kementerian dan badan.”8 Kini diancangkan kedua lembaga negara ini agar
bekerja sama dengan baik, dan bukan seperti dalam UU 39/2004 di mana keduanya saling
terpisah dengan kewenangannya masing-masing. Sebagaimana sudah sering dinyatakan secara
publik, Kementerian Ketenagakerjaan adalah penyusun dan penentu kebijakan sementara badan
adalah pelaksana kebijakan.
Perubahan dari peraturan lama menjadi UU PPMI bertujuan untuk mempermudah
mekanisme kerja di antara pemerintah dan sektor swasta dalam memfasilitasi penempatan yang
secara integral di dalamnya mengandung dimensi-dimensi pelindungan dan pemenuhan hak-hak
PMI. Penempatan dan pelindungan sekarang dirancang agar tidak saling terpisah tetapi
sebaliknya pelindungan menjadi nyawa dari semua kegiatan penempatan. Prinsip ini dicoba
diwujudkan dalam penyerahan tanggung jawab publik dalam proses perekrutan para PMI kini di
tangan pemerintah, terutama pemerintah daerah. Namun, karena bagaimana pun kegiatan
7

Korupsi adalah kasus paling dominan yang memperlambat perubahan dan perbaikan

pemerintahan dalam melayani pemenuhan hak-hak masyarakat. ‘Sejak 2004 hingga 2019,
Terdapat 124 Kepala Daerah Terjerat Korupsi’, katadata.co.id 13/7/2019
8

Istilah “kementerian” yang dimaksudkan adalah Kementerian Ketenagakerjaan , bukan

terutama termasuk Kementerian Luar Negeri, yang merupakan satu dari lembaga-lembaga
negara yangmemiliki kedudukan dan peran penting dalam pelindungan PMI.
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penempatan kerja mengandung unsur usaha yang memerlukan pembiayaan dan inheren dengan
transaksi pembayaran keuangan sehingga dimungkinkan adanya kerentanan korupsi di
dalamnya, UU PPMI kini juga menegakkan prinsip hukum dengan mengancam para pejabat
pemerintah yang terlibat dalam pemberangkatan PMI untuk bekerja di luar negeri tetapi tidak
dilengkapi dengan prasyarat dokumentasi yang ditetapkan, atau pun pejabat pemerintah yang
menahan keberangkatan PMI yang benar-benar sudah siap lengkap dengan dokumentasi yang
dipersyaratkan (pasal 84).

3.2

Tujuan dari pelindungan pekerja migran dalam UU18/2017

Pasal 3 UU 18/2017 menyatakan bahwa tujuan dari pelindungan PMI adalah (a) menjamin
pemenuhan dan penegakan hak asasi manusia sebagai warga negara dan Pekerja Migran
Indonesia, dan (b) menjamin pelindungan hukum, ekonomi, dan sosial dari para PMI dan keluarga
mereka. Dapat dikatakan bahwa UU PPMI ini sekarang lebih menitikberatkan pada pemenuhan
dan penegakan hak asasi manusia untuk para PMI. Ini berbeda dengan UU 39/2004yang lebih
mengutamakan penempatan. Pasal 3 UU 39/2004 yang menjelaskan tentang tujuan sama sekali
tidak menyebutkan “hak asasi manusia”, tetapi mendahulukan tujuan “memberdayakan dan
mendayagunakan tenaga kerja secara optimal (dan manusiawi).” Dapat dikatakan bahwa
“kemanusiaan” mendapatkan prioritas berikutnya, setelah pengutamaan pada usaha
penempatan. Jaminan perlindungan dan kesejahteraan PMI yang bersangkutan dan keluarga
mereka ditempatkan pada urutan berikutnya. Tetapi kini UU 18/2017 pertama-tama meletakkan
prioritas tujuan teratas pada proses pelindungan PMI sampai pada sisi-sisi teknis sebagaimana
terhitung sebanyak lebih dari 30 persen pasal-pasalnya bertajukkan dengan “pelindungan PMI”
(pasal 7-37).

3.2.1

Perubahan relasi pemerintah dan sektor swasta

Perbedaan mendasar dari UU 18/2017 dan UU 39/2004 terletak pada ditiadakannya
peran sektor swasta dalam merekrut para calon PMI, termasuk dalam pelaksanaan pelatihan
calon PMI sebelum diberangkatkan. Menurut para penyusun UU 18/2017, perubahan ini
bertujuan untuk lebih meningkatkan dan lebih menjamin pelindungan untuk para PMI. Hal ini
juga untuk menjamin pemenuhan hak-hak PMI termasuk akses kepada keadilan dan pemulihan
dari korban, baik korban kekerasan, pelanggaran hak ketenagakerjaan ataupun yang meninggal
dunia. Menjadi penting bagaimana membangun mekanisme dalam memberikan pemenuhan
hak-hak dan memastikan pelaksanaan tanggung jawab pelindungan baik dari pemerintah
maupuan swasta.
Lebih dari itu, karena masa perekrutan beracukan pada waktu calon PMI masih berada di
dalam negeri, ditemukan bahwa akar masalah yang dialami PMI lebih banyak terjadi pada saat
sebelummereka diberangkatkan, terutama sejauh terkait dengan pembiayaan yang dipandang
sangat menekan beban PMI karena kemudian harus menanggung potongan gaji selama
berbulan- bulan.
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3.2.2

Biaya penempatan

Demi mencapai tujuan untuk mencegah atau setidaknya mengurangi eksploitasi PMI
selama bekerja di luar negeri, UU PPMI menetapkan bahwa PMI tidak lagi dapat dibebani biaya
penempatan (pasal 30 [1]), sementara ketentuan lebih lanjut mengenai biaya penempatan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Kepala Badan (pasal 30 [2]). Pasal
72 huruf a UU PPMI melarang setiap orang membebankan komponen biaya penempatan yang
telah ditanggung calon Pemberi Kerja kepada Calon Pekerja Migran Indonesia.
Dengan kata lain UU PPMI memandatkan suatu provisi konstitusional membebaskan para
pekerja migran dari beban biaya penempatan, namun negara juga perlu memperhatikan
peraturan dan kebijakan masing-masing negara tujuan penempatan sehingga peluang
kesempatan kerja bagi calon pekerja migran Indonesia dan atau pekerja migran Indonesia
terbuka seluas-luasnya. Hal ini dapat diartikan bahwa biaya penempatan tidak boleh dibebankan
kepada PMI apabila telah ditanggung calon Pemberi Kerja kepada Calon Pekerja Migran
Indonesia, sehingga UU PPMI mengamatkan Badan untuk mengatur biaya penempatan yang
harus disesuaikan dengan regulasi masing-masing negara tujuan penempatan.

3.2.3

Peran pemerintah daerah sampai pemerintah desa

Untuk memperkuat tujuan semakin menekan kemungkinan agar tidak terjadi eksploitasi
PMI, UU PPMI bertaruh memandatkan kewenangan daerah dari provinsi sampai desa untuk
melindungi calon/PMI dari segala kemungkinan kerugian karena timbulnya berbagai masalah
terkait dengan bekerja ke luar negeri. Kepada pemerintah provinsi dan atau kabupaten,
dimandatkan membentuk pusat layanan terpadu satu atap (LTSA). Sebelumnya UU 39/2004 lebih
memandatkan BNP2TKI “membentuk Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan TKI
(BP3TKI) di ibukota provinsi dan/atau tempat pemberangkatan TKI” sejauh diperlukan untuk
memperlancar penempatan pekerja migran. Sekarang UU PPMI menaikkan makna pentingnya
tugas dan kewajiban pemerintah ke tingkat pemerintah daerah agar dimensi pelindungan lebih
jelas terselenggara daripada menyerahkan begitu saja kepada suatu badan pemerintah di tingkat
nasional. Namun, bersamaan dengan hal itu, pelayanan penempatan tetap dapat
diselenggarakan secara efisien dan transparan dalam pelayanan dokumen, dan malah
ditargetkan agar terjadi percepatan peningkatan kualitas pelayanan yang dimaksudkan (pasal
38).
Dengan dimandatkannya peran desa juga dalam ikut terlibat mendukung pelindungan bagi
warga desa yang bekerja ke luar negeri dari kemungkinan buruk apa pun (pasal 42), UU 18/2017
telah menambahkan kekuatan dukungan mencapai tujuan pelindungan PMI, terutama
9

P3MI pada umumnya menolak menyamakan isi pasal 30 [1] ini dengan istilah populer “zero

cost”.
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dari unit pemerintahan yang paling dekat lokasinya dengan tempat asal keluarga dari warga
mereka yang bekerja di luar negeri. Mandat undang-undang kepada desa tidak hanya untuk
melakukan verifikasi keabsahan data pribadi para PMI demi pencegahan dari kemungkinan
pemalsuan, tetapi juga ikut mencegah kemungkinan eksploitasi dari tindakan perekrutan yang
sesungguhnya sudah diharapkan tidak akan terjadi setelah dicabutnya peran perekrutan dari
P3MI dan sponsor-sponsor tak sah yang kemungkinan masih beroperasi di wilayah pedesaan,
terutama pada masa transisi sebelum UU PPMI sepenuhnya berfungsi. Pengesahan UU PPMI
dapat dikatakan menyambut peluang ketika bertepatan dengan pengundangan UU Desa 2014
yang memandatkan kewenangan penuh di pihak desa dalam menyusun program prokepentingan desa yang sekaligus disertai dengan transfer langsung Dana Desa ke setiap desa di
seluruh Indonesia.

3.2.4

Kelembagaan

Pertaruhan memberikan kewenangan yang lebih besar kepada daerah bukan tanpa “biaya”
perubahan kapasitas birokrasi di bidang tenaga kerja, sebab dualisme kewenangan yangsemula
dirasakan oleh para PMI di tingkat pemerintah pusat sekarang secara konstitusional sudah tidak
boleh lagi masih bercokol apalagi menghambat kinerja pelindungan negara kepada PMI sebagai
warga negara. Kementerian Ketenagakerjaan dan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia
sekarang wajib untuk mempertahankan keutuhan satu kata satu kelembagaan negara(Pasal 44).
Meskipun tetap memiliki tugas untuk penempatan kerja G-to-G, kedua lembaga negara ini
sekarang tugas mereka hanya satu, yaitu melindungi PMI. Para pejabat negara, terutama yang
bekerja di kedua lembaga negara ini, sekarang harus tunduk pada Pasal 73, yang melarang
mereka untuk memiliki konflik kepentingan bisnis penempatan kerja luar negeri, jangan sampai
kemudian mereka diam-diam merangkap pekerjaan “sebagai komisaris atau pengurus
perusahaan penempatan Pekerja Migran Indonesia dan/atau organisasi usaha yang terkait
dengan penempatan PMI.” UU PPMI berjibaku untuk mencapai tujuan mempertahankan
integritas negara yang berada di tangan mereka. Pasal 73 adalah sebuah pasal integritas yang
sebelumnya tidak ada di dalam UU 39/2004.

3.2.5

Jaminan Sosial Ketenagakerjaan untuk PMI

Yang tidak kalah mendesak bagi pelindungan PMI adalah ihwal jaminan sosial. Sekarang
negara tidak lagi menyerahkan keikutsertaan PMI dalam program asuransi kepada sektor swasta
P3MI yang dahulu merekrut sampai memberangkatkan mereka untuk bekerja di luar negeri.
Sekarang UU PPMI memandatkan pemerintah pusat bertanggung jawab langsung dalam
menyelenggarakan jaminan sosial tidak hanya bagi para PMI secara pribadi tetapi juga ada
manfaat untuk anggota keluarganya (pasal 29 [1]). Untuk itu penyelenggaraan jaminan sosial
untuk PMI diintegrasikan dengan sistem jaminan sosial nasional (SJSN) yang diharapkan lebih
memastikan kemudahan mengakses manfaat-manfaatnya baik pada saat kritis maupun normal
59

bagi kesejahteraan PMI (pasal 29 [2]). Sejauh ini Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) yang
merupakan perusahaan negara baru bisa menyediakan tiga jenis cakupan asuransi (coverage)
untuk PMI, yaitu jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan hari tua, beasiswa untuk
anak PMI dengan kewajiban membayar iuran sebesar Rp.370.000,00 untuk pelindungan sebelum
bekerja untuk jangka waktu paling lama 5 (lima) bulan, pelindungan selama bekerja dalam jangka
waktu 25 (dua puluh lima) bulan dan pelindungan setelah bekerja dalam jangka waktu 1 (satu)
bulan .

3.2.6

Pendidikan dan pelatihan PMI

Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya dalam tulisan ini, pemegang tanggung jawab
pelaksanaan pelatihan calon-calon PMI pra-keberangkatan tidak lagi berada di tangan sektor
swasta P3MI, tetapi sekarang merupakan tanggung jawab langsung dari pemerintah, baik pusat
maupun daerah dan dapat bekerja sama dengan Lembaga Pendidikan dan Lembaga pelatihan
kerja milik pemerintah dan/atau swasta yang terakreditasi. Dalam hal ini UU PPMI mengandaikan
adanya kerja sama saling pro-aktif di antara pemerintah pusat dan daerah. Pengalihan tanggung
jawab kegiatan pelatihan dari sektor swasta kepada pemerintah merupakan kemajuan dalam
upaya mencapai tujuan memperoleh jaminan keamanan dan kesejahteraan para calon PMI, di
samping membuka peluang bagi pemerintah untuk lebih berinisiatif menjamin kemungkinan
keterlindungan PMI dari berbagai masalah, namun berangkat dari keyakinan diri para
PMI itu sendiri. Kesiapan mental, pemahaman hakhak dasar dan keterampilan calon-calon PMI
Pemerintah
merupakan prasyarat pelindungan internal yang
memperhatikan masukan
dipandang lebih menjamin keamanan PMI dalam
menghadapi tantangan selama mereka bekerja di luar
dari masyarakat sebelum
negeri.
mengambil
keputusan
untuk menghentikan atau
melarang

kegiatan

penempatan kerja di luar
negeri (pasal 32 [2]).
Dalam kegiatan pengawasan,
masyarakat

juga

diikutsertakan meskipun
secara fakultatif. (pasal 76 [2]
UU 18/2017)
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3.2.7

Penanganan kasus

Nyaris tak ada perubahan yang berarti jika diperhatikan provisi tentang penyelesaian
sengketa antara PMI dan P3MI antara UU 39/2004 dan UU 18/2017. Namun, terdapat sedikit
kemajuan dalam provisi penanganan kasus yang merugikan para PMI terkait peran P3MI yang
menempatkan para PMI bekerja di luar negeri. UU baru menambahkan satu pasal yang
merekomendasikan pihak yang tidak puas dengan upaya penyelesaian secara musyawarah yang
telah diupayakan oleh pemerintah untuk mengajukangugatan ke pengadilan (pasal 77 [3]). Dalam
hal ini, UU PPMI hanya sedikit saja menambahkan penguatan pencapaian tujuan pelindungan yang
berarti untu para PMI yang memiliki masalah sehubungan relasi kerja mereka dengan pihak yang
menempatkan mereka bekerja di luar negeri, terutama dalam hal ini yang dimaksudkan adalah
P3MI.
Di dalam bagian lain dari UU PPMI terdapat provisi yang menyatakan bahwa PMI memiliki
hak untuk mendapatkan bantuan hukum dalam konteks kewajiban negara melindungi mereka
atas tindakan yang dapat merendahkan harkat dan martabat sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan di Indonesia dan di negara tujuan penempatan (pasal 6 [g]). Namun, pihak
mana dari antara jajaran pemerintah yang dimaksudkan belum lagi jelas. UU PPMI juga tidak
menyatakan bahwa pada masa depan jangka dekat, ketidakjelasan dalampersoalan penyelesaian
sengketa ini akan diatur lebih lanjut dalam peraturan lain yang lebih terinci.
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3.2.8

Peran serta masyarakat

Berbeda dengan UU 39/2004, sejak dalam pertimbangan UU 18/2017 sekarang
memandatkan pemerintah untuk mengikutsertakan masyarakat dalam kegiatan pelindungan
PMI. Terdapat konotasi pemerintah sekarang wajib mengajak masyarakat. Sementara UU
39/2004 memberikan kesan “peran serta masyarakat” sudah ada begitu saja. Secara tidak
langsung pemerintah sekarang tidak hanya mengakui peran serta masyarakat, tetapi juga
dimandatkan agar berinisiatif mengikutsertakan masyarakat. Hal ini kemudian juga tampak di
dalam provisi pemerintah untuk memperhatikan masukan dari masyarakat sebelum mengambil
keputusan untuk menghentikan atau melarang kegiatan penempatan kerja di luar negeri (pasal
32 [2]). Dalam kegiatan pengawasan, masyarakat juga diikutsertakan meskipun secara fakultatif
(pasal 76 [2]). Dengan pelibatan peran serta masyarakat secara lebih aktif, kiranya tujuan untuk
menjamin keamanan penempatan kerja di luar negeri akan lebih dapat dicapai.

3.2.9

Pendataan PMI

Untuk memperkuat tujuan pelindungan PMI, UU PPMI memandatkan tugas pendataan
dilakukan oleh pemerintah kabupaten dan pemerintah desa. Hal ini jelas sangat berbeda
dibandingkan dengan UU 39/2004 yang sesungguhnya tidak memandatkan siapa pun di antara
jajaran pemerintah, dan sesungguhnya secara tidak langsung UU 39/2004 mempersyaratkan
pembatasan tugas kantor cabang PPTKIS/P3MI di antara dalam hal menyusun pendataan PMI.
Secara khusus kecuali diandaikan menyusun data PMI, pemerintah desa dalam UU PPMI
dimandatkan untuk menggunakan pendataan yang disusun untuk melakukan verifikasi terkait
dengan ihwal status penempatan kerja di luar negeri bagi warga desa yang bersangkutan. UU
PPMI masih tetap mempersyaratkan laporan, yang semestinya termasuk data PMI yang
ditempatkan, sebelum secara sah izin operasi diberikan kepada P3MI.
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3.2.10 Pelindungan untuk ABK
UU PPMI menyertakan tambahan tujuan kepada siapa pelindungan diberikan. Tidak hanya
untuk yang bekerja di darat (land-based), tetapi juga bertujuan mencakup para awak kapal dan
pelaut perikanan (sea-based) yang sangat rentan kondisi mereka terhadap eksploitasidari para
pemberi pekerjaan. Perluasan cakupan pelindungan ini merupakan kemajuan positif jika
dibandingkan dengan undang-undang sebelumnya.

3.2.11 Hak keluarga PMI
UU PPMI secara khusus sekarang mengakui hak-hak yang dimiliki oleh keluarga dari para
PMI. Penyebutan hak dari keluarga PMI ini sama sekali tidak ada di dalam peraturan perundangan
yang lama. Hak-hak keluarga PMI adalah (a) memperoleh informasi mengenai kondisi, masalah,
dan kepulangan Pekerja Migran Indonesia; (b) menerima seluruh harta benda Pekerja Migran
Indonesia yang meninggal di luar negeri; (c) memperoleh salinan dokumen dan Perjanjian Kerja
Calon Pekerja Migran Indonesia dan/atau Pekerja Migran Indonesia; dan (d) memperoleh akses
berkomunikasi. Dari sisi jaminan sosial, BPJS sekarang menawarkan beasiswa —dinyatakan
sampai tingkat sarjana— untuk satu orang ahli waris PMI tetapi dipersyaratkan hanya berlaku
selama PMI yang bersangkutan masih sedang bekerja di luar negeri.

3.3 Catatan kritis untuk UU No.18/2017 tentang pelindungan pekerja migran
Mengemban mandat publik dalam mengatur pelayanan penempatan kerja luar negeri
terutama bagi para PMI sesungguhnya memerlukan suatu kapasitas kerja kenegaraan dan
birokrasi yang benar-benar handal, terutama dari pemerintah, mulai dari penetapan peraturan
yang jelas tetapi sekaligus luwes dalam menyertakan para pihak yang terlibat di dalamnya,
terutama sektor swasta dan para pekerja migran itu sendiri sebagai bagian dari masyarakat,
dan yang tak kalah sangat penting adalah koordinasi di antara lembaga-lembaga pemerintah yang
terkait. UU 18/2017 bagaikan memulai lagi suatu putaran kerja dari awal, yang semestinyatelah
dilengkapi dengan semangat baru seperti kerja cepat dalam “waktu yang sesingkat- singkatnya”
sebagaimana dimandatkan oleh pembukaan UUD 1945. Namun tak banyak berbeda dengan UU
39/2017, UU 18/2017 menyisakan banyak sekali pekerjaan lanjutan untuk menyusun “ketentuanketentuan lebih lanjut” yang secara konstitusional belum tentu berstatus sebagai peraturan
turunan. UU baru ini menyisakan pekerjaan menyusun setidaknya 27 ketentuan lain, yang
membuat semua pihak terkait terpaksa menunggu kepastian pelaksanaan sepenuhnya undangundang ini.10 Sementara sekarang keadaan tidak sedang berada dalam
10

UU 39/2004 menyisakan pekerja menyusun sebanyak 25 ketentuan lain, dan sampai

diundangkannya UU 18/2017 pun masih ada ketentuan lain dari UU 39/2004 yang belum
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situasi darurat ketenagakerjaan, sehingga semestinya UU pelindungan PMI yang baru ini tidak
hanya cepat diselesaikan tapi setidaknya juga mampu menjelaskan dan mencerahkan
pemahaman publik tentang bagaimana negara melindungi PMI sebagai warga negara secara
lebih memadai. Masih banyak pokok penting pelindungan sosial dan ekonomi untuk para PMI
dirasakan tetap menggantung.

3.3.1

UU 18/2018 rabun keadilan gender?

Apalagi jika diingat mayoritas PMI adalah pekerja rumah tangga yang 80 persen adalah
perempuan, sehingga perspektif keadilan gender sesungguhnya sangat dipersyaratkan agar sejak
awal penyusunan suatu peraturan dimungkinkan terpenuhinya hak-hak PMI. Setidaknya UU
PPMI ini mengakui bahwa salah satu asas yang wajib diterapkan dalam kinerja pelindungan dan
penempatan PMI adalah “kesetaraan dan keadilan gender”. Namun, dalam UU PPMI ini tidak ada
elaborasi lebih lanjut terkait dengan bagaimana prinsip keadilan gender itu diterapkan dan
diwujudkan dalam pasal-pasal perundang-undangan. Setidaknya para PMI yang mayoritas
perempuan dan pekerja rumah tangga itu sekarang sudah mendapatkan harapan bahwa kinerja
pemerintah dalam mengendalikan proses perekrutan dan penempatan akan lebih baik sehingga
ada manfaat peningkatan mutu keadilan yang dirasakan oleh para PMI. Bagaimana pun dalam
hal ini tetap masih diperlukan suatu pengembangan penerapan prinsip keadilan gender secara
lebih nyata namun dengan tetap memperhatikan adat istiadat dan kearifan lokal. Undangundang Pelindungan Pekerja Migran memandatkan untuk ketentuan lebih lanjut dalam
penerapan prinsip keadilan gender pada semua tahap migrasi. Akan tetapi pada salah satu
dokumen yang dipersyaratkan, misalnya Surat Keterangan Izin Suami, dari kacamata kesetaraan
gender dan rekomendasi CEDAW nomor 26 hal ini masih dianggap sebagai bentuk pembatasan
hak atas kerja dan rentan menjadi situasi eksploitasi dan kekerasan ekonomi terhadap
perempuan.
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3.3.2

“Pelindungan” dan bukan lagi “perlindungan”

Hubungan dinamis di antara ketiga pihak tersebut (pemerintah, swasta, masyarakat) yang
menempatkan prioritas pada pe(r)lindungan PMI adalah cita-cita ideal yang menjadi mandat
publik yang wajib dijalankan. Masyarakat berharap UU PPMI yang merevisi UU 39/2004 semakin
mendekatkan para pihak pada cita-cita ideal tersebut. UU PPMI kini menjadi semacam benteng
bagi perlindungan para PMI. Kata ‘perlindungan’ yang selama itu telah dipakai sekarang di dalam
UU PPMI telah diganti menjadi “pelindungan”, yang mengandaikan adanya penekanan pada
upaya melindungi PMI. “Melindungi” tidak hanya dibentuk menjadi kata benda abstrak
“perlindungan” tetapi kini ditafsirkan secara lebih dinamis menjadi suatu kegiatan melindungi
(“pelindungan”). Upaya pembentukan kata “pelindungan” dalam UU PPMI kiranya menandai niat
serius dari pihak penyusun dan pendukungnya terutama di antara pemerintah dalam membenahi
kewajiban melindungi masyarakat, terutama para PMI. Dalam UU 39/2004 konsep perlindungan
PMI masih berciri sejenis tempelan yang kurang berarti, tetapi sekarang UU PPMI mencoba
mewujudkannya dalam upaya mengubah “tatacara penempatan (Bab V)” menjadi pasal-pasal
dalam Bab III berjudul “Pelindungan PMI”. Kedua- duanya sama-sama berisi teknikalitas
penempatan berdimensi pelindungan.
Namun, perlu dicatat bahwa di dalam perspektif norma dasar hak asasi manusia,
sebagaimana disebutkan sampai sebanyak lima kali dalam UU 18/2017, ‘pelindungan’
(protection) sesungguhnya barulah satu dari tiga dimensi kewajiban negara terhadap warga
negara. Masih ada dua kewajiban lain yaitu (1) menghormati (respect) dan (2) memenuhi(fulfill)
hak-hak dasar warga negara. Jika kita terapkan dalam konteks pelayanan pekerja migran, maka
“menghormati” berarti jangan sampai negara —dalam hal ini terutama adalah para pejabat dan
aparatnya— melakukan pelanggaran hak-hak itu sendiri. Dengan kata lain negara wajib untuk
tidak campur tangan sehingga hak-hak dasar PMI tidak terlayani. Sementarakewajiban negara
“memenuhi” hak-hak dasar berarti bahwa negara wajib mengambil dan
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melakukan tindakan-tindakan positif untuk mempermudah kemungkinan pelaksanaan hak-hak
dasar tersebut. Di antaranya adalah dengan merancang dan menyusun serta menetapkan
peraturan-peraturan secara komprehensif dan memadai untuk penghormatan, perlindungan,
pemenuhan dan pemajuan hak-hak asasi. Sementara kewajiban “melindungi” itu sendiri berarti
bahwa negara wajib mencegah jangan sampai terjadi pelanggaran hak-hak dasar baik secara
individual atau orang-perorangan maupun secara kelompok yang dilakukan oleh siapa pun, baik
negara itu sendiri maupun pihak-pihak lain seperti sektor swasta, bisnis, pemodal. Sekalipun
demikian, setidaknya prinsip memperbarui salah satu dimensi kewajiban negara dalam
melindungi para PMI yang menjadi motivasi dari pengundangan UU PPMI dalam hal ini layak
mendapatkan pujian. Setidaknya dalam melaksanakan kewajiban-kewajiban melengkapi UU
PPMI negara perlu dikawal agar tetap bersikap konsisten dengan prinsip-prinsip pelaksanaan hak
asasi manusia dan dengan demikian menjunjung tinggi martabat negara itu sendiri.
Setidaknya para penyusun dan penyetujui UU PPMI kini berada di pihak masyarakat
terutama pada para PMI dan keluarga mereka.. Bandul keseimbangan sedang berpindah menuju
pemihakan kepada para PMI dengan lebih banyak mengambil kembali kewenangan pelindungan
dalam pelayanan migrasi kerja di tangan pemerintah, terutama dengan diangkatnya peran
pemerintah daerah — terutama yang memiliki kantong-kantong daerah asal PMI— yang secara
khusus kini terus didorong agar membentuk Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA). LTSA yang
dirancang agar didominasi oleh peran pelindungan dari pemerintah daerah, baik provinsi
maupun kabupaten, dipandang sebagai upaya menyelesaikan berbagai akar masalah eksploitasi
yang selama ini telah menimpa para PMI.

3.3.3

Fungsi pelayanan kesejahteraan sangat diperlukan

Sekalipun demikian, meskipun telah mengundangkan pasal berisi penetapan agar tidak lagi
ada dualisme di antara Kementerian Ketenagakerjaan dan badan, UU PPMI masih menyisakan
pertanyaan mungkinkah kesejahteraan ekonomi para PMI sungguh-sungguh dapat dijamin tanpa
keberadaan suatu fungsi khusus, jika memungkinkan berbentuk suatu badan terpisah, idealnya
berada di bawah kewenangan Kementerian Ketenagakerjaan, yang secara langsung menangani
penyelenggaraan program-program kesejahteraan ekonomi, sosial dan psikologis, termasuk
mendukung penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan untuk para PMI. Urusan kesejahteraan
para PMI kiranya sangat sulit dan tidak cukup hanya digantungkan pada perusahaan jasa asuransi
(sekalipun BPJS adalah lembaga usaha milik negara), sebab integrasinya dengan kepentingan
pelindungan PMI semestinya wajib lebih jelas dituntut untuk diwujudkan dalam bentuk-bentuk
pelindungan kesejahteraan ekonomi secara progresif di bawah lembaga negara urusan tenaga
kerja dan urusan ekonomi.
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Beracu pada pengalaman negara lain dalam melindungi kesejahteraan ekonomi para
pekerja migran, suatu badan atau fungsi urusan kesejahteraan yang sekarang dirasakan sangat
mendesak agar dibentuk itu, setidaknya mengemban tugas-tugas spesifik untuk (1) melindungi
dan memajukan kesejahteraan (ekonomi) PMI dan keluarga mereka dari ancaman eksploitasi
dalam proses penempatan, termasuk mencegah terjadinya berbagai kemungkinan buruk berupa
berbagai bentuk pelanggaran hak pekerja migran, terutama untuk perempuan, dalam setiap
tahapan bekerja ke luar negeri, (2) mencegah ketidakjelasan dalam penetapan besaran
komponen-komponen pembiayaan penempatan kerja luar negeri dan siapa yang wajib
menanggungnya, (3) mendorong dan menjamin kemerdekaan ekonomi dari para PMI ketika
mereka memerlukan pendanaan terkait dengan penempatan kerja mereka ke luar negeri,
termasuk biaya pendidikan/pelatihan dasar seperti kursus bahasa negara penempatan, biaya
cadangan yang diperlukan jika ada masalah terkait dengan pekerjaan, ketika sudah kembali ke
tempat asal PMI juga dapat memperoleh pelatihan peningkatan kapasitas, bantuan pelatihan dan
finansial untuk peningkatan penghasilan dan program-program reintegrasi, program- program
konseling baik sosial, keluarga maupun individual, beasiswa untuk PMI dan anggota keluarga
mereka, dll.
Memang sejauh ini B2PMI/BNP2TKI sudah menjalankan suatu fungsi pelayanan
kesejahteraan untuk para PMI, tetapi secara objektif dirasakan mendesak keberadaan suatu
peningkatan kelembagaan dalam pelayanan kesejahteraan yang dapat menjadi suatu fungsi
penyangga dari kemungkinan berbagai ancaman eksploitasi dalam proses penempatan kerja luar
negeri. Idealnya fungsi ini dapat ditingkatkan menjadi suatu kelembagaan badan yang mumpuni
di bidang ketenagakerjaan, terutama dalam menghadapi ketidakjelasan pembiayaan
penempatan yang masih terus menjadi keprihatinan karena intransparansi penetapan
komponen-komponennya. Sementara pelayanan kesejahteraan yang selama ini berjalan
condong lebih berorientasi pada dimensi-dimensi teknis urusan kesejahteraan seperti OPP/PAP
yang condong masih formalistik dan terburu-buru, pelatihan ala kadarnya, bursa kerja, promosi
livelihood secara sporadis.
Sementara itu, sekalipun kepala BP2MI telah menerbitkan suatu peraturan tentang
pembiayaan11, namun sesungguhnya keprihatinan kesejahteraan PMI secara menyeluruh ini
melampaui kewenangan BP2MI, jika hanya berada di tangan kepala badan, karena sangat
diperlukan suatu re-deliberasi kelembagaan di tingkat pemerintah Indonesia secara keseluruhan,
terutama tentunya keterlibatan dan inisiatif dari lembaga-lembaga kenegaraan
11Karena belum ada pilihan lain yang lebih progresif untuk menjamin pelayanan kesejahteraan bagi para PMI,
setidaknya untuk menjamin dan terus meningkatkan pelayanan migrasi kerja yang adil dan aman, peraturan kepala
BP2MI ini perlu diawasi lebih lanjut pelaksanaannya, terutama dari perspektif responsif gender.
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yang terkait. Mandat utama dari badan kesejahteraan ini —bukanlah sekedar menetapkan
komponen-komponen pembiayaan penempatan kerja ke luar negeri, tetapi terutama justru
adalah (1) memberikan pelayanan dan manfaat kesejahteraan bagi para PMI dan (2) memastikan
jaminan modal keuangan dan pendanaan yang wajib terus dikembangkan sebagai kekayaan PMI
yang berada dalam cakupan pelindungan negara. Oleh karenanya, karakter ideal dari badan ini
adalah berbasiskan pada keanggotaan12 terutama para PMI itu sendiri, untuk lebih menjamin
kepemilikan demi kesejahteraan mereka, yang keberlakuannya setidaknya sesuai dengan
periode kontrak kerja dan atau pertimbangan lain yang relevan. Sumber dana utama dari badan
kesejahteraan PMI ini adalah (1) sumbangan dari para majikan yang mempekerjakan para PMI
pada saat pendaftaran, (2) biaya pendaftaran job order dan kontrak kerja yang lain, (3) dengan
ketentuan batas yang tidak melanggar prinsip pelindungan yang diwajibkan, para PMI sendiri
dimungkinkan untuk wajib menyumbangkan dana keanggotaan mereka selama masa kontrak
kerja, (4) dana publik yang berasal dari anggaran negara13, (5) sumber-sumber lain yang sah.
Penyelenggaraan dan pengembangan jaminan dana kesejahteraan PMI merupakan tanggung
jawab dari badan yang bersangkutan.

3.3.4 Harmonisasi dan Kerjasama berbagai
Kementerian/Lembaga untuk Peningkatan Pelindungan
pada setiap tahapan migrasi
Catatan penting lain terkait dengan UU PPMI adalah terkait dengan harmonisasi pembagian
tugas, tanggung jawab dan kewenangan berbagai kementerian/Lembaga yang memiliki peran
untuk memberikan layanan, mengembangkan kebijakan dan program pelindungan dan
pemberdayaan dari tingkat desa sampai dengan perlindungan di negara tujuan penempatan dan
reintegrasi. Dengan diundangkannya Undang-undang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia
Nomor 18 tahun 2017 (UUPPMI) maka setiap pemerintah disetiap tingkatkan dan semua
Kementerian/Lembaga terkait memiliki peran dan tanggung jawab dalam mengembangkan
kebijakan dan program untuk memberikan perlindungan hak dan pemberdayaan kepada pekerja
migran dan keluarganya. UUPMI memberikan mandat bahwa negara wajib memberikan
Perlindungan ekonomi, hukum dan sosial pada setiap tahapan migrasi, sebelum bekerja, selama
bekerja dan sesudah bekerja.

12 Sistem keanggotaan akan menuntut badan kesejahteraan PMI ini untuk bertransformasi menjadi suatu koperasi. Jika sampai
menetapkan kebijakan memberikan pinjaman, bunga pinjaman wajib ditetapkan sesuai dengan prinsip membangun koperasi
sejati, yaitu maksimum6 (enam) persen per tahun.
13
Indonesia perlu belajar dari pengalaman Sri Lanka yang menetapkan bahwa 10persen dari biaya pendaftaran setiap pekerja
migran wajib diserahkan menjadi bagian dari dana kesejahteraan pekerja migran, ILO 2013:15; sementara Filipina menetapkan
lembaga kesejahteraan pekerja migran berbasiskan keanggotaan dari para pekerja migran, owwa.gov.phtt
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Berbagai permasalahan yang dialami oleh pekerja migran yang terjadi baik di negara asal dan
negara tujuan memperlihatkan pentingnya untuk membangun sistem pencegahan, pengaduan
dan penanganan berbagai permasalahan dan kasus yang menyeluruh dan responsive gender.
Pada mekanisme pengaduan, penanganan kasus dan pemulihan korban, kebutuhan akan respon
cepat tanggap membutuhkan kerjasama berbagai pihak. Khususnya ketika terjadi kasus-kasus
pelanggaran hak asasi manusia, hilang kontak, mengalami sakit, pelanggaran hak
ketenagakerjaan, kekerasan, ataupun pidana berat yang melibatkan PMI, seperti kasus hukuman
mati untuk PMI di Arab Saudi. Lebih lanjut, permasalahan PMI yang terjadi juga terkait kebutuhan
akan peningkatan kualitas dan klinik layanan kesehatan yang melaksanakan medical check up
serta pemberian layanan kesehatan kepada pekerja migran. Kementerian Kesehatan juga
memiliki peran penting dalam mengembangkan standar layanan dan pengawasan terhadap klinik
ataupun penyedia layanan medical check up. Hal ini untuk mencegah PMI harus dipulangkan
karena hasil medical check up yang sudah diterima pada negara asal, tidak sesuai dan memenuhi
standar kelayakan kesehatan di negara tujuan.
Fakta akan kebutuhan perlindungan di negara transit dan tujuan, serta kebutuhan akan hasil
medical check up yang valid dan layanan kesehatan pada PMI, memperlihatkan pentingnya peran
berbagai Kementerian dan Lembaga yang terkait, tidak hanya yang menangani isu
ketenagakerjaan. Mekanisme koordinasi dan SOP pelayanan menjadi penting untuk memberikan
layanan yang terkoordinasi baik di negara tujuan dan dinegara asal. Berbagai pihak pada
pelaksanaan riset ini juga mengakui bahwa pelindungan dalam penempatan kerja PMI
dibutuhkan kerjasama dan sinergi berbagai Kemeterian/Lembaga, bukan hanya tanggung
jawab Kementerian teknis baik Kementerian Ketenagakerjaan ataupun BP2MI. Menjadi penting
bahwa perencanaan pembangunan serta kebijakan yang dikembangkan wajib untuk menyasar
kepada kepada pemenuhan kebutuhan pekerja migran Indonesia dan keluarganya. Prinsip
responsive gender, menjadi penting untuk diterapkan dalam pengembangan kebijakan dan
program pemerintah yang dijalankan oleh Kementerian/Lembaga terkait.
Kementerian atau pun lembaga negara lain yang terkait juga wajib diatur dan diberikan
mandat oleh undang- undang ataupun peraturan turunannya agar secara eksplisit ikut
bertanggung jawab dan bekerja demi pemajuan hak-hak PMI diantaranya: Kementerian Luar
Negeri, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Desa, Kementerian Kesehatan, Kementerian
Sosial dan Kementerian koordinasi urusan kesejahteraan (meskipun nomenklaturnya berubah
menjadi Kemenko PMK). Selayaknya, demi pelindungan hak-hak sosial-ekonomi, undang-undang
wajib untuk mendorong adanya kebutuhan badan publik yang memberikan layanan untuk
perlindungan sosial dapat dirancang strukturnya secara khusus agar menjadi milik para PMI
sebagaimana dimandatkan UUD 1945 tentang sistem ekonomi koperasi. Atau setidaknya
badan tersebut berbasiskan pada keanggotaan dengan kewajiban para PMI menyerahkan iuran,
sehingga prospek pemajuan kesejahteraan memiliki dasar yang kuat untuk berkembang demi
pemenuhan hak-hak dasar PMI.14
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3.3.5

Kesiapan pemerintah pusat dan pemerintah daerah
sampai ke desa

Namun upaya menyerahkan tanggung jawab dari pemerintah pusat dalam pelindungan
PMI kepada pemerintah daerah, terutama dalam membentuk LTSA, tidaklah semudah
membalikkan tangan. Tata kelola batas antarnegara pada hematnya merupakan kewenangan
dan tanggung jawab pemerintah pusat. Jika sebagian dari kewenangan ini juga hendak
didesentralisasikan, maka muncul risiko tambahan kerumitan dalam menjalankan tanggung
jawab pelindungan warga negara. Kebanyakan pemerintah daerah tidaklah siap untuk segera
membuka pelayanan pelindungan terpadu untuk mencegah berbagai masalah. Sementara,
sejalan dengan kebijakan desentralisasi sejak reformasi 1998 pemerintah daerah memainkan
peran yang lebih signifikan dalam berbagai urusan publik, termasuk pelindungan PMI. Namun,
untuk daerah yang tanggap, Gubernur Jawa Timur, misalnya, pernah berinisiatif untuk membuka
kantor pelayanan secara terpisah untuk para PMI asal Jawa Timur di Hong Kong supaya pelayanan
yang dikembangkannya lebih terpadu dengan kerja satu atap di Surabaya. Nusa Tenggara Timur,
yang dikenal banyak pelanggaran perdagangan manusia, karena telah membuat MoU dengan
Felda sebagai badan pemerintah Malaysia yang didirikan untuk mengatur perkebunan, juga
menginginkan memiliki pusat layanan terpisah dari kantor perwakilan di Kuala Lumpur.
Perencanaan program pelayanan yang lebih handal sangat diperlukan dalam hal ini, termasuk
dalam peluasan cakupan rencana kerja pemerintah pusat terutama dalam hal sangat urgennya
pendataan sampai di tingkat kantor perwakilan di luar negeri dan penetapan anggaran belanja
secara memadai untuk keperluan pelindungan tenaga kerja. Bagaimana pun keadaannya,
desentralisasi tanggung jawab pelindungan PMI kepada pemerintah daerah (termasuk argumen
otonomi daerah) tidak dapat dijadikan dalih
14

Sebagai pembanding, badan khusus yang bertanggung jawab atas kesejahteraan ekonomi

para pekerja migran (OWWA) di Filipina memiliki kedudukan sangat penting. Hal ini
terisyaratkan dari persentase budget publik 2020 yang dihibahkan oleh negara justru lebih
besar (9,1%, sekitar Rp460,7miliar) daripada hibah untuk badan pengelola penempatan kerja
luar negeri (POEA) (2,9%, sekitar Rp147,9miliar). Lihat laporan-laporan dari Department of
Budget and Management dbm.gov.ph
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untuk mengurangi mutu dan intensifnya kinerja pemerintah pusat yang jelas sangat diperlukan
dan dipersyaratkan untuk menjamin kepastian serta kelancaran pemenuhan hak-hak sosial dan
ekonomi para PMI.
Yang paling mendasar adalah apakah pemerintah (baik pusat maupun daerah) memandang
pelayanan pelindungan untuk warga mereka yang hendak bekerja ke luar negeri sebagai suatu
modalitas yang penting bagi kesejahteraan rakyat dalam konteks pembangunan. Jika memang
demikian, segala daya upaya akan diusahakan oleh pemerintah, tak terkecuali oleh gubernur
atau bupati atau pun presiden, dalam upaya mencegah percaloan atau perekrutan tidak sah yang
masih mungkin terjadi, terutama pada masa transisi sekarang ini. Sebab godaan untuk
mengambil keuntungan dari proses penempatan (dan perekrutan) PMI dapat dilakukan oleh
siapa pun, termasuk para pejabat pemerintah.
Di antara yang diusulkan adalah mengintegrasikan aspek pembangunan daerah dengan
migrasi kerja. Mengintegrasikan migrasi kerja ke dalam konsep pembangunan, tanpa mengurangi
integritas daerah dan nasional, mengandaikan peluasan dan pendalaman kinerja perencanaan
pembangunan daerah ke dalam konsep investasi publik yang perlu dirancang agar mampu
menghasilkan peningkatan pendapatan daerah dan pertumbuhan ekonomi (PDB) secara
bermartabat. Konsep ini mempersyaratkan pengakuan dan implementasihak-hak pekerja. Jika
para perencana pembangunan dapat memastikan nilai modal daerah (ICOR) untuk bidang migrasi
kerja, maka dapat dirancang kepastian manfaat yang didapatkan di daerah dengan melaksanakan
pemenuhan hak-hak PMI. UU PPMI tidak hanya memberikan kewenangan luas kepada
pemerintah daerah untuk melaksanakan pendidikan dan pelatihan kerja terutama di sini untuk
para calon PMI, yang tentunya perlu dikerangkakan dalam rancangan pembangunan daerah
sejauh terkait dengan investasi yang diperlukan, tetapi juga dalam membiayai dimensi
pelindungan untuk para PMI yang memerlukan pendidikan, pelatihan dan kemudahan akses
modal baik untuk bekerja di luar negeri maupun untuk berusaha di daerah setelah mereka pulang
dari pekerjaan mereka di luar negeri.
Namun, pada kenyataannya sejak UU PPMI disahkan, membentuk LTSA yang ideal tidaklah
semudah membalikkan tangan karena banyak pengandaian yang mempersyaratkannya,
terutama ihwal berikut ini:
● Pemerintah daerah belum siap, terutama jika harus membiayai sendiri pembentukan
LTSA dari anggaran daerah
● Dari 30 LTSA yang telah dinyatakan dibentuk baru sejumlah 6 LTSA dapat berjalanoptimal.
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● Tidak semua LTSA memiliki alat pencetak paspor karena terbatasnya anggaran
pemerintah daerah sehingga PMI masih harus mengurus di kantor imigrasi yang memiliki
layanan penerbitan paspor.
● Keterbatasan kapasitas sumber daya manusia dan sarana prasarana sehingga dalam
pengurusan SKCK harus ke kepolisian daerah.
● Untuk pemeriksaan kesehatan, terdapat beberapa sarana Kesehatan yang ditunjuk tidak
dapat memberikan layanan pemeriksaan kesehatan dikarenakan kebijakan negara tujuan
yang meminta menggunakan alat tertentu dan perlunya izin ke negara tujuan. seperti
Taiwan
● Keterbatasan sarana dan prasarana melakukan verifikasi dokumen kependudukan seperti
pencetakan E-KTP karena lemahnya jaringan internet setempat.
● Pelayanan BPJS Ketenagakerjaan belum optimal di LTSA salah satunya karena
keterbatasan SDM.
● Pelaksanaan PAP/OPP lebih banyak dilakukan di Jakarta dan Bekasi yang dikarenakan
pengurusan visa kerja harus dilakukan di perwakilan negara tujuan penempatan yang
berada di ibukota Jakarta, disisi lain keterbatasan anggaran untuk pelaksanaan PAP/OPP.
● Para calon pekerja migran masih kesulitan menjangkau LTSA karena lokasinya jauh dari
desa/tempat asal mereka
● Belum ada program sosialisasi dan penyebaran informasi kepada calon-calon PMI
mengenai manfaat mengurus dokumen sendiri di LTSA. Yang terjadi sekarang, rata-rata
PMI dibawa oleh sponsor/calo/petugas P3MI untuk mengurus dokumen di LTSA.
Pendaftaran secara mandiri bagi para calon pekerja migran masih belum optimal seperti
yang diharapkan pada UUPPMI 18/17
Kondisi di atas ini merupakan bentuk-bentuk tidak mudahnya membangun LTSA atau
bahkan merupakan ketidaksiapan pemerintah secara umum dalam membangun LTSA, sekalipun
sudah merupakan mandat undang-undang baru yang bersangkutan. Membangun LTSA dapat
juga berarti pemerintah mengambil alih tugas perekrutan dari tangan sektor swasta dan
mengharapkan kemandirian para calon pekerja migran Indonesia untuk menempatkan dirinya
sebagai subjek sebagaimana semangat UU PPMIBelajar dari pengalaman negara tetangga kita itu,
karena maraknya percaloan, pemerintah Filipina pernah juga mengambil alih seluruh tugas
perekrutan para calon pekerja migran pada 1974 dari tangan sektor swasta. Tetapi
pengambilalihan itu tidak berlangsung lama, hanya lima tahun. Pada 1978 pemerintah Filipina
kembali mengikutsertakan swasta dalam perekrutan, rupa- rupanya karena lebih banyaknya
tantangan kerja perekrutan dibandingkan dengan kapasitas kerja pemerintah.
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3.3.6

Perjanjian tertulis antar-negara

Sebagaimana telah ditetapkan dalam UU 39/2004, UU PPMI sesungguhnya juga sudah
menetapkan sangat pentingnya adanya perjanjian tertulis antara negara pengirim PMI dan
negara penempatan (pasal 31[b], pasal 50[1] ). Penetapan bahwa hanya boleh menempatkan
PMI di negara penempatan yang telah memiliki perjanjian tertulis antarnegara kemudian
ditegaskan dengan pasal larangan (pasal 72 [d]), meskipun UU PPMI tidak menetapkan sanksi apa
pun untuk siapa pun dalam hal ini. Namun sangat disayangkan bahwa sebagaimana UU
sebelumnya, UU PPMI juga belum menegaskan bahwa perjanjian tertulis antarnegara (yang
biasanya diwujudkan dalam bentuk memorandum of understanding [MoU]) tersebut wajib
berpegang pada penerapan prinsip-prinsip penghormatan, pelindungan dan pemenuhan hakhak asasi manusia dan hak-hak para pekerja. UU PPMI dalam hal ini belum sanggup menerapkan
asas yang ditetapkannya sendiri pada pasal 2(c) yaitu “pengakuan atas martabat dan hak asasi
manusia”.
Perjanjian tertulis antarnegara ini sangat penting terus diperbaharui dengan perbaikanperbaikan terus-menerus karena perjanjian ini akan memandu semua pihak terkait untuk
semakin lebih baik meningkatkan mutu praktik pelindungan bagi para pekerja migran. Tanpa
berpedoman pada hak asasi dan hak pekerja, seperti yang telah terjadi selama ini, MoU yang
telah ditetapkan, seperti terjadi antara Indonesia dan Malaysia, kecuali tidak segera diperbarui
meskipun telah kadaluarsa, pokok-pokoknya justru melanggar hak-hak para pekerja, seperti
membiarkan majikan memegang paspor dengan dalih perlindungan, mencabut izin kerja untuk
PMI menikah selama masa penempatan, dll.

3.3.7

Peran penempatan kerja PMI di tangan P3MI

Minus kewenangan perekrutan para calon PMI, berdasarkan penetapan UU PPMI P3MI
sekarang hanya memiliki kewenangan untuk melakukan penempatan bekerja ke luar negeri,
mencari peluang kerja, menyelesaikan permasalahan PMI yang ditempatkannya. UU PPMI
mencoba menjamin pelindungan PMI dengan cara menetapkan larangan-larangan. Sementara
itu kondisi pelayanan migrasi kerja dari pihak pemerintah masih dalam masa transisi menuju
pelaksanaan sepenuhnya UU PPMI, di mana semua fungsi pelayanan tenaga kerja terutama
terkait dengan pelindungan dan pengawasan terhadap kinerja semua pihak yang terlibat belum
sepenuhnya terselenggara secara memadai. Pemerintah mengembangkan suatu program
penempatan kerja ke luar negeri secara memadai, maka sanksi paling berat yang diancamkan
kepada P3MI justru akan dipandang sebagai suatu peraturan yang konstruktif yang mengedepan
baik aspek pelindungan maupun aspek usaha. Peraturan dan sanksi itu terutama terkait dengan
sangat pentingnya konsistensi penempatan kerja PMI benar-benar bersesuaian dengan kontrak
penempatan kerja. Jika kinerja mendorong pelayanan kerja ke luar negeri disertai dengan
pengawasan melekat secara terus-menerus, kemungkinan besar keluhan para PMI bahwa banyak
P3MI “abal-abal” (kompas.com 19/2/2020) mendapatkan izin penempatan tidak akan begitu saja
mudah terjadi. Kinerja pemerintah dalam menyeleksi sehatnya suatu usaha yang berdimensi
pelindungan warga negara, berdasarkan prasyarat-prasyarat minimum yang wajib ditetapkan
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secara transparan, ternyata tidak dapat diandaikan begitu saja. Kondisi aktual saatini masih
dibayang-bayangi oleh praktik perekrutan dan penempatan yang tidak menyertakan
pelindungan secara nyata, di mana transparansi kinerja pemerintah pun masih sangat perlu
ditagih bersama-sama. Demikian pula, jika program pengawasan dan transparansi perizinan dari
pihak pemerintah sudah sungguh-sungguh berfungsi dengan baik dalam pengertian mendorong
penempatan kerja luar negeri yang benar-benar melindungi hak-hak PMI, baikterhadap kinerja
P3MI maupun terhadap kinerja pengawasan dari pihak pemerintah, maka “modal disetor” yang
nilainya sekarang mencapai Rp. 5miliar (UU 39/2004 senilai Rp 3 miliar) tidak akan dirasakan
memberatkan, atau sebaliknya dari pihak pemerintah kemungkinan besar juga tidak perlu
menetapkan nilai modal disetor setinggi itu mengingat fungsi perekrutan sekarang sudah tidak
lagi berada di tangan P3MI.15

3.3.8

Perjanjian penempatan

Nyaris tidak ada perubahan berarti terkait dengan perjanjian kerja dan perjanjian
penempatan PMI dalam UU PPMI jika dibandingkan dengan UU 39/2017. Ini sangat disayangkan,
meskipun UU PPMI telah mencabut semua mandat P3MI dalam merekrut calon PMI. Dalam
kaitan dengan kegiatan usaha penempatan kerja luar negeri —sekalipun tanpa perekrutan—
masih sangat mungkin terjadi masalah eksploitasi menimpa PMI. Tentu tidak diharapkan hal itu
terjadi, tetapi tanggung jawab pelindungan negara semestinya ditampakkan dalam provisi
perjanjian penempatan, sekalipun detilnya dapat lebih lanjut dijelaskan di dalam peraturanperaturan turunan. Mengapa perlu disayangkan, karena sesungguhnya kerangka perjanjian
penempatan merupakan peluang strategis dalam menyatakan kebijakan progresif dari
pelindungan dan pemenuhan dari pihak negara terhadap hak-hak dasar PMI dalam bentuk
persyaratan yang memungkinkan terwujudnya kondisi kerja layak.16
Perlu didesakkan rekomendasi agar peraturan turunan tentang pelindungan PMI nantinya
mengintegrasikan hal-hal strategis-kategoris berdimensi pelindungan dan pemenuhan hak PMI
secara proaktif. Di antaranya adalah penetapan standarisasi perjanjian kerja dan perjanjian
penempatan. Perjanjian kerja secara jelas wajib menyertakan (1) masing-masing majikan dan
pejabat resmi P3MI bertanda tangan; tidak cukup dua pihak antara majikan dan PMI sebelum
PMI diberangkatkan, serta tanda tangan kesaksian fungsi pelindungan dari pejabat negara
(biasanya atase tenaga kerja), (2) alamat tempat kerja, (3) durasi kontrak kerja, kapan mulai dan
berakhir, (4) job description dari pekerjaan yang akan dilakukan oleh PMI, (5) besar gaji pokok per
bulan, (6) pernyataan durasi kerja harian 8 jam, 6 hari per minggu, (7) upah lembur baik
15

Di Filipina, modal disetor sebesar 5juta peso atau senilai mendekati Rp1,5miliar (RA10022

Section 4 [2010])
16 Terkait dengan bagaimana menerapkan prinsip responsivitas gender dalam kaitan dengan
perjanjian penempatan dan bagaimana pengalaman para pekerja migran dalam mendapatkan
akses untuk informasi, mohon lihat terutama Tabel 4.5 hlm91dst dan Tabel 5.1 hlm 123dst
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pada hari biasa maupun pada hari-hari istirahat atau hari libur tanggal merah, (8) jaminan gaji
tetap dibayarkan selama menjalani cuti, baik cuti libur maupun cuti karena sakit, (9) biaya
transpor ditanggung majikan, untuk keberangkatan dan kepulangan pada saat kontrak berakhir,
ketika terjadi pemutusan hubungan kerja dari pihak majikan tanpa dasar yang dapat dibenarkan,
ketika PMI tidak dapat lagi bekerja disebabkan oleh kecelakaan, ketika terjadi force majeure
seperti bencana, dan ketika terjadi pengakhiran kontrak tanpa ada kesalahan apa pun dari pihak
PMI, (10) bahwa semua kemungkinan kerugian yang dialami oleh PMI ditanggung oleh P3MI dan
majikan, (11) biaya makan ditanggung majikan senilai tertentu secara tertulis,
(12) biaya pelayanan kesehatan termasuk sakit gigi, (13) adanya jaminan asuransi kecelakaan
sesuai standar, (14) jika terjadi kematian PMI, semua biaya terkait seperti pemulangan jenazah,
pengiriman barang-barang pribadi PMI ditanggung oleh majikan; jika jenazah tidak dapat
dipulangkan, harus ada persetujuan dari pihak keluarga PMI, (15) kewajiban majikan membantu
PMI dalam mengirimkan remitansi via bank atau cara lain yang sah, (16) penjelasan detil tentang
berakhirnya perjanjian dari para pihak, (17) penyelesaian sengketa secara musyawarah dan wajib
ditengahi oleh keterlibatan atase tenaga kerja, (18) kewajiban PMI mematuhi tidak hanya semua
peraturan dari P3MI tetapi juga peraturan-peraturan, tata cara dan kebiasaan- kebiasaan yang
berlaku di negara penempatan, (19) semua wajib dipastikan sudah jelas dan disadari serta
ditandatangani oleh PMI sebelum berangkat, (20) kewajiban pejabat pemerintah terkait untuk
menjadi saksi atas perjanjian kerja dengan membubuhkan tanda tangan dan cap administrasi
kenegaraan, (21) dokumen perjanjian kerja diwajibkan dipegang oleh PMI dan salinannya mudah
diakses untuk pihak keluarga PMI.
Tambahan substansi penguatan pelindungan pada dokumen perjanjian penempatan masih
tetap sangat diperlukan terutama untuk kepentingan pemenuhan hak-hak PMI jika mereka
mengalami masalah selama proses penempatan yang dilakukan oleh P3MI.

3.3.9

Penetapan komponen pembiayaan

Meskipun BP2MI/BNP2TKI sekarang sudah menerbitkan peraturan tentang pembebasan
biaya penempatan pada Agustus 2020, kesulitan dalam mengawasi pelaksanaan peraturan
tersebut, terutama dalam kaitan dengan partisipasi dari para PMI sendiri, merupakan
keprihatinan yang belum terjawab. Apalagi sejauh ini peraturan tersebut belum dijabarkan ke
dalam program kegiatan pengawasan terhadap praktik yang terjadi di lapangan. Salah satu
masalah yang terkait dengan pembiayaan di antaranya adalah bahwa dalam hal ini kondisi rentan
PMI tidak memungkinkan mereka mampu menegosiasikan berapa bulan potongan gaji yang
dapat dikategorikan telah memenuhi tuntutan pelindungan. Pemerintah sedang membahasnya
dengan pihak perusahaan penempatan. Tak banyak yang dapat dipelajari di sini, kecuali menimba
pengalaman dari negara lain.
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Belajar dari Filipina, misalnya, sekarang negara tetangga ini, sekalipun tidak melarang
perusahaan tenaga kerja untuk merekrut calon-calon pekerja migran, namun sudah sangat jelas
melarang perusahaan perekrutan dan penempatan untuk menarik biaya perekrutan. Pemerintah
Filipina menetapkan bahwa perusahaan boleh menarik biaya penempatan hanya senilai satu
bulan gaji dasar PMI yang bersangkutan. Lebih lanjut pemerintah Filipina menetapkan
pengecualian yaitu bahwa perusahaan dilarang meminta biaya penempatan dari pekerja rumah
tangga. Pekerja migran membayar biaya penempatan hanya setelah menandatangani kontrak
penempatan kerja, dan wajib menerbitkan kuitansi pembayaran tersebut yang juga wajib
didaftarkan pada kantor pemerintah urusan pendapatan dalam negeri (Bureau of Internal
Revenue, di bawah kementerian keuangan) dengan keterangan waktu kapan dibayar dan jumlah
pasti yang dibayarkan.
Peraturan di Filipina menetapkan biaya yang dapat diminta dari majikan adalah (1) visa,
termasuk biaya cap, (2) izin kerja/izin tinggal, (3) biaya perjalanan pulang-pergi, (4) biaya transpor
dari bandara ke tempat kerja, (5) biaya pemrosesan di kantor pemerintah Filipina [POEA], (6)
biaya keanggotaan pada kantor pemerintah di bidang kesejahteraan pekerja migran [OWWA], (7)
biaya tes pekerjaan jika dituntut oleh majikan. Perusahaan juga wajib bertanggungjawab atas
pembayaran premi asuransi yang diwajibkan. Pelanggaran diancam dengan sanksi. Dari sisi calon
pekerja migran, mereka wajib membayar hanya komponen-komponen biaya berikut ini: (1)
paspor, (2) surat keterangan dari tempat asal [dari kepolisian atau desa], (3) akte kelahiran, (4)
transkrip ijazah, (5) izin profesi, (6) tanda kelulusan ujian dari kantor pemerintah di bidang
pendidikan/pelatihan pekerja migran [TESDA], (7) biaya pemeriksaan kesehatan.

3.3.10 Sanksi pelanggaran peraturan penempatan kerja ke
luar negeri
Hukum dan peraturan tanpa penegakan ketika terjadi pelanggaran akan dipandang seperti
harimau tak bergigi. Tetapi harimau bergigi palsu, sekalipun seram ketika mengaum, tidak akan
sanggup mengigit dengan baik. Demikianlah kiranya kebijakan penetapan larangan dan
pengganjaran sanksi administratif serta hukuman kurungan penjara kepada para pelanggar di
dalam UU PPMI . Hukuman paling berat di dalam UU PPMI adalah pidana kurungan penjara10
tahun dan denda Rp15milyar berkenaan dengan pelanggaran “sengaja menempatkan calon PMI
pada jabatan dan jenis pekerjaan yang tidak sesuai dengan perjanjian kerja sehingga merugikan
calon PMI.” (pasal 81 huruf a). Terkait dengan pelanggaran ini, UU lama (hanya) menetapkan
sanksi pidana kurungan 1 bulan s.d. 1 tahun disertai denda Rp100juta-Rp1milyar. Karenanya
dapat dikatakan UU PPMI bersikap lebih keras terhadap para pelanggar, dalam hal ini P3MI dan
perseorangan, daripada UU 39/2004.
Sementara itu dua pelanggaran yang mendapat ganjar hukuman terberat dalam UU
39/2004 sekarang sudah tidak relevan karena peran perekrutan P3MI sudah dipangkas.
Sementara pelanggaran menempatkan PMI tanpa memiliki izin tertulis dalam UU 39/2004
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masih dapat diganjar lama hukuman pidana kurungan yang rentang antara hukuman minimum
dan maksimum sangat lebar antara 2-10 tahun. Sementara UU PPMI menetapkan kepastian
hukuman pidana kurungan tanpa rentang waktu yaitu spesifik hanya 5 tahun. Penetapan
hukuman tanpa memberikan keterangan lengkap tentang rentang beban lama waktu kurungan
penjara ini mengakibatkan improporsionalitas dari sikap UU PPMI terhadap mereka yang
potensial melanggar. Naskah akademik revisi UU 39/2004 sesungguhnya telah menyatakan “ada
ketentuan-ketentuan yang mencantumkan sanksi secara tidak proporsional, misalnya Pasal
103”, tetapi para penyusun UU PPMI tampaknya mengabaikan sorotan dalam naskah akademik
tersebut. Dalam hal ini tampak bahwa kecuali lebih keras, UU PPMI juga lebih kaku terhadap para
pelanggar peraturan.
Contoh lain dari sikap keras dari UU PPMI adalah berat atau lamanya ancaman hukuman
kurungan penjara (10 tahun, denda Rp 15 Miliar) yang juga dikenakan pada “setiap orang yang
melaksanakan penempatan yang tidak memenuhi persyaratan PMI, yaitu (b) memiliki
kompetensi, (c) sehat jasmani dan rohani, (d) terdaftar dan memiliki nomor kepesertaan jaminan
sosial, dan (e) memiliki dokumen lengkap yang dipersyaratkan (Pasal 5 huruf b s.d. e, UU
18/2017). Jika dibandingkan dengan UU 39/2004, peraturan lama itu menggolongkan
pelanggaran ini pada tingkat keseriusan berikutnya, bukan pada tingkat paling serius. Contoh ini
mengindikasikan hubungan antara pemerintah dan sektor swasta, sejauh tampak dari
pengundangan sanksi ini, semakin merenggang. Pemerintah telah mengurangi kemungkinan
peran P3MI dalam berpartisipasi dalam program penempatan kerja ke luar negeri, dengan
harapan dapat mencapai tujuan penempatan kerja ke luar tanpa menarik biaya penempatan dari
para PMI.
Bisa didapatkan perspektif lebih jelas dengan belajar dari pembahasan tentang sanksi
terhadap pelanggaran peraturan migrasi kerja ini dari pengalaman negara lain seperti Filipina
yang mendapatkan banyak catatan publik internasional dengan pencapaian hasil pelindungan
yang relatif baik. Republic Act (RA) 10022, undang-undang yang disahkan pada 2016 tentang
penempatan kerja ke luar negeri di negara tetangga itu merupakan revisi dari RA 8042 yang
disahkan 21 tahun sebelumnya. Dalam peraturan itu Filipina menetapkan terjadi pelanggaran
terberat yang merupakan kejahatan pidana dan wajib diganjar dengan hukuman seumur hidup
disertai denda 2juta-5juta peso (~Rp587juta-Rp1,46miliar) jika perekrutan tidak sah yang
dilakukan oleh (para) pelanggar itu merupakan suatu “sabotase ekonomi”. Seorang anggota
senat Filipina menjelaskan bahwa sabotase ekonomi terjadi jika kejahatan yang dilakukan
merendahkan, melemahkan atau menghancurkan reputasi sistem ekonomi atau berfungsinya
negara (fungsi-fungsi dasar publik) atau jika kejahatan itu condong menimbulkan dampakdampak serius yang sejenis. Kejahatan itu juga termasuk, di antaranya, manipulasi harga
terutama dalam transaksi keperluan-keperluan dasar dan barang-barang komoditi utama,
terutama komoditi pangan. Dapat diperkirakan bahwa sabotase ekonomi adalah kejadian yang
tergolong sangat langka karena dampak-dampaknya sangat meluas. Para wakil rakyat di Filipina
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berjuang untuk menyejajarkan perekrutan tidak sah setara dengan sabotase ekonomi mengingat
kemungkinan bisa menjadi sangat seriusnya praktik jahat ini. Dalam revisi undang- undang
migrasi kerja RA 10022 ketentuan pidana yang ada dalam UU sebelumnya (RA 8042) tidak
berubah, namun pemerintah Filipina kemudian mendetilkan lebih lanjut terutama dalam
mengelaborasikan sanksi-sanksi administratif secara progresif.
RA 10022 tidak hanya menetapkan peluasan sanksi-sanksi untuk perusahaan perekrutan
dan penempatan pekerja migran tetapi juga menetapkan peraturan yang menjadi ukuran dalam
mendisiplinkan para majikan dan juga mendisiplinkan para pekerja migran. Dengan begitu
transparansi penetapan peraturan terkait dengan sanksi administratif dapat dijamin
pertanggungjawabannya. Pemerintah Filipina memilih untuk tetap mendorong partisipasi aktif
dari perusahaan-perusahaan penempatan kerja luar negeri tanpa mencabut peran mereka dalam
merekrut para calon pekerja migran. Oleh karenanya elaborasi proaktif dalam mendorong
perusahaan penempatan untuk aktif menempatkan tapi sekaligus melindungi dan membantu
para pekerja migran tak terelakkan untuk dilakukan dalam penetapan sanksi administratif yang
konstruktif, termasuk dengan cara memberikan penghargaan kepada perusahaan-perusahaan
penempatan kerja luar negeri yang sungguh-sungguh mengejarkeunggulan kerja mereka dalam
melindungi para pekerja migran.

3.3.11 Sistem pelayanan pemulangan PMI
Perubahan pasal-pasal terkait dengan pemulangan PMI merupakan konsekuensi dari
perubahan kewenangan P3MI. Perbedaan antara UU 39/2004 dan UU 18/2017 sekali lagi terkait
dengan tak lagi adanya kewenangan P3MI dalam merekrut, bahkan sejak dari desa-desa asal PMI.
Pemulangan pada hematnya sekarang merupakan tanggung jawab pemerintah nyaris
sepenuhnya, kecuali dalam kasus PMI sampai meninggal dunia selama dalam masa penempatan
kerja di luar negeri. Dalam kasus yang terakhir ini P3MI bertanggung jawab untuk memfasilitasi
segala sesuatunya, sampai urusan penguburan PMI meninggal serta kelancaran penerimaan
manfaat jasa asuransi kematian untuk pihak keluarga PMI yang bersangkutan.

3.3.12 Diskualifikasi
Demi menegakkan prinsip pelindungan hak-hak PMI, siapa saja sesungguhnya yang
selayaknya demi undang-undang tidak boleh ikut serta dalam kinerja pelayanan penempatan
kerja PMI? Inilah salah satu pertanyaan penting yang perlu dimajukan dalam memahami UU
PPMI. Memang UU PPMI sudah menampilkan kemajuan dengan adanya ancaman sanksi pidana
bagi para pejabat tenaga kerja yang berkolusi dengan entitas bisnis penempatan kerja luar negeri.
Tetapi 18/2017 masih belum menetapkan diskualifikasi lebih spesifik siapa saja yang dilarang
terlibat di dalam kegiatan penempatan, seperti kemungkinan kolusi antara tugas penempatan
dan jasa perjalanan (termasuk pejabat bandara dan pejabat negara lain seperti anggota DPR/D,
mantan pejabat negara di bidang tenaga kerja) serta kemungkinan keterlibatan
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pejabat asuransi. Saudara-saudara yang berkaitan hubungan darah dari para pejabat negara yang
berurusan dengan pelayanan tenaga kerja sampai ke derajat tertentu dari hubungan
konsanguinitas masih belum dicegah dengan ancaman diskualifikasi dalam UU PPMI . Demikian
pula diskualifikasi perlu ditegaskan untuk para majikan untuk menegakkan disiplin dalam
mematuhi peraturan perlindungan tenaga kerja migran.

3.3.13 Pengawasan
UU PPMI memandatkan pengawasan dilakukan oleh pemerintah pusat dan pemerintah
daerah terhadap kinerja P3MI dalam menempatkan kerja para PMI ke luar negeri. Sementara
untuk pekerjaan persiapan sebelum diserahkan kepada P3MI untuk ditempatkan kerja ke luar
negeri tidak dilakukan pengawasan sama sekali. Apakah kinerja LTSA yang juga melibatkan para
pejabat daerah di bidang tenaga kerja tidak perlu menjadi sasaran kegiatan pengawasan? Apakah
kinerja LTSA dapat dipastikan bersih dari kemungkinan pelanggaran eksploitasi para calon PMI?
Setidaknya sekarang masyarakat, terutama organisasi-organisasi yang bekerja untukpemajuan
kesejahteraan PMI, mendapatkan mandat yang dapat ditagihkan yaitu berupa opsi untuk
dilibatkan dalam kegiatan pengawasan (pasal 76 [2]). Setidaknya pula diperlukan kejelasan publik
dalam bentuk peraturan turunan yang memadai untuk memastikan transparansi dan
akuntabilitas kinerja penyiapan calon-calon PMI sebelum diberangkatkan bekerja ke luar negeri.

3.3.14 Jaminan sosial untuk PMI
UU PPMI memusatkan perhatian pada upaya membereskan hubungan kelembagaan baik
di antara lembaga-lembaga pemerintah sendiri maupun antara pemerintah dan sektor swasta,
sehingga belum sampai memenuhi harapan para PMI agar bersikap lebih proaktif dan progresif
dalam upaya konstitusional memenuhi detil hak-hak sosial-ekonomi para PMI. UU PPMI
sesungguhnya diharapkan mampu menetapkan pokok-pokok cakupan jaminan sosial, mengingat
situasi kerentanan para PMI. Sejauh kemudian dinyatakan oleh BPJS, pemenuhan tiga cakupan
manfaat jaminan sosial —sebagaimana telah disebut sebelumnya— masih merupakan standar
coverage yang terendah. Undang-undang atas nama negara selayaknya menyebutkan secara
eksplisit cakupan yang lebih luas dan rentang nilai yang dapat diperoleh PMI secara jelas untuk
membatasi kemungkinan perusahaan asuransi, tak terkecuali bahwa perusahaan tersebut adalah
perusahaan negara seperti BPJS, mengurangi nilai manfaat pelindungan hak dasar PMI.
Penghitungan pembayaran iuran sesungguhnya tidak dapat dipukulrata untuk semua PMI
yang bekerja di negara-negara yang berbeda-beda satu dari yang lain dari sisi kesejahteraan
ekonomi negara penempatan, tak terkecuali jarak yang berbeda-beda dari negara asal. Gaji PMI
di negara-negara penempatan berbeda-beda pula besarnya, sehingga penghitungan berdasarkan
Persentase dapat menjadi pertimbangan yang lebih adil untuk
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berbagai kondisi kerja PMI yang dapat mengakibatkan berbagai kerugian, kemalangan,
kecelakaan, sakit yang benar-benar tidak diinginkan. Undang-undang selayaknya menjamin agar
para peserta program asuransi dapat saling mendukung satu sama lain sesuai dengan tuntutan
penyelesaian masalah genting jika PMI mengalaminya. Dengan demikian, dapat diperoleh
cakupan manfaat asuransi yang lebih luas, lebih daripada yang selama ini telah disediakan oleh
layanan BPJS, dan tak perlu pula begitu saja ditarik tambahan iuran, seperti untuk jaminan hari
tua. Kelengkapan cakupan yang bersesuaian dengan situasi bekerja di luar negeri di antaranya
semestinya perlu mencakup: (1) jaminan menghadapi risiko pemutusan hubungan kerja, perlu
ditegaskan jumlah minimum per bulan yang dapat diperoleh, (2) klaim kerugian berupa sejumlah
nilai finansial tertentu, setidaknya tiga bulan gaji, yang wajib dilunasi sebagai tanggung jawab
majikan, ketika terjadi pengakhiran hubungan kerja namun bukan atas kesalahan PMI, (3) biaya
kunjungan dari pihak keluarga jika PMI sampai mengalami sakit selamabekerja di negara tujuan
selama lebih dari tujuh hari, (4) biaya selama sakit (non-kecelakaan kerja) selama bekerja di luar
negeri, (5) ekstra biaya pemulangan dalam kasus PMI harus pulang karena sakit.

3.3.15 Rehabilitasi dan reintegrasi sosial PMI
Pokok-pokok substansi terkait reintegrasi PMI merupakan hal baru jika dibandingkan
dengan UU 39/2004 yang sama sekali tidak mengatur apa pun tentang hal ini. Namun, penjelasan
baik tentang “rehabilitasi sosial” maupun “reintegrasi sosial” menurut bagian penjelasan dari UU
PPMI ini rupanya hanya mencakup para PMI yang bermasalah. Untuk “rehabilitasi sosial”
konotasinya dapat dipahami beracu pada para PMI yang mengalami masalah, tetapi untuk
“reintegrasi sosial” semestinya mencakup semua PMI yang pernah bekerja di luar negeri, dalam
periode waktu tertentu setelah kembali ke tempat asal, semestinya tercakup dalam suatu
program reintegrasi yang wajib diselenggarakan oleh terutama pemerintah bersama para
mantan PMI dan semua pihak lain yang bersedia saling mendukung. Sejak masih menjadi calon
PMI sebelum berangkat bekerja ke luar negeri, mereka sesungguhnya merupakan potensi untuk
pengembangan sosial-ekonomi yang positif bagi pembangunan. Jika para PMI sebagai warga
negara sejak masih di desa sampai akhirnya pulang lagi ke tempat asal diperhitungkan dalam
pembangunan jasa mereka tidak akan pernah jadi sia-sia baik untuk diri mereka, keluarga mereka
maupun untuk kemajuan sosial-ekonomi negara. Oleh karenanya sesungguhnya bagian ini justru
sangat perlu disambung lagi dengan ketentuan- ketentuan lain yang lebih konkrit sehingga para
PMI lebih mudah terlibat untuk ikut mewujudkannya.
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3.3.16 PMI mandiri
Berbeda dengan UU 39/2004 yang masih menetapkan bahwa PMI perseorangan berhak
mendapatkan perlindungan, sekarang UU 18/2004 menetapkan bahwa “segala risiko
ketenagakerjaan yang dialami oleh Pekerja Migran Indonesia Perseorangan, menjadi tanggung
jawab sendiri” (pasal 63 [2]). Kiranya terdapat suatu penurunan mutu dari pengundangan yang
baru ini karena mengurangi cakupan pelindungan untuk para PMI perseorangan. Bekerja ke luar
negeri de facto memerlukan tingkat kapabilitas dan integritas dari yang bersangkutan secara
memadai. Jika seorang calon PMI memang mampu baik dari sisi latar belakang pengalaman,
pendidikan, keterampilan maupun dari sisi keterlibatannya dalam jaminan asuransi, dapat
membuktikan dirinya memenuhi persyaratan yang diperlukan, dengan melewati pengujian dan
wawancara pribadi secara lengkap, maka sesungguhnya tak ada alasan yang bersangkutan tidak
dimasukkan di dalam cakupan pelindungan negara.
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BAB 4. PEDOMAN LAYANAN MIGRASI YANG
RESPONSIF GENDER PADA TAHAP PRAKEBERANGKATAN

Negara-Negara Pihak yang bersangkutan wajib, jika perlu,
berkonsultasi dan bekerja sama dengan tujuan untuk
memajukan kondisi yang baik, setara, dan manusiawi
sehubungan dengan migrasi internasional dari para pekerja
dan anggota keluarganya “ (Pasal 64 Konvensi PBB 1990)

asil temuan The Institute for Ecosoc Rights juga sebelumnya telah diisyaratkan oleh hasil
penelitian yang dilakukan oleh Mantra, dkk. pada 1999. Dinyatakan bahwa para PMI
memilih jalur non-prosedural bukan karena besarnya biaya yang harus dikeluarkan
namun karena rumitnya tingkat kompleksitas prosedur pemberangkatan secara resmi yang
menyebabkan PMI enggan untuk menjalani proses tersebut (lih juga Sukamdi 2007). Padahal bila
dilihat dari aspek biaya, penelitian Mantra dkk. mendapati “kenyataan migran non- prosedural
justru membayar lebih banyak dibandingkan dengan mereka yang melalui jalurresmi,” sehingga
lebih menguntungkan calo/sponsor daripada para PMI yang bersangkutan itu sendiri. Selain itu,
pemberian informasi mengenai manfaat langsung yang diterima PMI —termasuk mempermudah
jangkauan PMI dalam mengurus prosedur keberangkatannya— tidak dilakukan secara masif.
Bahkan upaya yang dilakukan oleh pemerintah dengan membuat layanan terpadu satu atap
untuk mempermudah proses pengurusan dokumen bagi PMI belum sepenuhnya dapat
menggantikan jasa calo/sponsor yang menggunakan cara jemput bola/door to door.
Berbagai masalah yang dialami PMI sudah dirasakan sejak awal pengundangan UU 39/2004
dan ternyata setelah disahkannya UU PPMI yang baru, pelindungan PMI pun masih belum
mampu memberikan pelindungan yang diharapkan. Konfirmasi tentang maraknya masalah PMI
bersumber pada masa pra-keberangkatan dapat juga dilihat dari hasil survei dari World Bank
yang mengatakan setidaknya sebanyak 4,3 juta orang PMI bekerja tanpa dokumentasi (lih World
Bank 2017). Mereka menanggung kondisi rentan ganda, karena

82

menanggung kondisi rentan di tempat kerja dan sekaligus juga kerentanan karena kondisi
bermasalah dengan status dokumen yang melekat pada diri mereka.
Beberapa literasi internasional dan nasional juga menyebutkan bahwa migrasi kerja terjadi
karena adanya feminisasi tenaga kerja, tak terkecuali di Indonesia di mana akses perempuan
untuk memperoleh jenis pekerjaan yang sama dan setara dengan laki-laki terbatas. Jenis
pekerjaan yang tersedia selama masa pra-keberangkatan bagi perempuan PMI pada
kenyataannya didominasi oleh jenis pekerjaan dengan situasi kerja di sektor domestik dan
informal. Berbeda halnya dengan akses pekerjaan di luar negeri bagi laki-laki PMI, meskipun juga
terdapat kerentanan yang dialami oleh laki-laki PMI, tingkat keseriusan kerentanan perempuan
PMI jauh lebih besar. Seperti yang telah dijelaskan pada Bab 1 secara gamblang dandetil, tidak
dapat dipungkiri, perempuan PMI terutama yang bekerja pada sektor domestik memiliki
kerentanan yang lebih besar. Meskipun dalam UU No 18/2017 telah dilakukan berbagai langkah
perbaikan perlindungan, UU PPMI tidak secara eksplisit mengatur perlindungan bagi perempuan
PMI yang bekerja di sektor domestik karena dasar hukum spesifik untuk melindungi mereka
hingga saat ini belum ada. Misalnya hingga saat ini pemerintah Indonesia belum meratifikasi
Konvensi ILO 189 mengenai Kerja Layak bagi Pekerja Rumah Tangga dan belum memiliki UU
perlindungan bagi PRT. Akibatnya, perlindungan bagi perempuan PMI yang mayoritas bekerja
sebagai pekerja rumah tangga minim mendapatkan perlindungan berdasarkan kebutuhan
perempuan PMI.
Kerentanan PMI menjadi lebih besar ketika PMI berada di luar negeri. Telah banyak kita
mendengar mengenai xenophobia dan rasisme terhadap PMI di beberapa negara. Terlebih bila
yang menjadi pekerja migran Indonesia adalah perempuan. Jenis pekerjaan yang ada telah
mengandung kerentanan tidak hanya dari aspek pekerjaannya tetapi juga status pekerjaan bila
dibandingkan dengan jenis pekerjaan lainnya. Misalnya terhadap statusnya sebagai pekerja,
perempuan PMI bergantung dengan “aturan satu majikan” (one employer rule) baik itu di negaranegara Asia maupun di negara-negara di kawasan Timur Tengah (kafala). Kondisi ini
menyebabkan perempuan PMI lebih berat dalam menanggung efek dari posisi yang lebih rendah
daripada para majikan/pemberi kerja. Situasi menjadi lebih berat dengan kondisi kerja yang
mengharuskan perempuan PMI tinggal dan berada di dalam rumah privat majikan dan berbagi
ruang di rumah majikan/pemberi kerja. Terdapat banyak kasus kekerasan yang berujung pada
hilangnya status dokumen kerja perempuan PMI karena kemudian banyak di antara mereka
memilih untuk kabur dari rumah majikan.
Menyadari berbagai masalah tersebut, pemerintah sesungguhnya tidaklah tinggal diam.
Pemerintah telah mencoba mengambil langkah untuk mengurangi jumlah PMI yang bekerja di
sektor informal menjadi sektor formal, namun ternyata kemudian para PMI di sektor formal juga
mengalami berbagai kasus meskipun tidak seekstrim yang dialami PMI dari sektor informal.
Kebijakan pemerintah dengan menetapkan pembedaan antara PMI formal dan informal
sesungguhnya tidak cukup mendukung upaya mengurangi banyaknya masalah yang akhirnya
menimpa para PMI. Upaya lain yang dilakukan oleh Kementerian Ketenagakerjaan adalah
membentuk satuan gugus tugas (satgas) pencegahan migrasi kerja non-prosedural, tetapi dalam
praktiknya satgas ini sulit bekerja sama satu dengan yang lain, yang bertugas untuk
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mencegah tindak pidana perdagangan orang (TPPO) yang berada di bawah kewenangan lintas
kementerian/lembaga.
Peliknya masalah migrasi kerja —tak kurang justru terutama selama masa prakeberangkatan— kiranya hanya dapat dikikis secara bertahap dengan menjalankan
pemerintahan yang tegas dan sigap dalam menghadapi semua tantangan dengan sikap terbuka
melibatkan pihak-pihak berkepentingan baik dari tingkat pemerintahan paling rendah yakni
RT/RW hingga pemerintah pusat. Agar terlaksana perlindungan kepada seluruh warga Indonesia
termasuk warga Indonesia yang bekerja di luar negeri, sesungguhnya tak ada jalanlain kecuali
bahwa reformasi menyeluruh terhadap tata kelola migrasi sangat penting segera dilakukan,
mengingat masih banyak PMI yang memilih jalur-jalur non-prosedural, yang keputusannya
mereka ambil sudah sejak dan selama masih berada pada masa pra- keberangkatan. Tanpa
adanya revitalisasi total dengan melibatkan semua stakeholders yang terkait —tidak hanya
pemerintah dan swasta tapi juga mengajak PMI, organisasi PMI danorganisasi yang peduli isu
PMI— maka permasalahan PMI non-prosedural dan masalah-masalahberat lain yang dialami PMI
tidak dapat berkurang secara signifikan.
Bab IV ini berupaya menjelaskan bahwa perbaikan program pelindungan PMI secara
menyeluruh tidak dapat tidak harus berpegang pada prinsip hak asasi manusia dan kesetaraan
gender, yang wajib diintegrasikan ke dalam standar layanan-layanan migrasi kerja, mulai dari
aspek layanan sosialisasi dan pemberian informasi serta peningkatan literasi untuk para calon
PMI, layanan pencatatan dan verifikasi data calon PMI, layanan pembuatan dokumen kerja,
pelaksanaan pendidikan dan pelatihan untuk calon PMI, pelaksanaan persyaratan melakukan
tes kesehatan, masalah pembiayaan, penanganan kasus berbasis keadilan gender dan berpusat
pada korban, kegiatan pengawasan. Namun sebelumnya, kami catatkan terlebih dahulu pada
bagian 4.2., apa saja yang sudah dan belum tertangani terkait dengan upaya perbaikan
pelindungan PMI selama masa pra-keberangkatan dengan adanya UU PPMI sebagai undangundang mutakhir dalam upaya Indonesia melindungi warga negaranya yang bekerja di luar
negeri.

4.1 Prinsip-prinsip hak asasi manusia dan kesetaraan gender bagi pekerja
migran Indonesia sebagai landasan pedoman layanan migrasi
Indonesia sebagai salah satu negara asal pekerja migran Indonesia telah meratifikasi
berbagai instrumen internasional, menerbitkan beberapa undang-undang yang yang menjadi
dasar pemenuhan hak asasi manusia bagi PMI dan mempelopori beberapa inisiatif untuk
perbaikan tata kelola migrasi. Dasar-dasar inilah yang terus-menerus harus diharmoniskan dalam
setiap kebijakan maupun implementasi kebijakan untuk perlindungan PMI.
Agar kebijakan dan implementasi kebijakan dapat memastikan migrasi yang adil danaman,
berikut ini beberapa prinsip yang dapat dipergunakan berdasarkan instrumen hak asasi manusia
dan standar instrumen perburuhan internasional. Beberapa aspek hak utama perlu diperhatikan
untuk memastikan migrasi tenaga kerja aman dan adil kepada pekerja migran Indonesia, di
antaranya:
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a. Hak atas peluang migrasi yang sama bagi perempuan dan laki-laki PMI. Misalnya dalam
bentuk jenis pekerjaan yang ditawarkan.
b. Hak yang sama dalam hal proses migrasi, misalnya terkait dengan mekanisme perekrutan,
remunerasi, kondisi kerja yang layak, hak dan kontrol terhadap penghasilan, akses terhadap
layanan hukum, pengambilan kebutuhan, kesehatan, informasi, dll.
c. Hak yang sama dalam hal potensi positif yang diterima baik laki-laki maupun perempuan
misalnya adanya otonomi dalam menegosiasikan kondisi pekerjaan di negara tujuan,
memiliki kendali atas pendapatan dan pengambilan keputusan dalam keluarga dalam hal
pengelolaan keuangan, memiliki akses dan hak dalam peningkatan kapasitas termasuk di
dalamnya hak untuk berorganisasi.
d. Hak untuk mempunyai akses dan kontrol terhadap sumber daya, memperoleh manfaat
pembangunan dan pengambilan keputusan yang sama di semua tahapan proses
pembangunan dan seluruh proyek, program dan kebijakan pemerintah.
Selain aspek pemenuhan hak, terdapat beberapa tanggungjawab negara asal PMI untuk
memastikan migrasi aman dan adil. Berdasarkan Rekomendasi Umum No. 26 terkait dengan
Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (Convention
on the Elimination of all Forms of Discrimination Against Women [CEDAW]) tentang perempuan
pekerja migran, terdapat beberapa rekomendasi negara asal, di antaranya:
a. Mencabut larangan diskriminasi atau pembatasan migrasi terutama bagi perempuan;
misalnya dalam hal mengharuskan perempuan untuk mendapatkan izin dari pasangannya
atau wali laki-laki untuk mendapatkan paspor atau bepergian,
b. Memberikan pendidikan, peningkatan kesadaran dan pelatihan yang terstandarisasi dan
telah dikonsultasikan dengan para pihak dalam hal ini pekerja migran, organisasi nonpemerintah atau organisasi masyarakat sipil, serikat pekerja migran, spesialis gender dan
migrasi, serta P3MI yang dapat dihandalkan.
c. Memberikan atau memfasilitasi informasi pra-keberangkatan berbasis gender dan hak
pekerja serta program pelatihan yang meningkatkan kesadaran-kewaspadaan calon pekerja
migran tentang eksploitasi yang kemungkinan mengancam mereka. Informasi ini termasuk isi
kontrak kerja, hak hukum dan hak dasar pekerja di negara tempat kerja, prosedur dan
mekanisme penanganan kasus, kondisi budaya di negara tujuan, manajemen stres,
pertolongan pertama bila berada pada situasi darurat, termasuk informasi dan layanan
nomor telepon darurat yang dapat diakses, informasi tentang keselamatan dalam bermigrasi,
termasuk informasi di bandara dan maskapai penerbangan dan informasi tentang kesehatan
umum dan reproduksi, termasuk pencegahan HIV/AIDS. Pemberian informasi ini harus lebih
banyak diarahkan kepada perempuan yang merupakan calon PMI pada saat sebelum
keberangkatan terutama pada saat pemberian pendidikan dan pelatihan.
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d. Memberikan informasi mengenai P3MI yang terseleksi oleh pemerintah dan informasi
mengenai jenis pekerjaan yang dibutuhkan.
e. Memberikan informasi mengenai metode dan prosedur bagi perempuan PMI yang ingin
bekerja di negara tujuan secara mandiri.
f. Meminta agar P3MI meningkatkan pendidikan dan pelatihan PMI dalam hal hak-hak, bentukbentuk diskriminasi berbasis gender dan eksploitasi yang dapat dialami perempuan PMI serta
tanggungjawab P3MI untuk memberikan perlindungan kepada perempuan PMI
g. Melakukan sosialisasi kepada komunitas akan manfaat dan risiko yang ditimbulkan dari
migrasi kerja yang dilakukan oleh perempuan. Dalam melakukan sosialisasi ini penting untuk
disoroti mengenai risiko, peluang migrasi termasuk hak perempuan dalam bermigrasi.
Sosialisasi ini harus dilakukan melalui program pendidikan formal dan informal.
h. Melakukan mekanisme monitoring dan pengawasan dengan membuat desain pengawasan
dalam bentuk peraturan untuk memastikan P3MI dan agensi di negara tujuan menghormati
hak-hak perempuan PMI. Agar P3MI benar-benar menghormati hak perempuan PMI,
pemerintah juga harus menetapkan sanksi bagi pihak yang melanggar dan juga membuat
program akreditasi bagi P3MI untuk memastikan adanya pembelajaran yang baik padaP3MI.
i.

Memastikan sertifikat kesehatan bagi PMI yang akan bekerja ke luar negeri memiliki
standarisasi yang dipersyaratkan oleh negara tujuan. Pemeriksaan HIV/AIDS yang dilakukan
dalam tes kesehatan harus menghormati hak asasi perempuan PMI dengan memperhatikan
prinsip kesukarelaan, gratis, terjangkau dan non-stigmatisasi. Negara asal melalui MoU harus
memastikan calon pemberi kerja memberikan asuransi kesehatan bagi PMI yang akan
bekerja.

j.

Memastikan perempuan PMI memiliki akses dan hak atas dokumen perjalanannya (paspor).

k. Memastikan ketersediaan bantuan hukum untuk migrasi kerja PMI, terutama dalam
memastikan kontrak kerja yang ditandatangani para pihak benar-benar dapat melindungi
hak-hak perempuan dan juga laki-laki PMI.
l.

Pemerintah negara asal juga harus membuat langkah-langkah untuk melindungi kegiatan
pengiriman uang (remitansi) dengan memberikan informasi dan menyediakan layanan
mengenai lembaga-lembaga remitansi yang tidak merugikan perempuan PMI dan juga
memberikan pemahaman dan mendorong perempuan PMI untuk berpartisipasi dalam skema
menabung.

Selain Rekomendasi Umum CEDAW, pemerintah Indonesia juga turut memprakarsai
lahirnya Open Government Indonesia (OGI) sebagai pernyataan kesungguhan sikap untuk terlibat
dalam gerakan yang bertujuan membangun pemerintah yang lebih terbuka, partisipatif dan
inovatif pada tahun 2011. Menurut lembaga Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam bidang program
pembangunan (UNDP), terdapat sembilan prinsip yang harus ditegakkan untuk bisa
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melaksanakan pemerintahan yang baik dengan melibatkan semua stakeholders yakni
pemerintah, sektor swasta dan masyarakat madani (lihat juga KPK 2016). Prinsip-prinsip itu
adalah:
a. Partisipasi (participation). Setiap orang atau warga masyarakat, laki-laki maupun perempuan
memiliki hak suara yang sama dalam proses pengambilan keputusan baik secara langsung
maupun melalui lembaga perwakilan, sesuai dengan kepentingan dan aspirasinya masingmasing.
b. Penegakan hukum (rule of law): Kerangka aturan hukum dan perundang-undangan harus
berkeadilan, ditegakkan dan dipatuhi secara utuh, terutama aturan hukum tentang hak asasi
manusia
c. Transparansi (transparency): Transparansi harus dibangun dalam rangka kebebasan aliran
informasi
d. Daya tanggap (responsiveness): Setiap institusi dan prosesnya harus diarahkan pada upaya
untuk melayani berbagai pihak yang berkepentingan (stakeholders)
e. Berorientasi pada konsensus (consensus orientation): Pemerintahan yang baik akan bertindak
sebagai penengah bagi berbagai kepentingan yang berbeda untuk mencapai konsensus atau
kesempatan yang terbaik bagi kepentingan masing-masing pihak dan jika dimungkinkan juga
dapat diberlakukan terhadap berbagai kebijakan dan prosedur yang akan ditetapkan
pemerintah.
f. Keadilan/kesetaraan (equity): Pemerintahan yang baik akan memberi kesempatan yang baik
dan sama terhadap laki-laki maupun perempuan dalam upaya mereka untuk meningkatkan
dan meningkatkan kualitas hidupnya.
g. Efektifitas dan efisiensi (effectiveness, efficiency): Setiap proses kegiatan dan kelembagaan
diarahkan untuk menghasilkan sesuatu yang sesuai kebutuhan melalui pemanfaatan yang
sebaik-baiknya dengan menggunakan berbagai sumber yang tersedia.
h. Akuntabilitas (accountability): Para pengambil keputusan dalam organisasi sektor publik,
swasta dan masyarakat madani memiliki pertanggungjawaban (akuntabilitas) kepada publik
masyarakat umum sebagaimana halnya kepada para pemilik.
i. Visi Strategis (strategic vision): Para pimpinan dan masyarakat memiliki perspektif yang luas
dan jangka panjang tentang penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan pembangunan
manusia bersamaan dengan dirasakannya kebutuhan untuk pembangunan tersebut.
Selain beberapa prinsip di atas, pemerintah juga memiliki kewajiban dan tanggungjawab
untuk melindungi warganya dengan mengembangkan pendekatan berbasis hak asasi manusia
dalam memberikan layanan, tak terkecuali bagi pekerja migran Indonesia. Oleh karenanya pada
Bab IV ini, kami berupaya merumuskan pedoman layanan migrasi yang responsif gender pada
tahap pra-keberangkatan untuk mengurangi semakin banyaknya migrasi non-prosedural yang
justru merugikan PMI dengan dasar prinsip-prinsip hak asasi manusia dan kesetaraan gender
yang telah ada. Dalam membuat pedoman ini, sebagaimana telah digariskan sebagai pilihan nilai
universal yang dimandatkan oleh UU 18/2017 baik di dalam pasal-pasal menimbang (a, c,d)
maupun dalam pernyataan asas dan tujuan dari pelindungan PMI (pasal 2-3), strategi dalam
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memberikan layanan kepada PMI selayaknya mengembangkan pendekatan berbasis hak asasi
manusia (rights-based approach). Dalam hal ini negara c.q. pemerintah sebagai pengemban
amanah memiliki tiga kewajiban dan tanggungjawab untuk dilaksanakan:
a. Menghormati: Menghormati merupakan kewajiban negara untuk tidak turut campur
mengatur warga negaranya ketika melaksanakan hak-haknya. Dalam hal ini, negara memiliki
kewajiban untuk tidak melakukan tindakan-tindakan yang akan menghambat pemenuhan
dari seluruh hak asasi.
b. Melindungi: Melindungi merupakan kewajiban negara agar bertindak aktif bagi warga
negaranya. Negara diharapkan untuk bertindak aktif dalam memberi jaminan pelindungan
terhadap hak asasi warganya dan negara berkewajiban untuk mengambil tindakan-tindakan
mencegah pelanggaran semua hak asasi manusia oleh pihak ketiga.
c. Memenuhi: Merupakan kewajiban dan tanggung jawab negara untuk bertindak aktif agar
hak-hak warga negaranya terpenuhi. Negara berkewajiban untuk mengambil langkahlangkah legislatif, administratif, hukum, anggaran dan tindakan-tindakan lain.
d. Selain ketiga bentuk kewajiban utama untuk pelaksanaan hak asasi manusia, negara pun
memiliki kewajiban untuk mengambil langkah-langkah (to take steps), untuk menjamin (to
guarantee), untuk memastikan (to ensure), untuk mengakui (to recognize), untuk
menjalankan (to undertake), dan untuk meningkatkan/memajukan (to promote) hak asasi
manusia.
Norma hak asasi manusia juga memandatkan agar negara menghapuskan segala bentuk
diskriminasi terhadap siapa pun, secara khusus dalam pembahasan bab ini mengarah kepada
diskriminasi terhadap perempuan, yang mana mayoritas dari para pekerja migran Indonesia
adalah perempuan (69% di antara semua pekerja migran sektor informal). Menyadari mayoritas
faktor kependudukan perempuan di antara para pekerja migran, maka kebijakan pelayanan
untuk para PMI tak dapat mengambil arah strategis lain kecuali harus berbasiskan pada
pemenuhan hak asasi manusia dan pengarusutamaan keadilan gender, sehingga semua detil
pelayanan selayaknya tidak hanya berdimensi hak asasi manusia tetapi juga bersikap responsif
gender, yaitu mempertimbangkan peran, akses, manfaat dan kontrol yang dilakukan secara
setara antara perempuan dan laki-laki.

4.2 Perlindungan PMI melalui UU No 18/2017 tentang Pelindungan Pekerja
Migran Indonesia
Berbeda dengan UU No 39/2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja
Indonesia, UU PPMI memberikan harapan baru dalam hal perlindungan bagi PMI mulai dari tata
kelola yang tidak lagi memberikan porsi besar kepada P3MI, memperbesar peran dan
tanggungjawab pemerintah mulai dari pemerintah desa hingga pemerintah pusat, memasukkan
Konvensi PBB 1990 yang telah diratifikasi Indonesia dalam konsideran UU PPMI, adanya sanksi
tidak hanya kepada P3MI tetapi kepada aparat pemerintah, dll.
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Tabel 4.1. Perbandingan Peran Pemerintah antara UU 39/2004 dengan UU 18/2017
No

1
2
3
4
5
6
7

Lembaga yang
Terlibat

UU 39/2004
Pasal
Penugasan (%)

Pokok
Urusan (%)

UU 18/2017
Pasal
Penugasan (%)

Pokok
Urusan (%)

PPTKIS/ P3MI
32
31
47
Menaker
12
12
32
Pemerintah Pusat
27
19
53
KBRI
9
12
Pemerintah daerah
14
11
50
BNP2TKI /BP2MI
4
13
24
Lembaga masyarakat
2
2
5
Sumber: The Institute for Ecosoc Rights 2010 dan beberapa sumber lainnya

24
26
20
16
18
4

Meskipun telah banyak perubahan dalam hal perlindungan kepada PMI bila dibandingkan
dengan UU 39/2004, sehingga kondisi perlindungan PMI masih berada dalam masa transisi
menuju implementasi UU PPMI. Akibatnya, pada prakteknya, penempatan PMI dominan masih
menggunakan mekanisme lama sesuai dengan UU 39/2004 yang jauh dari aspek perlindungan.
Gambaran kondisi transisi itu tampak dalam beberapa hal berikut. Pertama, masih ada beberapa
P3MI yang mengirimkan PMI tanpa memperhatikan sistem perekrutan yang baik, pembekalan
dan pemeriksaan kesehatan yang benar, dan prosedur administrasi yang memadai. Kedua, masih
ada BLKLN yang belum mengadakan pelatihan yang optimal sesuai ketentuan yang berlaku dan
minim memberikan pengetahuan mengenai kondisi kerja, hukum, budaya dan hak-hak PMI
sehingga PMI minim akan kemampuan bahasa dan pengetahuan tentang hak dan kondisi hukum,
budaya dan kerja di negara tujuan. Ketiga, petugas P3MI yang melakukan
perekrutan/pendaftaran tidak mendaftarkan PMI ke kantor dinas tenaga kerja (disnaker)
kabupaten/kota setempat, sehingga ketika terjadi masalah dengan PMI di negara tujuan, sulit
melacak asal daerahnya, misalnya terkatung-katungnyajenazah PMI meninggal dunia. Keempat,
masih terjadi pemalsuan dokumen PMI seperti pemalsuan Kartu Tanda Penduduk (KTP), paspor
dan dugaan pemalsuan dokumen sertifikat kesehatan. Dokumen-dokumen pribadi tersebut
mencantumkan di antaranya prasyarat legalitas PMI secara hukum yang harus dipenuhi. Kelima,
permasalahan yang mendasar adalah belum adanya mekanisme yang dapat menggantikan peran
calo/sponsor yang dominan dalam proses migrasi PMI sehingga yang terjadi tidak hanya
berdampak pada bengkaknya biaya penempatan PMI tetapi calon PMI rentan mengalami
masalah mulai dari pemalsuan dokumen, pemalsuan tes kesehatan, dll.
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Tabel 4.2. Kerentanan PMI sebelum berangkat
No

Kerentanan PMI

1.

Pendataan (pencatatan
dan verifikasi data)

Jenis kerentanan
●

●

●
●
●

●

2.

Pemberian informasi
dan peningkatan
literasi CPMI

●

●

Pendataan PMI belum berdasarkan komposisi gender (laki-laki dan
perempuan), nama dan alamat serta jenis kerentanan yang dialami masingmasing.
Data belum terintegrasi dan tidak ada sinkronisasi pendataan mulai dari
tingkat desa, daerah (kabupaten/kota/provinsi), nasional dan di negara
tujuan, termasuk antar-institusi negara terkait.
Anggota keluarga di negara tujuan dan dalam negeri tidak terdata oleh
negara.
Pendataan belum terintegrasi dengan mekanisme rekrutmen, pelatihan,
penempatan, dan pemulangan di bawah satu atap (employment services)
Berdasarkan temuan kami di Kupang, hasil pendataan Desmigratif langsung
dikirimkan ke pemerintah pusat. Pemerintah daerah mendapatkan data bila
meminta data tersebut sehingga pemerintah daerah kurang memiliki
kepedulian terhadap Desmigratif.
Pemerintah desa —dalam hal ini program Desmigratif— belum
menyelaraskan perlindungan PMI ke dalam program desa sehingga temuan di
lapangan, ketika alokasi dana program Desmigratif sudah tidak ada lagi,
kegiatan program Desmigratif tidak dapat dilakukan oleh pemerintah daerah
karena dana desa belum diintegrasikan untuk keperluan lanjutan program
Desmigratif
Informasi mengenai jenis pekerjaan, situasi kerja dan hak PMI masih
dilakukan oleh calo/sponsor sehingga banyak informasi yang diberikan
kepada calon PMI tidak sesuai dengan implementasinya.
Pemerintah desa yang melakukan pemberian informasi migrasi aman kepada
PMI masih terbatas (hanya dalam program Desmigratif) padahal mandat UU
PPMI mengharuskan pemerintah desa untuk memberikan informasi migrasi
yang aman.

● Akses calon PMI untuk mendapatkan informasi mengenai migrasi yang aman

3.

Tes kesehatan/medical
check-up

●

●

●

dari sumber-sumber tepercaya (pemerintah) sangat terbatas dan materi yang
diberikan kurang dipahami oleh calon-calon PMI terutama perempuan calon
PMI.
Terjadi praktik pelecehan seksual dalam pemeriksaan kesehatan bagi PMI;
pemeriksaan kesehatan kerap kali tidak sesuai prosedur kesehatan. Misalnya,
hasil FGD Tripartit yang kami lakukan di Kupang, NTT, 21/1/2020, menyatakan
bahwa tidak ada konfirmasi bahwa petugas pemeriksaan kesehatan ybs.
adalah seorang dokter yang berkompeten.
Masih ada penempatan pekerja yang dilakukan di negara yang tidak memiliki
perjanjian bilateral dengan Indonesia dan negara tujuan juga tidak memiliki
instrumen hukum tentang perlindungan pekerja asing.
Pemeriksaan kesehatan sebelum PMI berangkat kurang memenuhi standar
kesehatan di negara tujuan dan kurang berperspektif gender. Misalnya perlu
ditanggapi dan ditindaklanjuti beberapa pertanyaan ini: Apakah pemeriksaan
medis bisa diakses dan dimanfaatkan secara sama oleh laki-laki dan
perempuan PMI, dan khususnya perlu diselenggarakan klinik kesehatan yang
ramah perempuan untuk perempuan PMI yang membutuhkan? Apakah
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●

terdapat medical check-up khusus untuk memeriksa kerentanan penyakit
yang diderita laki-laki? Pembedaan ini penting mengingat terjadi banyak
kasus di mana kemudian PMI dipulangkan setelah sampai di negara tujuan,
karena dinyatakan unfit untuk bekerja.
Belum terdapat mekanisme layanan tes kesehatan —baik untuk perempuan
PMI maupun laki-laki PMI— khususnya klinik kesehatan yang bersahabat
dengan kondisi perempuan bagi perempuan PMI yang membutuhkan.

● Bila PMI perempuan dipulangkan karena dinyatakan unfit, justru PMI ybs,

4.

Pendidikan dan
pelatihan

●

●

●

●

diharuskan membayar biaya penempatan dan tidak ada mekanisme rujukan
bagi PMI yang dipulangkan untuk mendapatkan perawatan dan pelayanan
kesehatan lebih lanjut. Sedangkan perempuan PMI sendiri tidak diberikan
informasi jelas mengenai status kesehatannya setelah dilakukan tes
kesehatan sebelum berangkat.
Proses pendidikan dan pelatihan di masa transisi dilakukan oleh lembaga
pendidikan swasta dalam hal ini selama dalam masa penampungan oleh
P3MI. Sedangkan UU PPMI menetapkan mandat pelaksana utama adalah
pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten.
Isi dan kualitas pendidikan dan pelatihan yang diberikan seringkali tidak
sesuai dengan kebutuhan pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan di
negara tujuan (misalnya bahasa, menggunakan peralatan rumah tangga, dll.),
Masih sedikit P3MI yang memberikan informasi penting kepada PMI terutama
mengenai hak-hak PMI, budaya dan hukum di negara tujuan, situasi kerja,
kesehatan dan keselamatan kerja, termasuk mekanisme bantuan hukum (cara
mengaksesnya dan lembaga yang memberikan bantuan hukum bila PMI
mengalami masalah terutama bagi perempuan PMI),
Pendidikan dan pelatihan yang dilakukan oleh P3MI minim pengawasan ketat
dari pemerintah untuk memastikan kualitas pendidikan PMI,

● Metode pemberian PAP/OPP sangat padat, bahasa yang digunakan sulit

5.

Dokumen kerja
(perjanjian kerja,
perjanjian penempatan
dan paspor)

●

●

●
●
●

●
●
●

dipahami, jumlah peserta yang banyak dengan waktu pemberian yang terlalu
singkat sehingga materi PAP/OPP sulit dipahami oleh PMI terutama
perempuan PMI.
Hampir sebagian besar calon PMI tidak diberi waktu yang cukup untuk
mengerti isi dari perjanjian kerja sehingga mereka tidak dapat melakukan
negosiasi terkait isi perjanjian kerja. (banyak dialami perempuan PMI).
PMI menandatangani perjanjian dalam situasi terburu-buru dan terpaksa
karena penandatanganan dilakukan dalam waktu sangat pendek sebelum PMI
diberangkatkan (banyak dialami perempuan PMI).
Calon PMI tidak mendapatkan salinan perjanjian kerja dan perjanjian
penempatan.
PMI sulit mendapatkan salinan dokumen perjanjian penempatan yang
disimpan di institusi pemerintah.
Terjadi substitusi perjanjian dalam hal ini perjanjian kerja yang ditandatangani
PMI Ketika masih di Indonesia tidak sama isinya dengan perjanjian kerja yang
ditandatangani di luar negeri.
Perjanjian kerja dibuat dalam bahasa yang sulit dimengerti dan dipahami
calon PMI.
Standar perjanjian kerja yang ditandatangani PMI di negara asal tidak sama
dengan standar perjanjian kerja di negara tujuan.
Tidak ada pencantuman mekanisme penyelesaian bila terjadi masalah,

91

●

6.

Pembiayaan

●

●

●

●

●

7.

Penanganan kasus

●

●

●

●
8.

Pengawasan

●

●
●

apakah menggunakan hukum yang berlaku di negara asal atau di negara
tujuan.
Isi perjanjian penempatan dan kerja buta akan responsif gender. Misalnya
tidak ada penetapan pemenuhan hak bagi istirahat bagi perempuan PMI yang
mengalami sakit menstruasi atau sakit lainnya, upah dan fasilitas yang tidak
sama antara perempuan PMI dan laki-laki PMI, jenis pekerjaan dalam hal ini
perempuan PMI lebih banyak diarahkan untuk bekerja pada sektor rumah
tangga melalui P3MI sedangkan untuk sektor formal melalui G-to-G lebih
banyak diakses oleh laki-laki PMI.
Tingginya biaya penempatan yang ditanggung PMI hal ini disebabkan tidak
transparannya informasi dan penetapan biaya penempatan yang ditanggung
PMI khususnya perempuan PMI,
Tidak ada kejelasan mengenai mata uang yang digunakan untuk pembayaran
biaya penempatan melalui potongan gaji. Selama ini PMI perempuan
membayar dengan rate mata uang negara tujuan yang bila dikonversi ke
rupiah, jumlah yang dibayarkan lebih tinggi.
Tidak jelasnya berapa kali dilakukan pemotongan terhadap gaji PMI sehingga
menyebabkan tingginya potongan gaji/overcharging. Dalam hal ini belum ada
ketetapan tentang ketentuan mana yang berlaku terkait dengan penarikan
biaya dari pihak PMI di luar biaya resmi yang ditetapkan oleh peraturan
pemerintah. Misal, di Indonesia untuk ke Hongkong dikenakan potongan gaji
selama 7 bulan, namun sebelum 7 bulan kerap kali PMI ybs. dialihkan bekerja
untuk majikan lain dan dikenai potongan lagi. Hal semacam ini terkategori
sebagai kasus over-charging karena bila dihitung secara keseluruhan,
potongan PMI dapat lebihi 7 bulan potongan gaji.
PMI sering di-PHK secara sepihak sebelum masa pemotongan gaji selesai
sehingga PMI tidak mendapat gaji penuh dan ketika pulang masih harus
membayar hutang kepada sponsor,
Dilihat dari komponen pembiayaan yang berlaku, biaya pendidikan dan
pelatihan sangat tinggi sedangkan manfaat yang diperoleh oleh PMI dari
pendidikan dan pelatihan tidak maksimal sehingga mengakibatkan PMI
mengalami masalah selama bekerja.
Sistem pengaduan dan penanganan kasus terpadu antar-K/L belum maksimal
hingga di tingkat daerah, sehingga PMI harus mengadukan kasusnya ke
Jakarta dan ke beberapa K/L yang lain.
Belum tersedia informasi detil mengenai status perkembangan penanganan
kasus dan kendalanya yang dapat diakses secara online, sehingga kerap sekali
PMI harus kembali ke Jakarta untuk menanyakan perkembangan kasusnya.
Dalam perkara litigasi, masih terbatas jumlah penyidik kepolisian yang
memiliki pengetahuan (SDM) tentang kasus pidana yang dialami PMI, baik
yang diatur dalam UU PPMI maupun UU Anti-trafficking.
Mekanisme pendampingan hukum di negara tujuan masih belum sama antarKBRI/KJRI sehingga berdampak pada kasus yang dialami PMI.
Adanya double function (pembuat kebijakan dan pengawasan) baik itu di
Kementerian Tenagakerja dan BNP2TKI dalam menjalankan peran masingmasing sehingga menyebabkan pengawasan tidak efektif.
Belum ada guidelines untuk pengawasan dalam setiap proses migrasi dengan
mengacu pada permasalahan PMI berdasarkan keresponsifan gender.
Belum tersedia laporan pengawasan dalam seluruh tahapan proses migrasi
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●

yang terpublikasikan dan dapat diakses secara umum.
Masih lemah peran serta serikat buruh, organisasi buruh migran dan
organisasi masyarakat sipil untuk dilibatkan.
Sumber: Diolah dari berbagai sumber

Dalam bagian selanjutnya dari bab ini akan diurai mengenai hal-hal pokok yang perlu
diperhatikan dalam menyelenggarakan layanan publik untuk para calon PMI agar layananlayanan tersebut dapat menerapkan perspektif hak asasi manusia dan sekaligus memiliki
perspektif responsif gender.

4.3 Pemberian informasi dan peningkatan literasi calon PMI

4.3.1

Dasar hukum

Dalam berbagai kebijakan telah dimandatkan mengenai tugas dan kewajiban pemerintah
dalam memberikan informasi dan meningkatkan literasi calon PMI, di antaranya:
● Berdasarkan UU PPMI, pemberian sosialisasi dan diseminasi informasi mengenai peluang
kerja dilakukan secara berjenjang dari atase ketenagakerjaan yang ada di negara tujuan
hingga di dalam negeri. Pemberian informasi pun harus telah diverifikasi sebelum
disampaikan kepada sasaran melalui pemerintah pusat hingga pemerintah daerah baik itu
pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota serta pemerintah desa. Lihat Pasal 9 (2), 39,
40-42 UU PPMI.
● Keluarga PMI juga wajib diberikan informasi mengenai kondisi, masalah, dan kepulangan
pekerja migran.
● Pemberian informasi menurut pasal 8 Permen No 9/2019 tentang Tata Cara Penempatan
PMI pasal 8, dilaksanakan di LTSA dan atau kantor Disnaker di tingkat daerah dalam bentuk
pameran kesempatan kerja yang dilakukan oleh Kemnaker dan BP2MI dengan melibatkan
pemerintah desa. Dalam pasal ini juga mengatur mengenai isi informasi yang perlu diberikan
diantaranya :
i.
Pasar kerja (lowongan kerja, jenis jabatan, persyaratan jabatan
ii.
Tatacara penempatan
iii.
Kondisi kerja di luar negeri
● Berdasarkan Konvensi PBB 1990, negara pihak termasuk pemerintah negara asal
dimandatkan untuk melakukan pemberian informasi yang mencakup tata cara bermigrasi,
hukum dan peraturan di negara tujuan. Lihat Pasal 37 dan 65 UU No 6/2012.
● Berdasarkan Konvensi ILO 189, pemberian informasi harus memuat syarat dan ketentuan
kerja yang mudah dipahami melalui kontrak tertulis, di antaranya nama dan alamat majikan
serta pekerja, alamat tempat kerja, tanggal kontrak berlaku dan durasi kontrak, jenis
pekerjaan, upah, mekanisme pembayaran, jam kerja normal, cuti tahunan yang dibayar, jam
istirahat harian dan mingguan, makanan dan akomodasi, status pekerja (percobaan/uji
coba/tetap), penghentian kerja termasuk tahapan pemberitahuannya. Informasi ini harus
disampaikan kepada PMI dengan cara yang sesuai, mudah dipahami dan dapat diverifikasi.
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Pemberian informasi ini sebaiknya melalui kontrak baku tertulis. Lihat Pasal 7 Konvensi ILO
189.
Berdasarkan Konvensi ILO 97 mengenai migrasi tenaga kerja disebutkan jenis informasi
yang harus diberikan kepada PMI seperti mengenai informasi kebijakan dan peraturan hukum
nasional yang terkait dengan emigrasi dan imigrasi, syarat kerja, kondisi negara tujuan.

4.3.2

Pedoman layanan informasi yang disediakan oleh
pemerintah untuk mengurangi migrasi non-prosedural

Berbeda dengan UU 39/2004, semangat UU PPMI adalah turut menghadirkan pemerintah
desa untuk terlibat melakukan perlindungan di tingkat akar rumput; di antaranya dengan
memberikan informasi dan permintaan pekerjaan. Informasi ini seyogyanya juga disediakan
oleh pemerintah pusat dan bekerjasama pemerintah kabupaten/kota melalui dinas tenagakerja.
Layanan informasi yang disediakan diharapkan memenuhi unsur responsif gender, yang di
antaranya perlu diwujudkan dalam hal-hal berikut:
a) Informasi mengenai isi UU PPMI yang di dalamnya terdapat informasi mengenai persyaratan
hukum, perlindungan bagi PMI, hak dan kewajiban PMI, peran para pihak harus
diinformasikan secara merata untuk seluruh PMI dan aparat pemerintah hingga level desa.
Diseminasi informasi dapat dilakukan dengan cara, misalnya, dengan metode luring seperti
memberikan informasi melalui spanduk-spanduk yang ditempel di depan kantor balai desa
atau disepanjang kantor desa dan menggunakan metode daring dengan mengembangkan
suatu aplikasi sederhana dan mudah diakses tidak hanya oleh PMI tetapi juga oleh aparat
pemerintah hingga tingkat terendah (RT/RW) sehingga mereka dapat membantu
menyebarkan informasi tentang migrasi kerja yang aman.
b) Penyediaan informasi mengenai manfaat yang dapat diperoleh bagi PMI bila menggunakan
jalur migrasi prosedural dan aman misalnya bahwa mereka akan mendapatkan kemudahan
dalam mengurus kasus bila mengalami masalah. Selain manfaat menggunakan jalur migrasi
yang aman, juga perlu diinformasikan mengenai risiko bermigrasi seperti yang tertuang pada
rekomendasi umum CEDAW. Persyaratan bekerja ke luar negeri secara prosedural dalam hal
ini dokumen sangat perlu disosialisasikan, di antaranya seperti surat keterangan status
perkawinan bagi yang telah menikah, surat izin suami/istri/orang tua atau izin wali yang
diketahui oleh kepala desa atau lurah, sertifikat kompetensi kerja, surat keterangan sehat,
paspor, visa kerja, perjanjian penempatan dan perjanjian kerja (pasal 13 UU PPMI). Informasi
terkait persyaratan dokumen ini harus dapat diakses dan didistribusikan seluas- luasnya
melalui pemerintahan desa, pemerintahan kabupaten/kota, LTSA, pemerintah pusat hingga
Perwakilan RI di negara tujuan.
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c) Informasi tahapan migrasi prakeberangkatan berbasis gender
seperti yang tertuang pada
rekomendasi umum CEDAW (lih
Bab 1 tentang Prinsip-prinsip
Hak
Asasi
Manusia
dan
Kesetaraan Gender bagi Pekerja
Migran Indonesia). Selain itu
penting
juga
memberikan
informasi
mengenai
alur
tahapan migrasi dan kaitannya
dengan tugas serta kewajiban
pemerintah
mulai
dari
pemerintah desa, pemerintah
kabupaten/kota,
pemerintah
pusat hingga Perwakilan RI di
negara tujuan. Informasi ini
sebaiknya dapat diakses siapa
pun
baik
laki-laki
dan
perempuan, misalnya dengan
memasang di depan kantor
instansi-instansi terkait. Agar
layanan
informasi
yang
disediakan dapat dimengerti
oleh calon PMI, termasuk
manfaat
bagi
PMI
bila
memahami
dan
mengurus
dokumennya sendiri, penting
juga
melakukan
pelatihan
kepada para pejabat pemerintah
daerah
terkait
tentang
bagaimana
menyampaikan
informasi yang ada agar tepat
sasaran,
efektif,
tidak
menggunakan bahasa yang
diskriminatif dan bias gender.
d) Untuk tingkat LTSA, informasi
penting yang wajib tersedia
untuk masyarakat luas adalah:
i.

Apa saja kewajiban negara pihak termasuk
negara asal dalam memberikan layanan bagi
PMI menurut Konvensi PBB 1990?
•

•

•

•
•

•

•

Menginformasikan seluruh kondisi dan
persyaratan kerja yang harus dipenuhi di
negara tujuan sebelum PMI berangkat.
Misalnya tata cara bermigrasi, hukum dan
peraturan di negara tujuan (Pasal 37 dan
65),
Menginformasikan mengenai hak-hak PMI
dan kewajiban PMI menurut hukum dan
praktek yang berlaku di negara tujuan
(Pasal 33 ayat a dan b),
Melakukan langkah-langkah untuk
melawan peryebaran indormasi yang
menyesatkan mengenai emigrasi dan
migrasi (Pasal 68),
Menyediakan layanan konsuler di negara
tujuan PMI ( Pasal 65),
Bekerjasama dengan negara tujuan dalam
hal perlindungan bagi anak-anak pekerja
migran dan anggota keluarganya,
pemulangan jenazah dan penyediaan
bantuan bagi PMI yang mengalami
masalah dalam pengurusan jenazah (Pasal
71),
Terkait dengan reintegrasi, negara asal
diharapkan dapat memfasilitasi reintegrasi
sosial dan budaya pasca-bekerja (Pasal
67),
Membuat kebijakan dan dan harmonisasi
kebijakan perlindungan kepada PMI (Pasal
84).

Dokumen persyaratan yang diperlukan untuk mengurus di LTSA.
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ii.

Informasi alur pengurusan dokumen ketika di LTSA yang mudah dipahami perempuan
PMI sehingga mereka dapat datang sendiri mengurus dokumen yang diperlukan.
Misalnya bagan alur yang ditempel, videografis dengan menggunakan metode dan
bahasa yang mudah dipahami, tersambung dengan TV di ruang tunggu LTSA atau
memasukkan tatacara pengurusan persyaratan kerja melalui media sosial yang
terdistribusikan sebelum CPMI datang ke LTSA.
iii.
Perkembangan status pengurusan dokumen yang telah diberikan ke LTSA termasuk
informasi mengenai kapan dokumen dapat diambil. Informasi ini dapat diakses secara
online sehingga PMI tidak perlu bolak-balik mengurus dokumen di LTSA atau
dokumennya tidak perlu diuruskan calo/sponsor.
iv.
informasi mengenai hak PMI yang tertuang dalam perjanjian penempatan/kerja di
antaranya mengenai profil pemberi kerja (nama, alamat tempat kerja),perlindungan
kerja layak (pengupahan dan mekanisme pembayaran, jam kerja, jam istirahat, cuti,
konsumsi, PHK, dll).
v.
Informasi terus diperbarui mengenai P3MI dan cabang P3MI yang memperoleh izin
dan tidak sedang di-blacklist oleh pemerintah.
vi.
Informasi mengenai isi pendidikan/pelatihan yang akan dilakukan CPMI termasuk
informasi mengenai bantuan hukum dan reintegrasi pasca-bekerja, informasi
mengenai BLKLN yang berkualitas dan sesuai dengan standar yang dipersyaratkan di
luar negeri, dan rekam jejak kinerja BLKLN yang baik.
e) Informasi mengenai kondisi negara tujuan yang disajikan secara lengkap dan komunikatif
seperti tahapan kedatangan di negara tujuan baik melalui bandara dan pelabuhan laut,
proses imigrasi di negara tujuan seperti perlunya mengisi kartu kedatangan/keberangkatan,
dll, pengambilan bagasi dan informasi mengenai bea cukai (jalur merah-jalur hijau), sangat
diperlukan pula pemberian informasi terkait ketentuan-ketentuan ketenagakerjaan yang
berlaku di antaranya:
i.
Izin kerja
ii.
Perjanjian kerja
iii.
Kartu identitas
iv.
Upah dan metode pengupahannya
v.
Jaminan kesehatan
vi.
Kondisi tempat tinggal
vii.
Hak libur bagi perempuan pekerja migran yang bekerja sebagai pekerja rumah
tangga (PRT)
viii.
Cuti
ix.
Pemutusan hubungan kerja yang dikarenakan 1) pindah ke pengguna jasa lain, 2)
habis kontrak, 3) PHK secara sepihak.
f) Permasalahan saat bekerja seperti masalah yang sering dialami PMI di negara tujuan yang
bersangkutan terutama perempuan PMI yang bekerja di sektor domestic.
g) Mekanisme pelaporan bila mengalami masalah seperti ke KBRI/KJRI, tempat lain yang bisa
dihubungi (kepolisian negara tujuan).
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h) Kehidupan sosial (budaya, bahasa, makanan, tempat ibadah, perkumpulan yang dapat
diikuti, cara menelpon keluarga di Indonesia, kehidupan asmara), transportasi di negara
tujuan, mata uang dan perbankan, informasi tentang tempat-tempat penting seperti kantor
polisi, layanan kesehatan, layanan penukaran mata uang serta informasi nomor-nomor
penting seperti layanan gawat darurat (lih IOM & BNP2TKI 2015). Pemberian informasi ini
dapat dilakukan pada saat PMI mengikuti pendidikan dan pelatihan hingga sebelum
berangkat.
i) Menetapkan strategi diseminasi informasi yang komprehensif secara lebih luas agar 1)
mengurangi migrasi non-prosedural melalui peningkatan pengetahuan tentang manfaat
migrasi melalui jalur resmi, 2) menyediakan sistem pencocokan-pekerjaan (job matching)
yang lebih baik, 3) melindungi pekerja migran melalui peningkatan kesadaran akan hakhaknya termasuk menjamin akuntabilitas dari para pelaku sektor swasta dan pemerintah,
4) mencegah dan atau meniadakan informasi yang tidak cocok satu sama lain atau
bertentangan satu sama lain agar mencapai sasaran pencocokan pekerjaan secara lebih
efisien (lih World Bank 2017:8).
Penerapan strategi itu juga perlu mengidentifikasi dengan tepat metode penyampaian
pesan. Misalnya melalui poster, infografis, kartun video grafis, dll. Selain itu, perlu juga
memperlihatkan sasaran diseminasi dan pesan yang disampaikan dengan bahasa ramah gender
dan mudah dimengerti PMI khususnya perempuan PMI. Perlu ditetapkan jalur-jalur penyebaran
diseminasi yang akan digunakan seperti melalui platform online yang ada (WhatsApp, Facebook,
websites). Strategi ini juga perlu mengintegrasikan kerjasama dengan organisasimasyarakat sipil
yang menangani kasus-kasus PMI di wilayah tersebut dan melibatkan media massa elektronik
baik televisi maupun pun non-televisi agar jangkauan informasi mengenai migrasi aman dapat
mencapai kantong-kantong PMI serta perlu dilakukan mekanisme jemput bola untuk daerahdaerah kepulauan atau daerah yang kondisi akses teknologi komunikasinya terbatas dicapai oleh
calon-calon/PMI.

4.4 Layanan pencatatan dan verifikasi data calon PMI

4.4.1

Dasar hukum

Pendataan calon-calon PMI dan PMI merupakan salah satu komponen penting dalam
memberikan perlindungan. Jumlah PMI yang bekerja di luar negeri hingga saat ini masih belum
dapat diketahui secara pasti. Hal ini disebabkan oleh karena belum ada survei nasional mengenai
migrasi internasional yang dapat mempresentasikan data PMI secara keseluruhan. Sejauh ini
masih terdapat perbedaan data dari berbagai instansi pemerintah karena pengumpulan data
yang dibuat sesuai dengan kebutuhan masing-masing kementerian/lembaga.
Hal positif mengenai pendataan/database telah diatur dalam UU PPMI, di mana masingmasing pihak baik itu PMI, pemerintah mulai dari pemerintah desa hingga perwakilan Indonesia
di luar negeri dan P3MI memiliki tugas dan kewajiban terkait pendataan (lih pasal 21, 41 dan 42
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UU PPMI). Meskipun UU PPMI tidak menetapkan kewajiban bagi pemerintah pusat untuk
membuat sistem database terpadu yang dapat diakses oleh pemerintah desa hinggaPerwakilan
RI di luar negeri, diharapkan —mengingat sangat pentingnya fungsi penataan database—
pemerintah pusat dapat mengembangkan program pembuatan sistem informasi terpadu untuk
memastikan penyelenggaraan penempatan dan perlindungan PMI benar-benar dijalankan (pasal
39d).
Selain itu terkait pendataan PMI di tingkat desa melalui program Desmigratif, beberapa
temuan di lapangan memperlihatkan adanya ketidaksamaan prosedur dalam hal mekanisme
perekrutan petugas program yang bersangkutan. Hal ini didasarkan pada penerapan tugas dalam
program Desmigratif dalam memberikan perlindungan di dua tempat (Jember, Jawa Timur dan
Kupang, NTT) sangat berbeda. Untuk Jember, petugas Desmigratif adalah PMI purna dan
mempunyai pengalaman melakukan pendataan dan pengorganisasian sehingga yang
bersangkutan memahami cakupan masalah dan trampil dalam melakukan pencatatan (nama,
alamat, negara tujuan, durasi bekerja, nama P3MI, nama calo/sponsor yangmemberangkatkan).
Sedangkan petugas Desmigratif yang di Kupang tidak memiliki kemampuan melakukan
pendataan yang cukup. Selain itu petugas program Desmigratif juga diancangkan untuk
melakukan monitoring terhadap calo/sponsor yang ada di wilayah tersebut dan
menginformasikan kepada calon-calon PMI mengenai prosedur bekerja secara aman dan
menghindari praktek non prosedural. . Sayangnya kegiatan monitoring ini terkendala karena
kurangnya waktu petugas program Desmigratif (harus membagi waktu dengan pekerjaan
rumah), sifat dari monitoring ini lebih sukarela, tidak ada sanksi bagi calo/sponsor yang
melakukan praktek-praktek non-prosedural dan sistem pendataan yang dibuat di di tingkat
pemerintah pusat, pemerintah kabupaten dan desa berbeda-beda dan belum terintegrasi.
Tabel 4.3. Pendataan PMI
No
1.
2.
3.

4.
5.

Produk data
(UU No 18/2017)
Data lapor diri (kedatangan, selama bekerja dan kepulangan dari negara
tujuan bekerja kepada Perwakilan RI (pasal 6 ayat 2d)
Data PMI selama di luar negeri (pasal 21 ayat 1 a)
Data kepulangan dan/atau data perpanjangan Perjanjian Kerja Pekerja
Migran Indonesia kepada Perwakilan Republik Indonesia di negara tujuan
(pasal 25).
*) Bila tidak melapor akan dikenai sanksi administratif
Sistem berupa basis data PMI (pasal 41b)
Data CPMI di tingkat desa dengan cara melakukan verifikasi data dan
pencatatan calon PMI (pasal 42b)
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Pihak yang
bertanggungjawab
Pekerja migran Indonesia
Atase tenaga kerja di negara
tujuan bekerja
P3MI

Pemerintah daerah
(kabupaten/kota)
Pemerintah desa

4.4.2

Pedoman layanan pendataan mengenai risiko yang
dihadapi PMI untuk menemukan rencana mitigasi yang
dilakukan pemerintah dalam memberikan pelindungan
sebelum, selama dan setelah migrasi

Pendataan dalam wujud kegiatan pencatatan dan verifikasi data merupakan salah satu
kunci terpenting agar pemerintah dapat memberikan perlindungan secara tepat kepada PMI.
Meski telah terdapat sistem pendataan, sistem pendataan berperspektif gender berdasarkan
karakteristik PMI —misalnya alasan bermigrasi, status dokumen, jenis kasus yang dialami, tingkat
kesehatan dll.,— belum menjadi basis pembuatan data agar data tersebut dapat memberikan
sumbangsih rekomendasi untuk perbaikan tata kelola PMI. Misalnya, pendataan belum dapat
membedakan kondisi perempuan PMI lebih banyak mengalami kerentanan pada kondisi kerja
dan penganiayaan dibandingkan dengan laki-laki PMI. Sedangkan untuk laki-laki PMI terutama
yang non-prosedural lebih rentan mengalami masalah yang berhubungan denganupah (World
Bank 2017:25). Oleh karenanya layanan pencatatan dan verifikasi data bagi PMI harus
berperspektif gender yang setidaknya terwujud dalam hal-hal berikut ini:
a) Layanan pendataan harus membuat data gender dalam pembuatan dan analisisnya. Data
gender adalah data terpilah dilihat dari jenis kelamin, status dan kondisi perempuan dan lakilaki PMI dalam migrasi meliputi usia, pendidikan, kesehatan, alasan bermigrasi (ekonomi
atau tidak), pengambilan keputusan dalam rumah tangga (kepala rumah tangga/tidak), jenis
kasus yang dialami PMI (lih Peraturan Menteri PPA No.6/2009), misalnya PMI yang hamil,
perlu dilihat kembali apakah PMI tersebut menjadi korban kekerasan atau hal-hal lainnya.
b) Pendataan juga harus terintegrasi satu sama lain. Di Indonesia telah menerapkan sistem satu
data melalui Perpres No 39/2019 tentang Satu Data Indonesia. Diharapkan dengan adanya
satu data ini, data pemerintah pusat dan daerah dapat tersinkronisasi dengan lebih baik.
c) Layanan pendataan harus berdasarkan prinsip-prinsip:
i. Spesifik. Data yang dikelola menggambarkan secara spesifik indikator gender.
ii. Dapat dipercaya. Dilaksanakan secara bertanggungjawab baik dari segi kualitas
pengumpulan, pengolahan dan penyajian data dan dihitung dengan menggunakan
metode dan prosedur yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.
iii. Dapat diukur. Menggunakan metodologi, konsep, definisi, klasifikasi dan ukuran statistik
yang mengacu pada standar yang ditetapkan.
iv. Relevan. Data yang dikelola dapat dipergunakan untuk perencanaan, pelaksanaan,
pemantauan dan evaluasi terhadap kebijakan/program yang responsif gender
v. Berkelanjutan. Data yang ada dapat dilaksanakan secara berkesinambungan dalam
bidang, program, kegiatan, dll. (lih pasal 4 Permen PPA No.6/2009)
vi. Partisipatif. Dalam melakukan pendataan dapat melibatkan para pihak (serikat buruh,
organisasi yang peduli isu PMI dan P3MI) agar pendataan benar-benar dapat
menjangkau kebutuhan PMI.
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vii. Transparan, akuntabel, bertanggungjawab dan mengandung prinsip kehati-hatian.
Sebagai bagian dari mandat mengembangkan “pemerintahan yang baik” (good
governance) layanan pendataan juga harus mempertimbangkan transparansi dan
akuntabilitas misalnya isi pendataan dapat dipertanggungjawabkan secara transparan
dan akuntabel baik dalam proses maupun analisisnya. Namun perlu diperhatikan bahwa
isi dari pendataan ini harus mengandung prinsip kehati-hatian di mana data PMI harus
dilindungi dan tidak boleh disalahgunakan untuk kepentingan yang justru tidak
melindungi PMI. Oleh karenanya penggunaan pendataan juga harus
dipertanggungjawabkan secara kelembagaan dan dipergunakan untukpenyempurnaan
kebijakan perlindungan PMI.
viii. Terintegrasi mulai dari tingkat desa, kabupaten/kota, provinsi, pusat dan perwakilan di
luar negeri. Integrasi ini juga mengintegrasikan dengan sistem pendataan yang yang ada
di berbagai kementerian.
Dengan memasukkan data gender sebagai bagian untuk perlindungan PMI, data gender
dapat membantu para pengambil keputusan untuk: 1) mengidentifikasi perbedaan
(kondisi/perkembangan) keadaan perempuan PMI dan laki-laki PMI termasuk anak-anak mereka
dalam dimensi tempat dan waktu, 2) mengevaluasi dampak dari intervensi pembangunan
terhadap perempuan PMI dan laki-laki PMI, 3) mengidentifikasi masalah, membangun
rekomendasi dan membuat sistem pendataan berdasarkan masalah, kebutuhan dan pengalaman
perempuan pekerja migran dan laki-laki pekerja migran.

4.5 Layanan dokumen kerja (perjanjian penempatan, perjanjian kerja, paspor)

4.5.1

Dasar hukum

Indonesia telah banyak meratifikasi konvensi internasional yang terkait dengan hak-hak
PMI (lih Bab 2). Oleh karenanya yang berkaitan dengan kewajiban pemerintah untuk melindungi
warga negara ketika akan bekerja ke luar negeri, diperlukan langkah-langkah afirmatif sejak awal
untuk melindungi hak-hak PMI. Selain regulasi yang efektif dan memastikanadanya ganti rugi
ketika hak-hak PMI dilanggar, penting adanya penyediaan informasi relevan dan melayani
pembuatan dokumen-dokumen yang diperlukan untuk PMI. Hasil penelitian dari berbagai
sumber menyatakan bahwa kurangnya informasi dan kurangnya kelengkapandokumen seringkali
menjadi hambatan bagi PMI untuk mengakses keadilan serta menjadi faktor yang berkontribusi
terhadap pelanggaran hak-hak lainnya.
Hak yang paling kuat dalam menjamin perlindungan bagi calon PMI/PMI adalah
memastikan kontrak yang ditandatangani para pihak sebelum berangkat. Kontrak terdiri dari dua
macam yakni perjanjian penempatan (perjanjian antara PMI dan P3MI) dan perjanjian kerja
(perjanjian antara PMI dengan pemberi kerja/majikan). Secara keseluruhan, perjanjian
penempatan dan perjanjian kerja harus memuat hak hukum yang memberikan perlindungan
kepada PMI dari kemungkinan dilakukannya itikad buruk yang dilakukan oleh P3MI, agensi/Mitra
Usaha dan pemberi kerja/majikan. Namun, dalam prakteknya, hak hukum ini sulit didapat karena
beberapa situasi berikut:
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a) Tidak semua PMI memiliki kedua dokumen perjanjian ini khususnya perjanjian penempatan.
meskipun berdasarkan peraturan yang ada, calon PMI seharusnya diberikan salinan kontrak.
Namun pada implementasinya, tidak sedikit PMI jarang melihat dokumen perjanjian
penempatan yang dimaksudkan.
b) Sekalipun dokumen perjanjian penempatan diberikan, P3MI tidak diwajibkan untuk
menjelaskan isi perjanjian tersebut kepada PMI. Berbeda halnya dengan perjanjian kerja di
mana, ketika PAP/OPP, pejabat publik harus menjelaskan secara publik. Meski telah
dijelaskan di PAP/OPP, belum tentu PMI benar-benar memahami isi perjanjian kerja karena
pada implementasinya calon PMI tidak cukup diberi waktu untuk membaca dan memahami,
bahkan kadang-kadang dokumen perjanjian diberikan untuk ditandatangani ketika sudah
berada di bandara atau pada saat akan segera jalan menuju bandara untuk diberangkatkan
ke negara tujuan;
c) Meskipun telah ada peraturan baik UU maupun peraturan menteri mengenai standar
perjanjian, baik perjanjian kerja maupun perjanjian penempatan, namun dalam standar
tersebut tidak diatur secara jelas tahapan mekanisme penegakan hak-hak kontraktual untuk
penyelesaian sengketa (Farbenblum dkk 2013:71). Misalnya hak atas hari libur 1x dalam
seminggu bagi perempuan PMI yang tertuang dalam standar perjanjian kerja yang dibuat oleh
pemerintah, bila terjadi pelanggara akan kontrak kerja, maka diselesaikan melaluilembaga
yang berwenang di negara tujuan. Tidak ada informasi mengenai mekanismenya dan apakah
perlu melaporkan kepada perwakilan Indonesia di luar negeri.
Keadaan menjadi lebih rumit dengan minimnya pengawasan kepada P3MI sehingga
masing-masing instansi mengembangkan versi sendiri-sendiri pada setiap dokumen perjanjian
kerjasama dengan mitra usaha di negara tujuan. Sehingga yang terjadi terdapat dua perjanjian
kerja yang ditandatangani PMI baik di Indonesia maupun di negara tujuan (contractsubstitution)
(lih Farbenblum dkk 2013).
Meski demikian, terdapat kebaharuan dari UU PPMI terkait dengan hak kontraktual PMI
dimana 1) lokus (tempat) di mana perjanjian penempatan dan perjanjian kerja ditandatangani
oleh PMI dan diketahui oleh pemerintah terutama pemerintah daerah untuk turut melakukan
pengawasan terhadap penandatanganan kontrak, 2) ada peluang penetapan komponen
perlindungan bagi PMI yang lebih detil yang diatur dalam perjanjian kerja.
Tabel 4.4. Layanan dokumen perjanjian penempatan dan perjanjian kerja
Keterangan

UU NO 18/2017
dan Permenaker No 9/2019

Standarisasi perjanjian

Perjanjian Penempatan dilakukan oleh
17
Kemnaker
18
Perjanjian Kerja dilakukan oleh BP2MI

17
18

Pasal 13 ayat 3 Permenaker No 9/2019
Pasal 15 ayat 3 UU PPMI dan Pasal 20 ayat 3 Permenaker No 9/2019
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UU 39/2004
Perjanjian Penempatan dilakukan
oleh Kemnaker
Perjanjian Kerja dilakukan oleh

Pembuatan/penyiapan
perjanjian
Lokus (tempat)
ditandatangani perjanjian
penempatan dan perjanjian
kerja

Perpanjangan perjanjian
kerja
Format perjanjian

P3MI

Kemnaker
20
P3MI

19

Perjanjian Penempatan diketahui pejabat
21
dinas kabupaten/kota
Perjanjian kerja di LTSA pada saat
pendaftaran OPP (Orientasi PraKeberangkatan) di LTSA yang difasilitasi
23
Dinas Tenaga Kerja
25
Kantor KBRI/KJRI

Perjanjian Penempatan diketahui
22
pejabat dinas kabupaten/kota
Di hadapan pejabat instansi yang
bertanggung jawab di bidang
24
ketenagakerjaan.

Format Perjanjian Penempatan

Format perjanjian penempatan

1. Nama, jabatan dan alamat P3MI
2. Nama, tempat, tanggal lahir, status,

1. Nama dan alamat pelaksana

alamat

3. Lokasi penempatan, nama pemberi
kerja, alamat pemberi kerja

4. Kewajiban P3MI
5. Jangka waktu penempatan PMI oleh
P3MI (3 bulan PMI harus ditempatkan
oleh P3MI)

6. Hak PMI untuk melaporkan kepada
Dinas Tenaga Kerja bila PMI belum
ditempatkan P3MI

7. Kewajiban P3MI mengembalikan 100%
biaya PMI bila PMI tidak dapat
ditempatkan

8. Upah yang diterima PMI
9. Jaminan pelaksana penempatan PMI
swasta kepada calon PMI dalam hal
Pengguna tidak memenuhi
kewajibannya kepada PMI sesuai
perjanjian kerja;

10. Salinan perjanjian kerja rangkap 2 dalam
bahasa Indonesia

27

Persetujuan oleh KBRI/KJRI

26

penempatan PMI swasta

2. Nama, jenis kelamin, umur,
status perkawinan, dan alamat
calon PMI

3. Nama dan alamat calon
Pengguna

4. Hak dan kewajiban para pihak
dalam rangka penempatan PMI di
luar negeri yang harus sesuai
dengan kesepakatan dan syaratsyarat yang ditentukan oleh calon
Pengguna tercantum dalam
perjanjian kerjasama
penempatan

5. Jabatan dan jenis pekerjaan calon
PMI sesuai permintaan Pengguna

6. Jaminan pelaksana penempatan
PMI swasta kepada calon PMI
dalam hal Pengguna tidak
memenuhi kewajibannya kepada
PMI sesuai perjanjian kerja

7. Waktu keberangkatan calon PMI
8. Biaya penempatan yang harus
ditanggung oleh calon PMI dan
cara pembayarannya

9. Tanggung jawab pengurusan
19

Pasal 59 ayat 4 UU PPMI, Pasal 30 ayat 2 Permenaker No 9/2019
Pasal 55 ayat 4 UU 39/2004
21
Pasal 13 ayat 1 Permenaker No 9/2019
22
Pasal 38 UU 39/2004
23
Pasal 17 dan 18 Permenaker No 9/2019
24
Pasal 55 ayat 3 UU 39/2004
25
Pasal 17 UU PPMI
26
Pasal 58 ayat 1 UU 39/2004
27
Lampiran Permen No 9 Tahun 2019
20
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penyelesaian masalah

10. Akibat atas terjadinya
pelanggaran perjanjian
penempatan PMI oleh salah satu
28
pihak

11. Tanda tangan para pihak dalam
perjanjian penempatan PMI.
Format Perjanjian Kerja:

Format Perjanjian Kerja:

1. Nama, profil, dan alamat lengkap

1.
2.
3.
4.
5.

Pemberi Kerja

2. Nama dan alamat lengkap Pekerja
Migran Indonesia

3. Jabatan atau jenis pekerjaan Pekerja
Migran Indonesia

4. Hak dan kewajiban para pihak
5. Kondisi dan syarat kerja yang meliputi
jam kerja, upah dan tata cara
pembayaran, hak cuti dan waktu
istirahat, serta fasilitas dan Jaminan
Sosial dan/atau asuransi

Nama dan alamat Pengguna;
Nama dan alamat PMI;
Jabatan atau jenis pekerjaan PMI;
Hak dan kewajiban para pihak;
Kondisi dan syarat kerja yang
meliputi jam kerja, upah dan tata
cara pembayaran, hak cuti dan
waktu istirahat, fasilitas dan
jaminan sosial; dan

6. Jangka waktu perjanjian kerja.30

6. Jangka waktu Perjanjian
7. Jaminan keamanan dan keselamatan
Pekerja Migran Indonesia selama
29
bekerja

Selain hak kontraktual yang diatur dalam UU PPMI, terdapat beberapa dokumen
persyaratan penempatan kerja PMI yang diatur dalam pasal 13 UU PPMI yakni:
1. Surat keterangan status perkawinan, bagi yang telah menikah melampirkan fotokopi buku
nikah;
2. Surat keterangan izin suami atau istri, izin orang tua, atau izin wali yang diketahui oleh
kepala desa atau lurah;
3. Sertifikat kompetensi kerja;
4. Surat keterangan sehat berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan dan psikologi;
5. Paspor yang diterbitkan oleh kantor imigrasi setempat;
6. Visa kerja;
7. Perjanjian penempatan;
8. Perjanjian kerja.
Sedangkan dalam Permen No 9/2019 pada pasal 9, dokumen persyaratan yang diperlukan oleh
PMI agar dapat mendaftarkan diri di LTSA atau di kantor Dinas Kabupaten/Kota bila LTSA tidak
tersedia adalah:
28

Pasal 52 ayat 2 UU 39/2004
Pasal 15 ayat 2 UU PPMI
30
Pasal 55 ayat 5 UU PPMI
29
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1. Kartu tanda penduduk elektronik dan kartu keluarga;
2. Surat keterangan status perkawinan bagi yang telah menikah dengan melampirkan fotocopy
buku nikah;
3. Surat keterangan izin suami atau istri, izin orang tua, atau izin wali yang diketahui oleh
kepala desa/lurah;
4. Sertifikat kompetensi kerja;
5. Surat keterangan sehat;
6. Kartu kepesertaan jaminan kesehatan nasional.
Layanan pendaftaran ini akan terintegrasi melalui Sistem Informasi Ketenagakerjaan (Sisnaker)
sebagai suatu kesatuan komponen yang terdiri atas lembaga, sumber daya manusia, perangkat
keras, perangkat lunak, substansi yang terkait satu sama lain dalam satu mekanisme kerja
pengelolaan data dan informasi terpadu bidang ketenagakerjaan (pasal 1 no.14 Kepmenaker
No.9/2019).

4.5.2

Pedoman layanan dokumen kerja PMI

Dengan mengacu pada pendekatan responsif gender dan berangkat dari temuan-temuan
praktik pelaksanaan UU 39/2004, berikut ini beberapa langkah penting yang perlu diperhatikan
dalam mengimplementasikan layanan dokumen kerja PMI:
a. Isi kontrak kerja harus sesuai dengan hukum nasional, kebijakan dan perjanjian bilateral/MoU
(bila ada). Kepada PMI juga harus diinformasikan mengenai isi kontrak dengan bahasa yang
mudah dipahami dan terverifikasi/informasi yang diberikan sesuaidengan isi kontrak,
b. PMI baik perempuan PMI maupun laki-laki PMI harus dibuka akses yang sama untuk
berpartisipasi dalam mendapatkan layanan dokumen kerja, baik yang ada di LTSA maupundi
kantor Dinas Tenaga Kerja kabupaten/kota. Dengan adanya partisipasi dan akses yang sama
maka kesetaraan dan keadilan benar-benar terwujud mengingat pada kenyataannya belum
semua LTSA/UPT memiliki standar layanan yang berperspektif gender. Contoh positif telah
dilakukan di Surabaya, misalnya, karena telah diterapkan standar prosedur operasi (SOP)
layanan di LTSA dan penetapan anggaran berperspektif gender,
c. Layanan pengurusan dokumen kerja PMI harus terjangkau oleh semua PMI. Oleh karenanya
perlu diancangkan agar tidak hanya dilakukan di kantor instansi pemerintah tetapi juga dapat
dilakukan secara daring untuk pengurusan dokumen tertentu seperti pengurusan paspor dan
kartu kepesertaan jaminan kesehatan nasional. Diakomodirnya dua cara tersebut dapat
mempermudah PMI untuk mengurus dokumennya sendiri terutama PMI yang tinggal di
daerah pelosok dan sulit dijangkau moda transportasi yang ada (situasi lebih sulit dihadapi
oleh para PMI yang tinggal di wilayah kepulauan),
d. Kementerian Ketenagakerjaan tidak hanya memeriksa rancangan perjanjian kontraktual
(perjanjian kerja dan perjanjian penempatan) yang dibuat oleh P3MI tetapi juga menilai
apakah perjanjian-perjanjian tersebut telah memenuhi persyaratan hukum atau instrumen
internasional agar kemungkinan penyimpangan perjanjian kontraktual dapat berkurang,
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e. Pemerintah wajib untuk membuat langkah-langkah untuk menjamin bahwa ketentuanketentuan dalam kontrak dihormati dan diberlakukan di negara tujuan. Oleh karenanya
pemerintah negara asal dan tujuan wajib melakukan kerjasama untuk memastikan tidak
terjadi kontrak ganda (contract substitution) (lih ILO 2004),
f. Terkait dengan penyelesaian sengketa yang berhubungan dengan perjanjian kontraktual, isi
dalam klausul perjanjian penempatan tidak hanya menyelesaikan hubungan antara kedua
belah pihak tetapi perlu diatur mengenai tahapan penyelesaiannya bila salah satu pihak tidak
mematuhi kewajibannya. Misalnya kewajiban pemberian kompensasi dari P3MI yang
tertuang dalam perjanjian penempatan atau kewajiban pemberi kerja/majikan untuk
memenuhi ketentuan berdasarkan perjanjian kerja (Farbenblum2013:70). Oleh karenanya
sangat penting bagi PMI khususnya perempuan PMI untuk memiliki akses yang sama dan
diberikan waktu yang cukup untuk membaca agar benar-benar memahami ketentuan yang
tertera atau menyadari hak-hak yang terkandung dalam perjanjian tersebut,
g. Salinan perjanjian kontraktual —seperti yang telah dituangkan dalam UU PPMI dan peraturan
menteri yang terkait— harus diberikan kepada PMI atau anggota keluarga dan juga disimpan
dalam arsip pemerintah daerah melalui LTSA/kantor Dinas Tenaga Kerja,
h. Terdapat model kontrak kerja menurut instrumen internasional untuk perlindungan bagi
perempuan PMI misalnya contoh kontrak kerja bagi pekerja migran Bangladesh yang
dituangkan dalam laporan UN Women (lih UN Women 2019), di antaranya:
• Isi kontrak kerja harus memuat informasi sejelas-jelasnya mengenai identitas pekerja dan
pemberi kerja untuk mencegah praktik eksploitasi. Item keterangan yang wajib dilengkapi
adalah keterangan tentang usia, kontak yang dapat dihubungi bila keadaan darurat, data
lengkap P3MI dan mitra usaha di luar negeri termasuk nomor izin usaha yang
bersangkutan, lokasi kerja dan durasi kerja, deskripsi pekerjaan (kategori kerja dan
deskripsi terperinci mengenai pekerjaan yang dikerjakannya). Lih Pasal 7 Konvensi ILO 189,
• Gaji/upah berdasarkan MoU yang ada atau berdasarkan hukum/kebijakan perburuhan di
negara tujuan,31
• Jam kerja tidak boleh melebihi 8 jam sehari dan bila melebihi akan dihitung uang lembur
(Pasal 7 Konvensi ILO 189),
• Detil pengaturan mengenai cuti mingguan, hari libur keagamaan PMI/cuti tahunan yang
dibayar,
• Jaminan sosial (terinformasi dan mendapatkan akses layanan terhadap asuransi/jaminan
sosial di negara tujuan dan di Indonesia termasuk layanan kesehatan reproduksi32,

31

Lih Artikel 11(1) dan Rekomendasi Umum ke-13 Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi
terhadap Wanita (CEDAW); Artikel 23(2) DUHAM, (3); Artikel 7(a) Kovenan Internasional tentang Hak-Hak
Ekonomi, Sosial dan Budaya; Artikel 25(1) a, (3) Konvensi Pekerja Migran.
32
Lih Artikel 27(1) dan (2) Konvensi Pekerja Migran; Artikel 10h, 11(1) e, 12(1) Konvensi mengenai Penghapusan
Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita (CEDAW); Artikel (14(1) dan (2) Konvensi ILO No. 189; Artikel 22
DUHAM; Artikel 9 dan Komentar Umum paragraf 7 Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan
Budaya
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• Kesehatan dan keselamatan kerja misalnya standar kesehatan fisik dan mental yang
dijamin di semua sektor pekerjaan khususnya sektor PRT termasuk penyediaan alat-alat
kesehatan dan keselamatan untuk menghindari perempuan PMI mengalami cidera selama
bekerja,33
• Standar hidup layak termasuk konsumsi dan akomodasi yang layak terutama bagi
perempuan PMI agar mendapatkan kebebasan, keamanan dan privasi,34
• Hak untuk komunikasi, informasi dan kebebasan untuk berkumpul dan berserikat,35
• Dokumen identitas diri dalam hal ini hak untuk memegang dokumen identitas diri selama
bekerja di luar negeri (paspor, work permit),36
• Mekanisme penyelesaian perselisihan terkait dengan pelanggaran kontrak dan
mendapatkan akses kepada sistem peradilan baik di negara asal maupun negara tujuan,37
• Kewajiban pekerja selama bekerja termasuk di dalamnya klausul yang menjamin pekerja
menghormati pemberi kerja/majikan dalam hal privasi, hak beragama, menjaga properti
pengguna/majikan, dll.38
• Terminasi, habis masa berlaku dan pembaharuan kontrak (pemberitahuan/notifikasi yang
dilakukan minimal 3 bulan, pesangon jika ada, dll. (lih artikel 7(k) Konvensi ILO No. 189)
• Informasi kontak misalnya nomor KBRI/KJRI di negara tujuan untuk meminimalisir
permasalahan PMI
Tabel 4.5. Beberapa contoh isi perjanjian kerja dari berbagai negara dengan menerapkan
prinsip responsif gender
Muatan Isi Perjanjian Kerja
Deskripsi Perjanjian Kerja
● Penting untuk memasukkan keterangan tanggal lahir
Profil
pekerja migran dan usia minimum untuk menghindari
terjadinya pekerja anak,
● Nama, nomor kontak, alamat pemberi kerja, alamat kerja,
agensi dan perusahaan penempatan di negara asal
33

Artikel 12(1) serta Komentar Umum 14 dan 22, paragraf 4 Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi,
Sosial dan Budaya; Artikel 1, 3 Konvensi ILO No. 155
34
Paragraf 7, 8(b) dan (d), 9 Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya; Artikel Kovenan
Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik; Artikel 9, 14, 16(1) Konvensi Pekerja Migran; Artikel 6 Konvensi ILO
No. 189; Rekomendasi Umum 26, Paragraf 6 Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi
terhadap Wanita (CEDAW)
35
Artikel 19 & 20 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM); Artikel 19(2) Kovenan Internasional tentang
Hak-Hak Sipil dan Politik; Artikel 13(2) Konvensi Pekerja Migran; Artikel 5(d) (viii & xi) Konvensi Internasional
tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial
36
Artikel 13(1), 13(2), 15 DUHAM; Rekomendasi Umum No. 26, Artikel 26(d) Konvensi mengenai Penghapusan
Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita (CEDAW); Artikel 5(d) (i & ii) Konvensi Internasional tentang
Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial; Artikel 12(4) Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan
Politik
37
Artikel 7 & 8 dalam DUHAM; Artikel 14 Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik; Artikel 15(1),
Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita (CEDAW); Artikel 24, 54(2), 61 dari
Konvensi Pekerja Migran; Artikel 5 Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial
38
Artikel 12 DUHAM; Artikel 17(1) Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik
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diperlukan sebagai data pengawasan ketenagakerjaan.

Durasi dan lokasi pekerjaan

● Durasi kerja juga harus spesifik dan jelas dicantumkan
termasuk (1) apakah masih dalam masa uji coba/trial
(probation), (2) bila terjadi PHK di masa uji coba maka
pemberi kerja harus membayar ganti rugi gaji dan
pemulangan,
● Perlu disebutkan mengenai tanggal, bulan dan tahun
berlakunya kontrak kerja,
● Pekerja migran tidak boleh dipekerjakan di tempat yang
tidak sesuai kontrak kerja,

● Bila pemberi kerja pindah alamat, yang bersangkutan wajib
menginformasikan kepada pemerintah negara tersebut,
agensi, kedutaan negara asal pekerja migran dan
perusahaan penempatan di negara asal.

Deskripsi pekerjaan

● Informasi yang jelas mengenai detail pekerjaan yang
dilakukan; misalnya bersih-bersih rumah, berkebun,
mencuci baju, memasak, merawat bayi, merawat
orangtua,
● Selain informasi detail pekerjaan, juga perlu adanya
informasi mengenai kondisi rumah di mana yang
bersangkutan bekerja; misalnya keterangan luas rumah,
jumlah keluarga, jumlah kamar, jumlah kamar mandi.
Detail informasi pekerjaan dapat membantu pekerja
migran untuk lebih tahu mengenai cakupan pekerjaan
yang akan dikerjakan, beban kerja yang ditanggung
sehingga lebih bertanggungjawab dengan pekerjaannya,

● Ada keterangan lengkap tentang larangan-larangan yang

Gaji/upah

harus dipatuhi oleh pekerja migran. Misalnya bahwa
pekerja migran caregiver tidak diperbolehkan memasang
sendiri alat kesehatan (bila di rumah pemberi kerja ada
yang sakit) karena hal itu harus dilakukan oleh petugas
medis.
● Pekerja migran harus digaji dengan upah minimum yang
berlaku di negara tujuan bekerja,

● Metode pemberian gaji harus transparan termasuk waktu
pemberian gaji/upah (tanggal/bulan), mekanisme
pembayarannya dan metodenya (transfer, dll.) termasuk
bahwa pekerja migran harus mendapatkan tanda bukti
pembayaran,
● Bila ada kesepakatan overtime dll., keterangan terkait
harus dimasukkan ke dalam slip gaji/upah yang diterima,
● Pekerja migran juga diharapkan mendapatkan kenaikan
upah misalnya 3% per tahun,
● Penting juga menaikkan nilai uang upah lembur pada hari
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libur misalnya 1,5 kali dari uang lembur harian, karena
terdapat prinsip bahwa upah lembur pada waktu hari libur
harus lebih besar dari yang seharusnya,

● Gaji/upah tidak boleh disimpan oleh pemberi kerja
termasuk bila pekerja migran sakit. Pemberi kerja wajib
menginformasikan kepada kedutaan besar di mana pekerja
migran berasal,
● Bila dalam proses pembayaran gaji seperti melalui bank
dibutuhkan persyaratan administrasi yang perlu dipenuhi,
maka pemberi kerja harus membantu pekerja migran agar
persyaratan administrasi tersebut dapat dilengkapi.

Jam kerja

● Dalam kontrak kerja perlu dijelaskan secara spesifik
mengenai jam kerja pekerja migran. Berdasarkan norma
hak asasi manusia, rata-rata jam kerja adalah
40jam/minggu (8 jam/hari),
● Perlu disebutkan mengenai waktu istirahat; misalnya 6 jam
setelah bekerja termasuk bila bekerja sampai malam,
● Terdapat kompensasi bila waktu istirahat digunakan untuk
kepentingan pekerjaan.

Jam istirahat

● Dalam kontrak kerja perlu disebutkan secara jelas berapa

Libur hari besar

waktu istirahat, mendapatkan satu kali dalam satu minggu
hari libur dan berhak untuk mempergunakan waktu
istirahat sesuai kebutuhan pekerja migran (berorganisasi,
peningkatan keterampilan, rekreasi, dll.).
● Penting disebutkan mengenai jumlah dalam satu tahun
mendapatkan hari libur dan tanpa potongan gaji,
● Mendapatkan informasi mengenai cuti tahunan termasuk
hak yang didapat bila pemberi kerja mempekerjakan pada
saat jatah cuti tahunan.

Jaminan sosial

● Pekerja migran berhak mendapat hak sama dengan
warganegara di negara tujuan mengenai jaminan sosial.
Hak ini dapat diperoleh dari kebijakan yang diterapkan di
negara tujuan atau berdasarkan perjanjian bilateralmultilateral atau MoU. Perlu ditegaskan informasi apakah
pekerja migran mendapatkan hak dari jaminan sosial atau
mendapatkan asuransi di negara tujuan yang dibayar oleh
majikan,
● Pekerja migran berhak untuk mendapatkan penanganan
yang baik dalam hal kesehatan fisik dan mental. Misalnya
di Uni Emirat Arab terdapat paket minimum yang perlu
dibayarkan oleh pemberi kerja; bila tidak membayar maka
pemberi kerja akan didenda,
● Bila pekerja migran tidak dapat didaftarkan sebagai
penerima jaminan sosial negara tersebut maka pemberi
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●

Keamanan, Kesehatan dan
Keselamatan Kerja (K3)

●

●

●

Tempat tinggal

●

●

kerja harus membayar semua biaya kesehatan pekerja
migran. Di antara para pekerja migran dari berbagai
negara, pekerja migran Filipina telah mendapatkan hak
spesifik ini,
Termasuk juga pemberi kerja harus segera menyiapkan
perawatan medis dan menginformasikan kepada pekerja
migran, keluarganya, kedutaan di negara asal pekerja
migran, agensi, perusahaan penempatan di negara asal
bila pekerja migran mengalami kecelakaan kerja, sakit, dll.
Pemberi kerja harus memastikan kondisi tempat kerja
benar-benar aman dan sehat bagi pekerja seperti
menyiapkan kotak P3K, melakukan orientasi kerja dengan
menggunakan alat kerja yang aman,
Pemberi kerja tidak boleh meminta pekerja migran yang
hamil untuk bekerja karena dapat membahayakan
kesehatan ibu dan janinnya,
Pemberi kerja wajib memastikan terjaminnya keselamatan
kerja, perlakuan/pelayanan bila pekerja migran sakit dan
mengambil tindakan medis atas persetujuan pekerja
migran. Hasil lab/treatment hanya boleh diberikan kepada
pekerja migran. Jika ada pihak ketiga diberikan informasi
tersebut maka harus atas persetujuan secara tertulis dari
pekerja migran.
Tempat tinggal harus disediakan oleh pemberi kerja
dengan mengakomodir kebutuhan privacy pekerja
termasuk adanya pintu yang dapat dikunci oleh pekerja
migran. Hak semacam ini telah dijamin dalam kontrak
kerja bagi pekerja migran Sri Lanka,
Pekerja migran berhak untuk memilih tinggal di dalam atau
di luar rumah pemberi kerja,

● Detil mengenai akomodasi harus tertuang dalam kontrak;
misalnya kontrak kerja pekerja migran Sri Lanka di Qatar
menyebutkan pekerja mendapatkan satu tempat tidur
berkasur, kamar mandi yang bersih sesuai dengan standar
kesehatan termasuk disediakan air bersih dingin setiap
hari.

Komunikasi, informasi dan
hak untuk berorganisasi

● Pemberi kerja harus memastikan pekerja migran dapat
menggunakan alat komunikasi seperti telpon genggam,
internet, dll. untuk dapat melakukan korespondensi
dengan keluarga. Bila pekerja migran kesulitan dalam
menggunakan alat komunikasi tersebut, pemberi kerja
wajib membantu pekerja migran untuk dapat
menggunakan alat komunikasi setelah jam kerja. Contoh isi
kontrak kerja semacam ini dapat dilihat untuk pekerja
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migran asal Filipina,
● Tidak boleh terjadi penahanan telpon genggam kepada
pekerja migran,

● Pekerja migran pada saat bekerja tidak diperkenankan
untuk menggunakan telpon genggam kecuali bila ada
situasi darurat,
● Hak pekerja migran untuk berorganisasi wajib
dicantumkan, seperti tampak dalam contoh kontrak kerja
pekerja migran Indonesia.

Dokumen Kerja

● Dokumen-dokumen paspor, dokumen imigrasi, izin kerja
(work permit), perjanjian kerja harus dimiliki dan dipegang
oleh pekerja migran,
● Terkait pembiayaan dokumen kerja (work permit, levy,
visa), tempat tinggal (bila ada) bukanlah menjadi
kewajiban pekerja migran untuk membayar.

Pendidikan dan pelatihan

● Pekerja migran memastikan pekerja mendapatkan
pelatihan dan pendidikan yang sesuai dengan
pekerjaannya. Misalnya kontrak kerja PRT pekerja migran
asal Nepal di Uni Emirat Arab menyatakan bahwa majikan
membayar biaya training,
● Pekerja migran dapat mengikuti training/pendidikan di luar
jam kerja.

Kewajiban pekerja

● Terdapat beberapa kewajiban pekerja yang harus dipenuhi
di antaranya seperti bahwa pekerja ybs. memang
melakukan pekerjaan yang sesuai dengan yang telah
dideskripsikan dalam kontrak, menjaga privacy pemberi
kerja, tidak boleh merusak barang pemberi kerja, dll.

Penyelesaian sengketa

● Pekerja migran dan pemberi kerja memiliki posisi setara

Validasi kontrak kerja

dalam hukum dan berhak untuk mengakses sistem
keadilan. Hak ini berlaku untuk seluruh jenis kelamin,
sektor kerja dan status keimigrasiannya. Misalnya di
Yordania, penyelesaian sengketa diselesaikan melalui
hukum nasional dengan proses yang baik dan melibatkan
agensi dan kedutaan di negara asal pekerja migran (bila
diperlukan).
● Penting bahwa kontrak kerja disertifikasi oleh atase
ketenagakerjaan untuk memastikan isinya sesuai. Selain
itu dalam kontrak kerja perlu ditambahkan daftar kontak;
misalnya kontak perusahaan penempatan dan kontak
Kemnaker di negara tujuan. Sebagai contoh, dalam kontrak
kerja bagi pekerja migran Filipina disebutkan beberapa
kontak/informasi bila ada situasi yang berbahaya seperti
kantor polisi, rumah sakit, dll.

Sumber: UN Women 2019
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4.6 Pendidikan dan pelatihan

4.6.1

Dasar hukum

Di satu sisi, masalah ketenagakerjaan Indonesia dari tahun ke tahun dihadapkan pada
pertumbuhan angkatan kerja yang tinggi. Sementara di sisi lain tingkat pendidikan dan keahlian
masih belum memadai termasuk di antara PMI. Data dari World Bank memperlihatkan bahwa
78% PMI saat ini adalah lulusan sekolah menengah pertama atau lebih rendah, dengan
setengahnya hanya menyelesaikan sekolah dasar. Oleh karenanya pendidikan dan pelatihan
menjadi salah satu faktor yang penting dalam memberikan perlindungan kepada PMI. UU PPMI
secara jelas tidak lagi menyerahkan pendidikan/pelatihan kepada swasta dengan model
penampungan tetapi menyerahkan pendidikan dan pelatihan kepada pemerintah baik itu
pemerintah pusat dan pemerintah daerah (pasal 34 UU PPMI). Agar pendidikan dan pelatihan
bagi PMI dapat diselenggarakan secara lebih baik, UU PPMI memandatkan pemerintah provinsi
dan kabupaten untuk menyediakan pelatihan vokasi yang dananya diambil dari anggaran
pendidikan.
Menurut Kementerian Ketenagakerjaan , per 2019 jumlah BLK yang tersebar di seluruh
Indonesia sebanyak 303 unit dengan komposisi 19 BLK merupakan Unit Pelaksanaan Teknis Pusat
(UPTP) sedangkan 284 BLK merupakan Unit Pelaksanaan Teknik Daerah (UPTD) milik pemerintah
daerah provinsi dan kabupaten/kota. Seluruh unit BLK ini dapat menampung hingga 275 ribu
peserta. Dari 303 BLK yang ada, 55 BLK per 2017-2018 berkategori baik, sisanya (81%) masih
minim dan membutuhkan perhatian lebih (katadata.com 28/5/2019). Sedangkan data BLKLN
yang di-update oleh BP2MI per November 2019 menyebutkan bahwa terdapat sebanyak 334 BLK
LN yang tersebar di berbagai tempat yang mayoritas BLKLN tersebut milik swasta (BP2MI
13/11/2019).

4.6.2

Pedoman layanan pendidikan dan pelatihan PMI

Pendidikan dan pelatihan adalah hak universal yang berlaku bagi setiap orang tanpa
memandang jenis kelamin. Baik perempuan PMI maupun laki-laki PMI berhak untuk
berpartisipasi dan memanfaatkan layanan pendidikan tanpa diskriminasi. Sayangnya pemenuhan
Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) masih sangat minim akan perspektif hak
asasi manusia dan responsif gender. Uraian kompetensi belum mencakup hak- hak para PMI,
kondisi ketidakadilan gender dan pengelolaan mental PMI bila mengalami stres selama bekerja,
dll. Tabel di bawah ini menunjukkan salah satu contoh SKKNI untuk perempuan PMI yang bekerja
di sektor pekerja rumah tangga.
Tabel 4.6. Kebutuhan kompetensi PLRT berdasarkan SKKNI
No
1

Standar Kompetensi
Kompetensi Umum

Uraian Kompetensi
● Mengembangkan kematangan emosi dan motivasi
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kerja, menerangkan prosedur kesehatan dan
keselamatan kerja di rumah tangga,
mengembangkan kerjasama dalam lingkungan
rumah tangga
2

Kompetensi inti
a
Tata graha

● Merawat dan menyimpan bahan dan peralatan
pembersih rumah tangga

1

Layanan alat

● Menggunakan dan merawat peralatan rumah tangga
bertenaga listrik

2

Layanan graha

Layanan laundry
Tata boga
3

b

●
●
●
●
●

Membersihkan ruangan rumah
Membersihkan ruang dapur
Membersihkan kamar mandi
Membersihkan dan merapikan tempat tidur
Membersihkan perabot dan asesoris rumah

Merawat pakaian dan rumah tangga

●
●
●
●
●
●
●

Menyajikan makanan
Membersihkan lokasi area dan peralatan
Menggunakan metode dasar memasak
Menyiapkan appetizer dan salad
Menyiapkan sandwich
Membuat kaldu dan saus
Menyiapkan sayuran, telur dan makanan yang
dibuat dari tepung

● Memasak unggas
● Memasak seafood
● Menyiapkan makanan dessert yang disajikan panas
dan dingin

● Melaksanakan prosedur keselamatan makanan
● Membuat minuman
● Menghidangkan makanan dan minuman
c

Perawatan
1
Bayi

● Memelihara kebersihan bayi dan lingkungan
● Menyiapkan dan memberikan makanan/minuman
bayi

● Mencegah terjadinya kecelakaan pada bayi
● Memberikan pertolongan pertama pada kecelakaan
dan penyakit ringan bayi

2

Merawat anak

● Memelihara kesehatan pada bayi
● Mengasuh bayi
● Melatih pemeliharaan kebersihan anak dan
lingkungan
Menyiapkan menu dan melatih makan/minum anak

●
● Mencegah kecelakaan pada anak
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3.

Merawat lansia

●
●
●
●
●
●

Memberikan pertolongan pertama pada anak
Melatih pemeliharaan kesehatan pada anak
Menstimulasi tumbuh kembang pada anak
Memelihara kebersihan lansia dan lingkungan
Memobilisasi lansia
Mencegah kecelakaan dan melakukan P3K pada
lansia

● Menyiapkan dan memberikan makan/minum lansia
● Menemani lansia
3

Kompetensi khusus
a
Layanan boga
b
PAP/OPP

Berhubungan dengan persiapan dan penyajian makanan

● Membekali diri tentang kondisi kerja dan
risiko/bahaya

● Membekali diri tentang remitansi, dokumen diri,
perjalanan dan perjanjian kerja
c.

● Berbicara dengan keluarga majikan
Bahasa (Arab, Inggris,
● Berkomunikasi dengan telpon/menerima tamu
Kanton, Mandarin dan
berbicara di luar rumah
Melayu)
Sumber: Rodiyah dkk 2012: 163-164

Agar pendidikan dan pelatihan dapat dilaksanakan sesuai prinsip hak asasi manusia dan
bermutu responsif gender maka layanan pendidikan dan pelatihan untuk PMI sekurangkurangnya wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:
a) Tempat pendidikan dan pelatihan harus dilakukan oleh lembaga pendidikan yang
tersertifikasi dan disupervisi secara ketat oleh pemerintah atau BLK milik pemerintah yang
ada di daerah (perlu revitalisasi BLK menjadi BLKLN).
b) Perlu ada evaluasi secara rutin minimal 6 bulan sekali dengan melibatkan pemerintah daerah
terhadap perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pelatihan untuk calon-calon PMI – baik
yang dilakukan oleh lembaga pendidikan pemerintah atau oleh pihak swasta (bisa P3MI),
yang mana pada pasal 40 dan pasal 41 UU PPMI memungkinkan pemerintah bekerjasama
dengan swasta. Evaluasi wajib dilakukan secara terdokumentasi dengan menggunakan
pendekatan hak asasi manusia dan penetapan anggaran yang responsif gender untuk
memastikan agar Balai Latihan Kerja LN (BLKLN) yang ada di seluruh Indonesia benar-benar
melakukan kegiatan pendidikan dan pelatihan bagi PMI yang memenuhi persyaratan berikut
ini (lihat juga Permenaker No 23/2009 tentang Pendidikan dan Pelatihan Kerja bagi TKI di Luar
Negeri):
i. Menerapkan standar kompetensi SKKNI, standar internasional dan standar khusus.
ii. Menetapkan program (kurikulum, silabus dan model pelatihan).
iii. Memenuhi persyaratan penyelenggaraan (dengan mengadakan infrastruktur, tenaga
pelatih, sarana dan fasilitas, pendanaan). Hingga sekarang BLK LN masih perlu
direvitalisasi dengan kemungkinan menggunakan anggaran untuk penyelenggaraan
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c)

d)

e)

f)

pendidikan dan pelatihan —menurut mandat UU PPMI— diambil dari anggaran
pendidikan negara.
iv. Mencapai target luaran (jumlah peserta yang dilatih dan hasil kompetensi)
Penerapan prinsip reward and punishment bagi BLKLN sehingga BLKLN dapat secara
kompetitif dan sehat menciptakan lingkungan yang bertannggungjawab dan mampu
memberikan perlindungan bagi PMI. Pelatihan bagi PMI tidak hanya dimaksudkan untuk
meningkatkan keterampilan teknis seperti materi bahasa setempat dan penjelasan kondisi
negara tujuan (hard skills) tetapi juga wajib dilengkapi dengan materi soft skills yang meliputi
penyiapan mental PMI. Hal terakhir ini harus mendapatkan porsi yang memadai. Untuk
membuat perencanaan modul pelatihan soft skills sebaiknya dilibatkan kelompok PMI dan
keluarganya. Selain itu perlu dilakukan sosialisasi hingga tingkat desa sehingga komunitas PMI
dapat terlibat dan membantu mencegah serta mengurangi risiko PMI dan keluarganya
mengalami kasus atau pengalaman buruk yang berulang.
Pelatihan yang diselenggarakan di BLKLN sejauh ini baru meliputi keterampilan teknis,
pengetahuan, sikap kerja dan kemampuan bahasa. Oleh karenanya, materi pelatihan yang
ada perlu dirancang kembali terutama dengan memperbaiki dan jika perlu mengubah
kurikulum, silabus serta pemerkayaan materi pelatihan untuk calon PMI agar PMI meningkat
penguasaan life skills, kecakapan diri, kemampuan berpikir dan kemampuan mengambil
keputusan atas berbagai persoalan yang dihadapi di tempat kerja. Program pelatihan harus
bersifat komprehensif dan masuk dalam program pelatihan berbasis kompetensi
(competency-based training) atau yang dikenal dengan program pelatihan CBT (lih Rodiyah
dkk 2012).
Perlu mengidentifikasi secara khusus kebutuhan PMI, baik perempuan PMI maupun laki-laki
PMI, dilihat dari jenis pekerjaan, kerentanan dan karakteristik yang berbeda-beda antar- PMI.
Dengan adanya pembedaan ini, maka peningkatan kompetensi yang dicapai akan
memperlihatkan perbedaan yang bermanfaat, yaitu antara calon-calon PMI yang lebih
menekankan sisi pengetahuan karena mereka hanya sekedar tahu (knowledge, skill dan
ability) dan calon PMI yang tahu dan sadar (knowledge, skills and ability plus). Mereka tidak
hanya akan memiliki kompetensi teknis tetapi juga memiliki kelebihan dalam kompetensi
yang lain yakni kecakapan diri, berpikir vokasional dan kemampuan bekerjasama (bdk
Rodiyah dkk 2012). Lebih dari itu juga perlu diberikan pendidikan dan pelatihan akan
kesadaran gender, ketidakadilan gender dalam proses migrasi, kekerasan berbasis gender,
hak-hak PMI, kemampuan mengelola stress dan melakukan relaksasi39, menjaga kesehatan
reproduksi perempuan termasuk pengetahuan mengenai dan kemampuan mencegah
penularan penyakit kelamin, kesadaran hukum, sosial budaya, adat istiadat negara tujuan,
serta kemampuan menyelesaikan kasus dan sengketa.
Materi dan modul pendidikan dan pelatihan tidak hanya menyiapkan PMI yang akan bekerja
ke luar negeri tetapi juga menyiapkan kecakapan lain ketika PMI berada di luar negeri seperti
pelatihan literasi yang terstandarisasi. Belajar dari pengalaman negara lain, Filipina,

39

Bdk dan lih arah program pelatihan mental calon PMI perempuan yang dilakukan oleh Kementerian
Pemberdayaan Perempuan dan Anak (Liputan BMI 12/4/2018)
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misalnya, telah menerapkan serangkaian program pelatihan mengenai literasi keuangan, baik
dalam seminar orientasi pra-keberangkatan maupun setelah kepulangan. Demikian juga di
Sri Lanka, Biro Ketenagakerjaan Luar Negeri Sri Lanka (Sri Lanka Bureau of Foreign
Employment, atau SLBFE), bekerjasama dengan Kementerian Pendidikan, melakukan seminar
dan program pendidikan lainya untuk mengedukasi pekerja migran terkait fasilitas perbankan
yang tersedia untuk pengiriman uang dan bagaimana fasilitas tersebut dapat digunakan
untuk memaksimalkan manfaat atas penghasilan mereka. Namun demikian, evaluasi
terhadap skema-skema semacam itu masih belum banyak dilakukan di Indonesia, sehingga
masih belum jelas efektivitasnya (lih World Bank 2017:33).
g) Perlu adanya assessment psikologi untuk calon PMI dengan menganut prinsip kesukarelaan
dan bila calon PMI dinyatakan kurang fit kondisinya, maka CPMI wajib untuk didampingi dan
diberikan konseling.
h) Perlu adanya revitalisasi dalam modul PAP/OPP mulai dari isi, waktu penyampaian serta
metode agar tepat sasaran dan CPMI memahami isi PAP untuk menghindari permasalahan
PMI di kemudian hari. Dalam melakukan revitalisasi PA/OPP dapat berkoordinasi dengan
instansi lain misalnya KPPA, Kemenkes, Kepolisian, Imigrasi, akademisi dan lembaga
masyarakat sipil yang mendampingi agar mendapatkan hasil yang maksimal.
i) Penting untuk mengembangkan metode pendidikan dan pelatihan di mana tidak hanya bagi
calon-calon PMI tetapi bagi PMI yang telah pulang. Metode pendidikan dan pelatihan untuk
PMI purna ini perlu disesuaikan dengan keperluan mereka karena banyak di antara mereka
telah memiliki keterampilan dan pengalaman yang mereka dapatkan selama bekerja di luar
negeri, yang wajib diakui dan dikembangkan lagi agar dapat mengakses lapangan pekerjaan
di dalam negeri. Misalnya tidak sedikit PMI yang bekerja di sektor konstruksi di luar negeri
dan memiliki keterampilan dalam mengerjakan pembangunan gedung-gedung perkantoran,
dll., di mana keterampilan ini semestinya dapat dimanfaatkan bagi pembangunan di dalam
negeri di samping mempekerjakan para PMI purna tersebut.
j) Perlu juga merevitalisasi BLKLN baik dalam hal metode pengajaran, isi pengajaran maupun
layanannya. BLKLN harus transparan dalam menginformasikan mengenai jenis pendidikan
yang akan diajarkan, metode pengajaran yang diterapkan, kualitas alumni CPMI yang
diajarkan beserta rekam jejaknya sehingga CPMI dapat memilih secara bebas BLKLN yang
sesuai baginya.
Perlu mengajak organisasi-organisasi masyarakat sipil untuk terlibat dalam proses
pengawasan pendidikan dan pelatihan PMI secara independen. Rekomendasi dari masyarakat
sipil ini penting sebagai masukan untuk perbaikan sistem pendidikan dan pelatihan bagi PMI.

4.7 Tes kesehatan

4.7.1

Dasar hukum

a) Pengaturan tes kesehatan untuk PMI termaktub dalam pasal 13 huruf d UU PPMI yang
mengatur mengenai persyaratan dokumen yang wajib dimiliki PMI. Pasal 13 UU PPMI ini
dipertegas melalui Permen No 9/2019 pada pasal 12 yang mengatur mengenai fasilitasi P3MI
dalam membantu PMI untuk melakukan tes kesehatan dan psikologi dan pelaksanaan
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pemeriksaan kesehatan dan lembaga psikologi sesuai dengan peraturan perundangundangan.
b) Permenkes No 29 Tahun 2013
Mandat Internasional
mengenai
Penyelenggaraan
Pelaksanaan
Kesehatan
Calon
Instrumen-instrumen internasional Deklarasi
Tenaga Kerja Indonesia mengatur
Universal Hak Asasi Manusia, Kovenan
mengenai: 1) standar pelayanan
Ekonomi, Sosial dan Budaya serta Konvensi
kesehatan
yang
meliputi
mengenai Penghapusan Segala Bentuk
pemeriksaan fisik, jiwa dan
Diskriminasi terhadap Wanita (CEDAW)
penunjang; 2) persyaratan sarana
memandatkan negara-negara pihak untuk:
kesehatan; 3) persyaratan sarana
Ø “menjamin perempuan pekerja untuk
mendapatkan pelatihan yang memadai
kesehatan seperti: surat izin klinik
serta sesuai dengan deskripsi kerja yang
utama/izin operasional rumah sakit
akan dilakukan sebelum ia ditempatkan di
minimal kelas C, surat keterangan
negara/tujuan penempatan.”
sudah operasional dalam pelayanan
Ø “Pengguna juga tidak boleh menghalangi
kesehatan sekurang-kurangnya 2
pekerja ketika mereka ingin mendapatkan
tahun dan dikeluarkan oleh kepala
pelatihan keterampilan yang diadakan di
dinas kesehatan kabupaten/kota,
luar jam kerja mereka.”
fotokopi izin praktek
dokter
Belajar dari nengara lain seperti pekerja
spesialis penyakit dalam, dokter
migran di Nepal, pemberi kerja wajib didesak
agar mendukung pekerja dalam meningkatkan
spesialis patologi klinik, dokter
kapasitas pekerja dan keterampilan mereka
spesialis radiologi, profil sarana
dengan menang-gung komponen biaya
kesehatan dan self-assessment
pelatihan.
yang telah dilampirkan dalam
Permenkes tersebut; 4) sertifikat
kesehatan dan buku kesehatan
yang harus diberikan kepada PMI; 5) pelaporan; dan 6) pembinaan serta pengawasan.
c) Permenkes No 26 Tahun 2015 mengenai Tarif Pemeriksaan Kesehatan Calon TKI: Permenkes
ini mengatur mengenai 2 paket yakni 1) tarif paket yang terdiri tarif pemeriksaan fisik lengkap,
pemeriksaan jiwa sederhana dan pemeriksaan penunjang sesuai standar pemeriksaan
kesehatan calon PMI dengan harga Rp 670ribu; sedangkan untuk 2) tarif non- paket, tarif
semua jenis pemeriksaan di luar tarif paket seperti HIV, HCV, salmonella, kolesterol, rekam
jantung, dll.
Selain itu Kemenkes telah menerbitkan Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan
bagi Pekerja Migran Indonesia. Dalam pedoman ini telah diatur mengenai pelayanan promotif
dan preventif sebelum bekerja termasuk pemberian informasi mengenai pelayanan kesehatan
baik di kantong PMI/daerah asal, di tempat pendidikan/pelatihan, imunisasi penyakit, layanan
gangguan jiwa, pemeriksaan kesehatan awal/skrining kesehatan di puskesmas, pemeriksaan
kesehatan sebelum kembali bekerja (re-entry), kepesertaan dan jaminan sosial sebelum bekerja,
informasi mengenai akses dan pelayanan kesehatan di negara tujuan, pendampingan
116

PMI yang pulang dalam kondisi bermasalah kesehatannya, penanganan kasus khususnya di
wilayah transit, dan jaminan kesehatan pasca-bekerja, dll. Selain itu dalam pedoman ini
dijelaskan pula mengenai tugas-tugas kesehatan yang harus dilakukan di setiap proses tahapan
migrasi baik yang dilakukan di puskesmas, dalam program Desmigratif, tempat
pendidikan/pelatihan maupun di rumah sakit (lih. Kementerian Kesehatan 2020).

4.7.2

Pedoman layanan tes kesehatan

Tidak sedikit perempuan PMI dipulangkan karena tidak sehat (unfit) atau mendapatkan
perlakuan yang tidak semestinya ketika melakukan layanan tes kesehatan karena tidak ada klinik
khusus yang aman untuk perempuan untuk melakukan tes kesehatan. Selain itu tidak sedikit
perempuan PMI tidak diberikan buku kesehatan oleh P3MI sehingga perempuan PMI tidak
mengetahui kondisi kesehatannya apalagi kesehatan reproduksinya. Oleh karenanya untuk
meminimalisir permasalahan yang ada, layanan tes kesehatan sekurang-kurangnya harus:
a) Memenuhi standar kesehatan yang dipersyaratkan di negara tujuan. Selain itu juga perlu
mempertimbangkan kebutuhan PMI dilihat dari jenis pekerjaan dan kerentanan yang timbul
dari jenis pekerjaan tefrsebut. Misalnya untuk perempuan PMI yang bekerja di sektor
domestik, beban kerjanya lebih berat dibandingkan jenis pekerjaan lainnya karena tidak ada
standar bekerja untuk sektor PRT sehingga PMI harus menyesuaikan dengan tuntutan
pemberi kerja dalam mengurus pekerjaan rumah tangga. Dampak kesehatan yang
ditimbulkan misalnya terkena vertigo, sakit kepala, penyakit jantung karena kelelahan
bekerja apalagi bila perempuan PMI tidak diberikan akomodasi yang layak.
b) Menyediakan layanan kesehatan di setiap proses migrasi yang tidak hanya terdapat tenaga
medis perempuan, tapi juga harus mengadopsi protokol anti-pelecehan seksual (lih Konvensi
KILO No 190 tentang Penghapusan Kekerasan dan Pelecehan di Dunia Kerja) mengingat kasus
kekerasan yang dialami perempuan PMI pada saat pra-keberangkatan (medical check-up).
Protokol anti-pelecehan seksual ini juga harus diadopsi dan diberlakukan di layanan lain
seperti layanan di LTSA, layanan penanganan kasus dan bantuan hukum dan layanan yang
berhubungan dengan migrasi kerja PMI.
c) Layanan tes kesehatan harus terintegrasi di LTSA untuk memperlancar upaya PMI dalam
mengurus tes kesehatan sehingga mudah, murah dan transparan.
d) Petugas yang melakukan tes kesehatan harus petugas yang memiliki kompetensi di bidang
kesehatan dan dibekali pelatihan yang berperspektif hak asasi manusia dan responsif gender
agar benar-benar memberikan pelayanan yang sesuai dengan kondisi PMI
e) Layanan kesehatan yang tersedia harus sesuai dengan peraturan pemerintah yang telah
dibuat misalnya memiliki izin jelas dan diketahui oleh pemerintah daerah, memiliki izin
operasional dan izin praktek, sumber daya manusia dalam kedokteran juga harus lengkap
sehingga bila ada perempuan PMI yang sakit, dapat segera ditindaklanjuti.
f) Petugas kesehatan dalam memeriksa kesehatan PMI wajib mengikuti standar penanganan
kesehatan seperti dilakukannya skrining kesehatan menurut Permenkes No 43 Tahun 2016
tentang standar pelayanan minimal bidang kesehatan. Dalam permenkes tersebut jugatelah
diatur standar alat kesehatan yang digunakan.
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g) Dalam melakukan tes kesehatan bagi perempuan PMI, perempuan PMI harus mendapatkan
informasi mengenai jenis-jenis pemeriksaan kesehatan yang akan dilakukannya dan
mendapatkan hasil dari pemeriksaan tes kesehatan tersebut.
h) Meskipun pemeriksaan HIV Aids dan pemeriksaan kehamilan masuk dalam pemeriksaan
kesehatan bagi PMI menurut aturan Kementerian Kesehatan, namun praktek tes HIV yang
sifatnya mandatory itu harus menghormati hak asasi PMI. Prinsip dalam pemeriksaan
kesehatan harus dijalankan yakni prinsip sukarela, kerahasiaan hasil tes, akses layanan
dengan biaya terjangkau dan tersedia akses konseling dan mekanisme rujukan bagi
perempuan PMI yang mengalami sakit berat (lih Solidaritas Perempuan 2014).
Secara reguler selama masa transisi menuju pelaksanaan UU PPMI pemerintah daerah di
tingkat provinsi dan kabupaten melakukan pengawasan secara rutin, terukur dan terencana serta
terdokumentasikan terhadap tempat-tempat pelayanan kesehatan swasta yang masih
dipergunakan untuk pelaksanaan tes kesehatan, sehingga pelayanan publik tersebut mencapai
standar transparansi dan standar kualifikasi yang diperlukan, dengan ancangan bahwa ke depan
pemeriksaan kesehatan PMI semakin lebih dapat dilakukan di pelayanan kesehatan milik
pemerintah baik puskesmas atau rumah sakit.

4.8 Pembiayaan: Dasar hukum dan arah pedoman
Pembiayaan migrasi kerja internasional selalu menjadi permasalahan. Hampir sebagian
besar PMI yang bekerja keluar negeri terutama perempuan PMI mengalami permasalahan
dengan beban biaya yang tinggi dan tingginya eksploitasi kerja. Kajian ILO memperlihatkan
kerentanan yang dialami perempuan PMI dalam hal pembiayaan lebih tinggi dibandingkan
dengan laki-laki PMI. Perempuan PMI lebih sering membutuhkan pinjaman uang untuk menutupi
biaya perekrutan dan pengeluaran lainnya yang terkait dengan persiapan migrasi kerja. Mengapa
hal ini dapat terjadi? Perempuan PMI memiliki kontrol yang lebih rendah terhadap aset keuangan
keluarga dan kurang memiliki kekuasaan dalam pengambilankeputusan terhadap aset keluarga
tersebut; sehingga ketika perempuan PMI meminjam uang, perempuan PMI dihadapkan pada
kenyataan tidak memiliki jaminan utang. Terlebih, terdapat praktek keluarga perempuan PMI
baik suami dan atau pun orangtua perempuan PMI meminta adanya uang yang ditinggalkan
sebelum PMI bekerja keluar negeri dan dapat mengirimkan upahnya. Status pemberian uang ini
sebenarnya adalah hutang perempuan PMI dan harus dibayar melalui potongan gaji. Sayangnya,
minim dan bahkan tidak ada informasi bahwa uang yang ditinggalkan kepada keluarga atau suami
perempuan PMI statusnya adalah hutang. Selain itu akibat dari menerima uang tersebut,
perempuan PMI mau tidak mau harus mengikuti proseskeberangkatan entah secara resmi atau
pun undocumented. Bahkan jika PMI ybs. kemudian merasa tidak betah bekerja dengan majikan
di negara tujuan, perempuan PMI tersebut tidak dapat secara bebas melaporkan kasusnya. Jika
sampai melapor, konsekuensi lanjutan tidak hanya dialami oleh perempuan PMI ybs. tetapi juga
dapat menimpa keluarga PMI. Ada contoh bagaimana seorang perempuan PMI minta
dipulangkan dari negara tujuan, P3MI ybs. di wilayah
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tersebut akan mendatangi keluarga untuk meminta pertanggungjawaban biaya yang telah
dikeluarkan untuk calon PMI selama masa pra-keberangkatan.
Penetapan mengenai struktur pembiayaan (cost structure) bagi PMI sejak adanya UU
39/2004 dipandang oleh para organisasi buruh migran dan organisasi yang peduli buruh migran
tidak berdimensi perlindungan. Migrant Care mengamati bahwa kebijakan migrasi yang
pertama kali muncul di Indonesia ini justru berupa kebijakan pembiayaan yang ditetapkan
dalam Keputusan Menteri Tenaga Kerja RI No PER 149/MEN/1983 ke Arab Saudi. Dalam
lampiran keputusan ini, untuk pertama kalinya diatur mengenai biaya pengerahan tenaga kerja
ke Arab Saudi sebesar USD$ 870 untuk laki-laki PMI dan USD$ 1.350 untuk perempuan PMI
(kurs dollar pada saat itu terhadap rupiah sebesar Rp 1.871/USD $1). Keputusan menteri ini
dipandang menandai awal mula preferensi regulasi pemerintah memberikan kewenangan besar
bagi P3MI untuk merekrut dan mengerahkan PMI. Dampaknya, terjadi peningkatan cukup
signifikan terhadap pertambahan jumlah P3MI selama dua tahun sebanyak 74 perusahaan
(1983). Pada 1985 jumlahnya meningkat lebih dari dua kali lipat menjadi 160 perusahaan
pengerah tenaga kerja. Pada 1986 jumlahnya meningkat lagi menjadi 228 dan sempat
mengalami lonjakan sebanyak 570 perusahaan pengerah pada 2002. Peningkatan jumlah cukup
signifikan itu sulit dibantah karena mereka mendapatkan keuntungan cukup tinggi dari bisnis
penempatan. Mengutip laporan dari Terrence F. Kelly (1986), rata-rata tiap P3MI menarik
keuntungan sebesar USD$150 –200 dari setiap orang PMI yang diberangkatkan (lih Susilo 2015).
Di dalam kenyataan masih terdapat begitu rumitnya simpang-siur dan alotnya tarik ulur
terkait resolusi masalah pembiayaan penempatan (dan perekrutan) PMI di antara pengusaha
penempatan, organisasi pekerja migran dan pemerintah, sekalipun sesungguhnya sudah mulai
ada pengaturan yang memberi harapan untuk menyelesaikan masalah pembiayaan
penempatan PMI. Maka berikut ini kami catatkan beberapa dasar hukum yang kiranya perlu
dipegang sebagai prinsip publik yang sejauh ini telah ditetapkan baik itu hukum nasional
maupun instrumen internasional yakni :
a) UU PPMI pasal 30 telah mengatur mengenai pembiayaan. Berbeda dengan UU 39/2004 yang
mengatur apa saja komponen biaya yang dibebankan kepada PMI dan pemberi kerja, mandat
pasal 30 ayat 1 adalah tidak membebankan biaya penempatan kepada PMI. Dan di ayat 2,
terdapat ketentuan terkait pembiayaan yang akan diatur melalui peraturan kepala badan.
b) Konvensi ILO No. 97 mengenai Migrasi untuk Pekerjaan (Revisi) 1949. Konvensi ini mengatur
bahwa pelayanan perekrutan publik harus diberikan secara cuma-cuma.
c) Konvensi ILO No 181 mengenai Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Swasta 1997 menetapkan
bahwa perusahaan jasa tenaga kerja swasta tidak boleh mengenakan langsung atau tidak
langsung, seluruhnya atau sebagian, biaya atau ongkos apa pun kepada para pekerja. Namun
kenyataannya adalah banyak pekerja migran perempuan direkrut melalui saluran- saluran
tenaga kerja swasta yang biasanya meminta biaya untuk pelayanan mereka, dan para
perempuan ini kemungkinan besar dikenai biaya yang berlebihan. Komponen pembayaran
yang dipersyaratkan dalam migrasi untuk pekerjaan termasuk: (i) mendapatkan paspor dan
visa, (ii) membeli tiket perjalanan, (iii) membayar biaya
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pemeriksaan kesehatan yang disyaratkan oleh beberapa negara, (iv) memperoleh izin kerja
di negara tujuan, (v) membayar perusahaan jasa tenaga kerja untuk pelayanan perekrutan.
d) Peraturan BP2MI Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pembebasan Biaya Penempatan Pekerja
Migran Indonesia.
Banyak negara asal dan tujuan telah membuat harga pasti untuk berbagai pelayanan ini.
Tetapi pekerja migran perempuan sering dikenai jauh di atas penetapan harga-harga tersebut
oleh agen/perusahaan jasa perekrutan swasta yang memanfaatkan kenyataan bahwa para
perempuan tidak memiliki akses informasi yang akurat, atau mereka dalam keadaan terpaksa
ingin bekerja di luar negeri. Para majikan juga berada dalam posisi sangat mungkin
mengeksploitasi perempuan pekerjaan migran yang mereka pekerjakan. Komponen lain yang
sering menjadi topik perdebatan terkait dengan retribusi yang dibayarkan kepada negara tujuan
untuk persyaratan mendapatkan izin kerja, yang seharusnya dibebankan kepada para majikan.
Tetapi banyak majikan memotong jumlah ini dari gaji pekerja migran, terutama yang tidak sadar
akan hak-hak mereka.
Dasar hukum yang ada ini diharapkan dapat mengurai dan membantu untuk
memformulasikan kebijakan mengenai pembiayaan yang berbasis hak asasi manusia dan
responsif gender. Pembahasan kebijakan juga selayaknya melibatkan PMI khususnya perempuan
PMI, organisasi buruh migran dan organisasi yang peduli terhadap buruh migran agar formulasi
kebijakan dan program pembiayaan mengarah pada pengalaman PMI, kerentanan PMI dan kasus
yang dialami PMI baik perempuan PMI maupun laki-laki PMI. Lihat juga pembahasan pada Bab 3
terkait dengan kemungkinan belajar dari Filipina dan Sri Lanka yang telah lama mengembangkan
konsep Dana Kesejahteraan Pekerja (Workers’ Welfare Fund) yang diwujudkan secara
kelembagaan sebagai penyangga strategis untuk memenuhi berbagai keperluan keuangan dari
para pekerja migran. Konsep ini jauh lebih strategis karena berupaya mengintegrasikan
penempatan kerja luar negeri ke dalam program pembangunan sehingga tak dapat dibandingkan
dengan konsep bisnis asuransi yang lebih menguntungkan perusahaan(negara) asuransi.

4.9 Penanganan kasus berbasis keadilan gender

4.9.1

Dasar hukum

Dalam UU PPMI diatur mengenai penyelesaian perselisihan untuk penanganan kasus PMI
yang tertuang pada pasal 77. Dalam pasal tersebut penyelesaian perselisihan dibagi menjadi tiga
tahap yakni penyelesaian secara musyawarah, penyelesaian dengan melibatkan Dinas Tenaga
Kerja di tingkat provinsi dan kabupaten dan Kemnaker di tingkat pusat, penyelesaian melalui
pengadilan. Sayangnya tidak ada penjelasan lebih detil mengenai mekanisme penanganan kasus
bagi PMI.
Sedangkan penanganan kasus yang diatur dalam UU PPMI tidak jauh berbeda dengan UU
39/2004. Perbedaan dari sebelumnya, dalam UU PPMI dibuka peluang PMI untuk menggunakan
sistem peradilan dalam penyelesaian kasusnya. Bila dirangkum terdapat empat langkah dari
proses penyelesaian kasus yang saat ini digunakan:
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a.
b.
c.
d.

Negosiasi pribadi/damai (musyawarah)
Mengajukan klaim kepada instansi pemerintah dengan mekanisme mediasi
Mengajukan klaim kepada pihak BPJS (mekanisme baru)
Menggunakan sistem peradilan (baru diatur dalam UU PPMI)

Berdasarkan hasil penelitian Farbenblum 2013, terdapat empat mekanisme dari ke empat
langkah di atas:
a. Kerangka hukum yang relevan berlaku
b. Aktor yang terlibat
c. Tata cara pengajuan dan mekanisme keluhan
d. Persepsi tentang keberhasilan/kegagalan dari mekanisme tersebut.
Keempat mekanisme ini mengacu pada pengalaman PMI, persepsi para pembela hukum
yang menangani kasus dan pejabat pemerintah yang melaksanakan dan mengawasi mekanisme
tersebut. Alternatif lain yang dapat dipergunakan dalam upaya menyelesaikan masalah adalah
memanfaatkan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No. 4 Tahun 2019 tentang tatacara
penyelesaian gugatan sederhana, yang telah resmi diterbitkan oleh badan hukum negara
tersebut. Dalam peraturan MA disebutkan para pihak dapat mengajukan gugatan sederhana
bila domisilinya berada di daerah hukum pengadilan yang sama. Bila salah satu penggugat berada
di luar wilayah hukum tempat tinggal/domisili tergugat, sepanjang ada kuasa/perwakilan yang
mewakili daerah tersebut, kasus dapat dibawa ke pengadilan (pasal 4). Perma ini kiranya dapat
digunakan sementara oleh PMI yang membutuhkan keadilan dengan proses yang sederhana dan
tidak lama.

4.9.2

Penanganan berbasis pada korban

Meskipun telah banyak mekanisme penanganan kasus yang dialami PMI, layanan
penanganan kasus juga semestinya menggunakan pendekatan yang berpusat pada korban
sehingga jenis layanan yang akan diberikan kepada masing-masing pekerja migran akan berbeda
sesuai dengan kebutuhan masing-masing PMI. Misalnya perempuan PMI yang mengalami kasus
kekerasan seksual harus mendapatkan perlakuan yang berbeda dengan kasus laki-laki PMI yang
menjadi korban kejahatan trafficking. Begitu juga sebaliknya.
Terdapat beberapa panduan dasar mengenai pendekatan berpusat pada korban yang
diluncurkan UNODC (United Nations Office on Drugs and Crime). Pada 2015 UNODCmenerbitkan
laporan yang bertajuk Combating Violence against Migrants sebagai respons dari Resolusi Umum
Majelis Umum PBB 67/185 yang mempromosikan upaya untuk mengeliminasi kekerasan
terhadap migran, pekerja migran, dan keluarga mereka (UNODC 2015). Laporan ini memuat tiga
panduan dasar dalam menyikapi kekerasan terhadap migran dan keluarganya, yakni:
a. pengutamaan hak asasi manusia, yang menggarisbawahi kewajiban Negara untuk
menempatkan hak asasi manusia dari para pekerja migran di atas tujuan penegakan hukum
dan manajemen migrasi;
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b. prinsip non-diskriminasi, yang menekankan kewajiban Negara untuk melindungi hak semua
orang yang berada dalam yurisdiksinya, tanpa diskriminasi atas basis apa pun, termasuk
status migrasinya; serta
c. pendekatan yang berpusat pada korban (victim-centred approach), yang mengutamakanhak
dan kebutuhan korban, tanpa pandang statusnya, dalam upaya mengeliminasi kekerasan.
Secara khusus dalam konteks kekerasan terhadap perempuan, secara bersama badanbadan di bawah naungan PBB telah menyusun standar minimum Pencegahan Kekerasan Berbasis
Gender Masa Darurat Kemanusiaan, yang memuat pendekatan yang berpusat pada penyintas
sebagai salah satu prinsip panduan (IASC 2005). Pendekatan ini menekankan pentingnya
menciptakan sebuah ruang yang suportif, di mana hak dan keinginan penyintas dihormati,
keselamatan mereka dijamin, dan mereka diperlakukan dengan penuh martabat dan dengan
hormat. Secara singkat, pendekatan ini didasarkan pada pilar-pilar berikut:
a. Keselamatan: keselamatan dan keamanan penyintas serta anak-anaknya adalah faktor
pertimbangan utama;
b. Kerahasiaan (confidentiality): penyintas memiliki hak untuk memilih kepada siapa mereka
akan/tidak akan menceritakan kisahnya, dan bahwa setiap informasi tentang mereka hanya
boleh dibagikan dengan persetujuan dan sepengetahuan mereka;
c. Penghormatan: setiap tindakan yang diambil harus dipandu oleh penghormatan kepada
pilihan, keinginan, hak dan martabat penyintas. Peran pendamping ialah untuk memfasilitasi
pemulihan dan menyediakan sumber daya untuk membantu penyintas; non- diskriminasi:
penyintas harus menerima perlakuan yang adil dan setara tanpa memandang usia, disabilitas,
identitas gender, agama/kepercayaan, kebangsaan, etnisitas, orientasi seksual atau pun
karakteristik lainnya.

4.9.3

Pedoman layanan penanganan kasus yang responsif
gender

Meskipun telah banyak mekanisme penanganan kasus yang dialami PMI, layanan
penanganan kasus juga semestinya menggunakan pendekatan yang berpusat pada korban
sehingga jenis layanan yang akan diberikan kepada masing-masing pekerja migran akan berbeda
sesuai dengan kebutuhan masing-masing PMI. Misalnya perempuan PMI yang mengalami kasus
kekerasan seksual harus mendapatkan perlakuan yang berbeda dengan kasus laki-laki PMI yang
menjadi korban kejahatan trafficking. Begitu juga sebaliknya.
Terdapat beberapa panduan dasar mengenai pendekatan berpusat pada korban yang
diluncurkan UNODC (United Nations Office on Drugs and Crime). Pada 2015 UNODCmenerbitkan
laporan yang bertajuk Combating Violence against Migrants sebagai respons dari Resolusi Umum
Majelis Umum PBB 67/185 yang mempromosikan upaya untuk mengeliminasi kekerasan
terhadap migran, pekerja migran, dan keluarga mereka (UNODC 2015). Laporan ini
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memuat tiga panduan dasar dalam menyikapi kekerasan terhadap migran dan keluarganya,
yakni:
a. Pengutamaan hak asasi manusia, yang menggarisbawahi kewajiban Negara untuk
menempatkan hak asasi manusia dari para pekerja migran di atas tujuan penegakan hukum
dan manajemen migrasi.
b. Prinsip non-diskriminasi, yang menekankan kewajiban Negara untuk melindungi hak semua
orang yang berada dalam yurisdiksinya, tanpa diskriminasi atas basis apa pun, termasuk
status migrasinya.
c. Pendekatan yang berpusat pada korban (victim-centred approach), yang mengutamakanhak
dan kebutuhan korban, tanpa pandang statusnya, dalam upaya mengeliminasi kekerasan.
Secara khusus dalam konteks kekerasan terhadap perempuan, secara bersama badanbadan di bawah naungan PBB telah menyusun standar minimum Pencegahan Kekerasan Berbasis
Gender Masa Darurat Kemanusiaan, yang memuat pendekatan yang berpusat pada penyintas
sebagai salah satu prinsip panduan (IASC 2005). Pendekatan ini menekankan pentingnya
menciptakan sebuah ruang yang suportif, di mana hak dan keinginan penyintas dihormati,
keselamatan mereka dijamin, dan mereka diperlakukan dengan penuh martabat dan dengan
hormat. Secara singkat, pendekatan ini didasarkan pada pilar-pilar berikut:
a. keselamatan: keselamatan dan keamanan penyintas serta anak-anaknya adalah faktor
pertimbangan utama;
b. kerahasiaan (confidentiality): penyintas memiliki hak untuk memilih kepada siapa mereka
akan/tidak akan menceritakan kisahnya, dan bahwa setiap informasi tentang mereka hanya
boleh dibagikan dengan persetujuan dan sepengetahuan mereka;
c. penghormatan: setiap tindakan yang diambil harus dipandu oleh penghormatan kepada
pilihan, keinginan, hak dan martabat penyintas. Peran pendamping ialah untuk memfasilitasi
pemulihan dan menyediakan sumber daya untuk membantu penyintas;
d. non-diskriminasi: penyintas harus menerima perlakuan yang adil dan setara tanpa
memandang usia, disabilitas, identitas gender, agama/kepercayaan, kebangsaan, etnisitas,
orientasi seksual, ataupun karakteristik lainnya.
Tabel 4.7. Tahapan dan mekanisme penyelesaian kasus yang kerap digunakan oleh pekerja
migran Indonesia
Status
Frekuensi

Negosiasi dan penyelesaian sengketa
secara musyawarah
Sebagian besar menggunakan mekanisme
ini; misalnya pengembalian dokumen
pribadi, pembayaran kekurangan upah, dll.
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Non-mediasi dengan meminta bantuan
instansi pemerintah terkait
Sebagian PMI menggunakan mekanisme
meminta pemerintah untuk menyelesaikan
kasus dan berakhir pada proses mediasi.
Praktek yang terjadi, PMI biasanya
didampingi oleh organisasi buruh atau
pengacara yang paham mengenai
permasalahan PMI.

Status hukum

Tantangan

Persepsi
keberhasilan
/kegagalan

Tidak terikat pada peraturan secara khusus
dan minim pengawasan dari pemerintah
kecuali kasusnya dilaporkan

Diatur dalam UU PPMI dan UU 39/2004.
Untuk implementasi berdasarkan UU
39/2004, penyelesaian yang menggunakan
mekanisme ini dilakukan oleh Kemnaker dan
BNP2TKI (pada saat itu) yang pada prakteknya
dalam aturan tidak diatur jelas perbedaan
tugas antara Kemnaker dan BNP2TKI dalam
menerima pengaduan dan membantu
menyelesaikan sengketa.
Banyak tenaga, biaya dan waktu yang
Tergantung kasus yang dialami PMI karena
terkuras untuk proses negosiasi termasuk
baik Kemnaker maupun BNP2TKI belum
pengiriman surat, panggilan telpon dan
mempunyai panduan tentang ganti rugi yang
pertemuan dengan P3MI
layak atas kerugian tertentu. Selain itu
BNP2TKI tidak memiliki prosedur keluhan jika
PMI tidak puas dengan pelaksanaan hasil
mediasi.
Tergantung pada proses negosiasi di antara
Tergantung pada berat/ringannya kasus serta
kedua belah pihak yang kadang sulit
kemampuan mediator dan keberpihakan
mencapai penyelesaian yang adil
mediator dalam menangani kasus PMI.
Namun berdasarkan data yang dihimpun oleh
Crisis Centre BP2MI/BNP2TKI, tingkat
keberhasilan dalam penanganan kasus relatif
tinggi, namun BP2MI/BNP2TKI tidak mencatat
informasi tentang hasil dari penyelesaian
kasus, jenis ganti rugi yang diperoleh dan
sejauh mana ganti rugi yang diperoleh
sebanding dengan kerugian yang dialami
dan/atau jumlah kerugian yang diklaim.
Sumber: Farbenblum dkk 2013

4.10 Pengawasan pelindungan PMI untuk keadilan dan keamanan bermigrasi

4.10.1 Dasar hukum
Pengawasan merupakan aspek kunci dalam keberhasilan implementasi seluruh kebijakan.
Pengawasan ketenagakerjaan adalah fungsi kemasyarakatan dari administrasi ketenagakerjaan
yang memastikan pelaksanaan peraturan ketenagakerjaan di tempat kerja.
Menurut kajian ILO di Indonesia, pengawasan ketenagakerjaan diatur dalam berbagai kebijakan
yakni:
a. Undang-Undang No. 3 Tahun 1951 tentang Pernyataan Berlakunya Undang-undang
Pengawasan Perburuhan Tahun 1948 No. 23 dari Republik Indonesia untuk Seluruh Indonesia
b. Undang-Undang No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja
c. Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
d. Undang-Undang No. 21 Tahun 2003 tentang Pengesahan Konvensi ILO No. 81 mengenai
Pengawasan Ketenagakerjaan dalam Industri dan Perdagangan
e. UU Pelindungan Pekerja Migran No 18/2017 pasal 76
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f. Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 21 Tahun 2010 tentang Pengawasan
Ketenagakerjaan
g. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No. 257/2014 tentang Ahli/Kader Norma Kerja
h. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No. 33 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengawasan
Ketenagakerjaan
Dalam melakukan fungsi pengawasan terdapat beberapa unsur agar pengawasan dapat
berjalan maksimal :
a. Jumlah tenaga pengawas yang mencukupi dengan spesialisasi tidak hanya di tingkat pusat
tetapi juga di tingkat daerah.
b. Membuat mekanisme agar perusahaan melakukan norma kepatuhan salah satunya dengan
cara membuat peraturan yang mewajibkan setiap pabrik yang memiliki lebih dari 100 pekerja,
harus memiliki ahli norma ketenagakerjaan bersertifikat. KNK ini merupakan
personil/anggota staf pabrik yang dilatih mengenai norma ketenagakerjaan untuk membantu
pengusaha melakukan penilaian mandiri sebagai upaya pengendalian risiko kerja dan
peningkatan kepatuhan terhadap norma ketenagakerjaan.
Namun untuk isu pekerja migran Indonesia, belum ada mekanisme detil agar pengawasan
dapat berjalan sebagaimana mestinya. Pengawasan terhadap proses migrasi selayaknya
dilakukan pada setiap tahapan migrasi. Pengawasan ini tidak hanya secara internal yang
dilakukan oleh instansi pemerintah yang memiliki kewenangan untuk mengawasi tetapi juga
mengawasi seluruh proses mulai dari sebelum, selama dan pasca-bekerja. Oleh karenanya
pengawasan terhadap pelaksanaan penempatan dan perlindungan PMI menjadi penting dengan
melibatkan lembaga hak asasi manusia di tingkat nasional dan lembaga-lembaga lain yang
relevan memiliki fungsi pengawasan (KPK, Ombudsman) dan memaksimalkan peran serta
masyarakat, pekerja migran, organisasi buruh migran dan organisasi pemerhati buruh migran.
Oleh karenanya bila pemerintah telah membentuk satuan tugas yang merupakan salah satu
cara untuk memastikan pelaksanaan pengawasan yang para petugasnya merupakan perwakilan
dari masing-masing instansi pemerintah, —seperti satgas penanggulangan TPPO dan satgas
pencegahan PMI non-prosedural— semestinya kemudian mereka menjadi satu bagian yang utuh.
Jika tidak, perlindungan kepada PMI akan terpisah-pisah dan kurang efektif. Dalam salah satu
FGD yang dilakukan oleh Jaringan Buruh Migran di Kupang, beberapa peserta mempertanyakan
mengenai efektivitas kedua satgas ini di mana keduanya sebenarnya memilikifungsi yang sama,
namun peserta FGD menilai kedua satgas ini memiliki fungsi yang berbeda dan tidak kompak satu
dengan yang lain. Peserta FGD mengusulkan bahwa akan lebih baik bila dikembangkan suatu
protokol untuk pelaksanaan tanggap darurat yang bekerja cepat menangani kasus-kasus lintas
batas ketika terjadi eksploitasi tenaga kerja dan perekrutan non- prosedural (lih PKWG-UI tt).
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4.10.2 Satgas pelindungan PMI
Dalam proses keberangkatan PMI, kasus yang paling banyak dialami PMI adalah kasus
PMI berada pada situasi non-prosedural. Meskipun banyak literatur dan pendapat dari PMI
sendiri yang tidak menginginkan terperosok dalam situasi non-prosedural, pada kenyataannya,
tidak sedikit PMI berada pada situasi non-prosedural. Faktor-faktor yang mempengaruhi adalah:
1) terbatasnya akses informasi yang akurat dan dapat diandalkan; 2) kurangnya waktu untuk
mencari jalur-jalur yang resmi, 3) prosedur yang sangat dibatasi, rumit, makan waktuatau sangat
mahal; 4) kebijakan migrasi yang dibatasi, mengakibatkan calon PMI ingin menjadi pekerja
migran dengan cara mencari jalur-jalur non-prosedural; 5) kurangnya sumber daya keuangan
untuk membayar biaya perekrutan yang resmi; 6) sifat pekerjaan kadang-kadang memaksa PMI
ingin menjadi pekerja migran yang bergantung kepada calo/sponsor; 7) terdapat diskriminasi
gender, calo/sponsor memilih merekrut perempuan karena dianggap lebih mudah dibandingkan
laki-laki.
Kegiatan perekrutan non-prosedural adalah berbagai bentuk pencarian, ikatan kontrak
atau transportasi pekerja/buruh untuk pekerjaan di luar negeri yang dilakukan oleh
lembaga/agen yang tidak memiliki izin atau dilakukan langsung oleh majikan yang tidak sesuai
dengan hukum dan peraturan nasional. Pekerja migran yang direkrut secara non-prosedural
sangat rentan terhadap risiko dan bahaya eksploitasi atau dijadikan korban oleh organisasiorganisasi yang tersembunyi dan/atau oleh majikan yang tidak jujur (lih. KSPI tt).
a. Profil satgas pelindungan PMI
Meskipun telah ada Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan
Orang yang dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden No. 69 Tahun 2008 Tentang Gugus Tugas
Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang, dimana salah salah satu elemen
terjadinya tindak pidana perdagangan orang (TPPO) adalah pekerja migran Indonesia, namun
jumlah kasus PMI non-prosedural belum mengalami penurunan yang significant. Oleh karenanya,
untuk mengatisipasi semakin tingginya kasus PMI non-prosedural, maka, pada 2012 Kemnaker
berinisiatif membentuk satgas pencegahan PMI non-prosedural yang berada di tingkat pusat dan
daerah terutama di wilayah embarkasi/debarkasi.
Pembentukan ini didasari oleh Peraturan Presiden No. 15 Tahun 2011 tentang Tim Terpadu
Perlindungan TKI di Luar Negeri. Keanggotannya pada saat itu terdiri dari 8 (delapan) perwakilan
yang berasal dari beberapa instansi pemerintah seperti dari Kemnaker dan Dinas
Ketenagakerjaan, BP3TKI, Dinas Kependudukan, Dinas Kesehatan, Dinas Perhubungan, Imigrasi
dan Kepolisian. Satgas ini bekerja di 14 wilayah embarkasi/debarkasi yaitu Sumatera Utara,
(Belawan), Sumatera Utara (Tanjung Balai), Kepulauan Riau (Batam), Riau (Dumai), Jambi
(Tanjung Jabung), DKI Jakarta (Jakarta Utara), Jawa Tengah (Surakarta), Jawa Timur (Surabaya),
NTB (Mataram), NTT (Kupang), Sulawesi Selatan (Pare-Pare), Sulawesi Tengah (Palu), Kalimantan
Barat (Pontianak), dan Kalimantan Timur (Nunukan).
Pada tahun 2020 dalam upaya mengimplementasikan UU PPMI, terdapat perubahan
nomenklatur satgas pencegahan PMI non-prosedural menjadi satgas pelindungan PMI agar
fungsi satgas menjadi lebih luas yakni tidak hanya melakukan pencegahan PMI non-prosedural
126

tetapi juga menyelesaikan permasalahan PMI, dan pemulangan atau kepulangan PMI
bermasalah. Keanggotan satgas juga bertambah menjadi 21 lokasi embarkasi/debarkasi/kantong PMI (Sumatera Utara, Tanjung Balai, Batam, Kepulauan Riau, Dumai, Tanjung JabungTimur,
DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Solo, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Kalimantan Selatan,
Kalimantan Barat, Nunukan, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Pare-Pare, Nusa Tenggara Barat,
dan Nusa Tenggara Timur). Berdasarkan laporan satgas 2020, keanggotaan Satgas akan
ditambahkan untuk daerah perlintasan dan beberapa daerah basis PMI, seperti kabupaten
Sanggau (Entikong, provinsi Kalimantan Barat) dan provinsi Lampung.
Berdasarkan laporan Satgas PMI non-prosedural, total jumlah PMI yang dicegah migrasi
non-proseduralnya sebanyak 12.756 orang selama tahun 2015-2019 dengan detail rincian: a)
Tahun 2015 terdapat pencegahan sebanyak 1584 orang calon PMI non-prosedural; b) Tahun 2016
mencegah sebanyak 1.310 CPMI non-prosedural; c) Tahun 2017 mencegah sebanyak
1.151 CPMI non-prosedural; d) Tahun 2018 mencegah sebanyak 3.106 CPMI non-prosedural; e)
Tahun 2019 mencegah sebanyak 5.606 CPMI non-prosedural. Tahun 2020 Satgas juga akan
menyeragamkan data menjadi data terpilah berdasarkan gender untuk dapat memberikan
intervensi perlindungan lebih baik ke depannya.
b. Pedoman untuk satgas pelindungan PMI
Berdasarkan hasil wawancara dan temuan pada saat penelitian di daerah dalam program
penyusunan panduan ini, terdapat beberapa langkah-langkah yang dapat dilakukan oleh
pemerintah untuk mengurangi terjadinya peningkatan jumlah kasus PMI non-prosedural:
i. Melakukan sosialisasi secara masif dengan melibatkan aparat desa hingga jajaran di
bawahnya seperti RT/RW mengenai modus-modus penempatan non-prosedural kepada PMI
dan mengenai pentingnya literasi administrasi kependudukan yang harus diurus sendiri.Tidak
sedikit PMI pada kenyataannya tidak memahami apa penting dan kegunaannya mengurus
dokumen kependudukannya sendiri. Peluang kurang pemahaman ini dimanfaatkan oleh
calo/sponsor untuk memalsukan dokumen PMI.
ii. Melakukan upaya peningkatan kapasitas bagi pemerintah daerah hingga jajaran terkecil di
tingkat desa dengan bersumber pada data yang ada, untuk mengidentifikasi individu- individu
yang diduga sebagai korban non-prosedural. Identifikasi ini harus menjunjung tinggiprinsip
non-diskriminasi, hak asasi manusia, gender dan asas praduga tidak bersalah untuk
menghindari semakin maraknya tindakan diskriminatif (profiling40) kepada calon PMI yang
diduga menjadi korban PMI non-prosedural. Hal ini didasari pada hasil temuan di lapangan
di mana profiling kepada PMI yang dianggap non-prosedural sangat subyektif misalnyadilihat
dari warna kulit, bentuk rambut, kelihatan kebingungan.
iii. Melakukan koordinasi intensif dengan pemerintah di tingkat daerah mengenai bahaya dan
kerugian yang akan dialami pemerintah daerah bila kasus PMI non-prosedural tinggi

40

Yang dimaksud dengan ‘profiling’ adalah penggunaan ciri-ciri pribadi seseorang (biasanya terkait tubuh, jenis
kelamin yang bersangkutan) atau pola-pola perilaku seseorang untuk dijadikan dasar menilai orang yang
bersangkutan secara sepihak.

127

iv.

v.

vi.

vii.

viii.

jumlahnya. Koordinasi ini menjadi penting karena masih sedikit pemimpin daerah memiliki
kepedulian menangani kasus PMI non-prosedural.
Mensinergikan program-program perlindungan PMI yang telah ada di kementerian dengan
program pencegahan PMI non-prosedural dalam masing-masing program di kementerian
agar lebih efisien. Hal ini didasarkan pada kenyataan bahwa program-program perlindungan
PMI dari berbagai kementerian/lembaga memiliki hubungan kesamaan tujuan untuk
pencegahan PMI non-prosedural.
Penting untuk melakukan integrasi data (one data) antara Sisnaker (Kemnaker), SISKO
(BP2MI) dan sistem lainnya yang ada di berbagai kementerian hingga pemerintah daerah. Hal
ini mengantisipasi sistem database satgas yang proses pendataannya (inputting) masih secara
manual di masing-masing kementerian.
Melakukan pengetatan dan pemeriksaan jalur non-prosedural di bandar udara internasional,
pelabuhan laut dan wilayah debarkasi serta embarkasi dengan cara melakukan pendataan,
menggunakan prinsip non-diskriminasi, kesetaraan, berkeadilan gender, dll.
Bekerjasama dengan negara tujuan untuk mencegah terjadinya praktek penempatan nonprosedural dengan mendorong menyepakati sebuah perjanjian bilateral/MoU dan termasuk
dalam penanganan kasus-kasus PMI non-prosedural.
Perlu mendorong koordinasi intensif antar-kementerian/lembaga yang bergabung dalam
satgas untuk menyamakan persepsi dan kerja bersama untuk mencegah PMI non- prosedural.

Berikut dua usulan untuk isi prosedur standar pelaksanaan (SOP) agar kerja-kerja gugus
tugas pencegahan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) dan gugus tugas pencegahan PMI
non-prosedural dapat saling menguatkan satu untuk yang lain:
● Prinsip penanganan korban PMI non-prosedural, misalnya, wajib menggunakan dan
menerapkan prinsip-prinsip perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia, keadilan
gender, non-diskriminasi, penanganan dan perawatan bagi korban PMI non-prosedural.
Mengidentifikasi titik temu di antara kedua kepentingan gugus tugas agar terdeteksi
perbedaan ciri para korban PMI non-prosedural dan korban TPPO. Sebab, tidak seperti korban
TPPO di mana kasus yang dialami PMI ybs adalah terjadi selama masa kerja, kasus PMI nonprosedural pada umumnya beracu pada masa pra-pemberangkatan yang berpotensi memiliki
kerentanan tinggi. Oleh karenanya identifikasi terhadap kasus non-prosedural yang rentan
terjadinya profiling, dapat dilakukan antara lain dengan memeriksa dokumen keberangkatan: 1)
apakah dokumen yang dimiliki calon PMI telah sesuai dengan persyaratan menurut UU PPMI, 2)
apakah terdapat tanda kekerasan yang dialami oleh PMI khususnya perempuan PMI, 3) informasi
tentang sektor pekerjaan PMI yang bersangkutan. Cara mengidentifikasi korban harusdilakukan
secara hati-hati dengan menggunakan pertanyaan-pertanyaan yang tidak mengandung sikap
diskriminatif dan menggunakan prinsip kerahasiaan.

128

BAB 5. PEDOMAN LAYANAN MIGRASI YANG
RESPONSIF GENDER PADA TAHAP
PENEMPATAN MELALUI PERAN ATASE
KETENAGAKERJAAN DAN STAF

S

alah satu cara meningkatkan pelayanan dan terutama pelindungan bagi pekerja migran
perempuan ketika mereka sedang dalam tahap penempatan adalah melalui penunjukan
dan penugasan atase ketenagakerjaan beserta stafnya. Atase ketenagakerjaan beserta
stafnya menjadi focal point yang penting dalam tata kelola migrasi, mengingat banyaknya kasus
pelanggaran hak pekerja migran yang terjadi selama mereka sedang dalam masa penempatan.
Secara umum, meskipun semakin banyak negara mengirimkan pekerja migran ke luar
negeri, kajian mengenai atase ketenagakerjaan, terutama dari segi kapasitas institusional, masih
terbatas. Dalam satu dekade terakhir, beragam dokumen kebijakan dan modul/manual pelatihan
(sebagaimana diterbitkan oleh Filipina (DOLE 2013), dan Sri Lanka pada tahun 2013 (ILO 2013)
untuk atase ketenagakerjaan mulai muncul. Akan tetapi analisis komparatif mengenai fungsi,
lingkup kerja atase ketenagakerjaan dan stafnya, serta struktur organisasi yang menaungi
mereka relatif sulit ditemui.
Kajian awal ILO di lingkup ASEAN (ILO 2015) mengidentifikasi terdapat empat bidang utama
yang berkaitan dengan tugas atase ketenagakerjaan, yakni: (a) pelindungan warga negara di luar
wilayah; (b) promosi kerja sama ketenagakerjaan dan identifikasi peluang kerja;
(c) partisipasi dalam membangun kebijakan migrasi negara asal; (d) membina hubungan baik
dengan berbagai pemangku kepentingan di negara tujuan penempatan.
ASEAN Forum on Migrant Labour (AFML), forum tingkat ASEAN yang mempertemukan
berbagai pemangku kepentingan dalam platform dialog kawasan, secara konsisten
menggarisbawahi pentingnya peningkatan peran dan kapasitas atase ketenagakerjaan dalam
tata kelola migrasi ketenagakerjaan di kawasan dalam rekomendasi-rekomendasinya. Termasuk
dalam rekomendasi-rekomendasi ini adalah lebih diperhatikannya aspek responsif gender.
Antara lain ini dapat dicapai dengan: menguatkan peran atase ketenagakerjaan dalam merespons
pelanggaran hak yang dialami pekerja migran perempuan dan laki-laki, melaluiengagement yang
lebih intensif dengan komunitas pekerja migran41 dan memperbaiki

41

Rekomendasi ke-4, pertemuan tahunan AFML ke-3 di Hanoi, Vietnam, 20-21 Juli 2010.
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keseimbangan gender dalam perekrutan atase ketenagakerjaan.42 Terkait poin kedua, AFML
menganjurkan penunjukan lebih banyak pejabat atase ketenagakerjaan perempuan. Diskusi
dengan para pemangku kepentingan dalam tata kelola migrasi ketenagakerjaan yang dilakukan
dalam pembahasan panduan ini, secara khusus mencatat bahwa penunjukan atase
ketenagakerjaan perempuan belum tentu sama dengan penguatan respons gender. Ini
mengingat bahwa tidak semua perempuan memiliki perspektif gender, dan dalam konteks
negara/tujuan penempatan tertentu—seperti Arab Saudi—terdapat dinamika yang cukup
menantang untuk menugaskan seorang atase perempuan. Para pemangku kepentingan melihat
bahwa yang penting dilakukan adalah memastikan bahwa seorang atase ketenagakerjaan
memiliki perspektif dan kepekaan gender yang baik. Panduan ini disusun sebagai kontribusi
dalam upaya keseluruhan untuk mencapai tujuan tersebut.
Bab ini terdiri atas sembilan (9) bagian, dan secara runut mengurai beragam fungsi yang
dijalankan Atase Ketenagakerjaan (pendataan, layanan verifikasi dokumen, pengawasan,
sosialisasi/pembinaan, pelindungan, pemulangan, peningkatan kerja sama dan promosi, serta
pelaporan dan penganggaran). Bab ini diawali dengan menelisik koordinasi Atase
Ketenagakerjaan dengan fungsi kekonsuleran, yang terutama kemudian menjadi mutlak dalam
fungsi pelindungan secara keseluruhan oleh Perwakilan RI. Secara khusus, bab ini menekankan
pelindungan yang preventif melalui pengarusutamaan aspek hak asasi manusia dan perspektif
gender dalam Job Order dan Perjanjian Kerja oleh Atase Ketenagakerjaan. Atase Ketenagakerjaan
sejatinya juga telah berperan sejak masa pra-keberangkatan, khususnya melalui fungsi verifikasi
dokumen-dokumen yang menjadi persyaratan kelayakan Mitra Usaha dan Pemberi Kerja. Dengan
kata lain, dokumen-dokumen ini menjadi tool pelindungan yang nyata bagi perempuan PMI,
bukan kelengkapan yang semata administratif. Layanan kepada perempuan PMI memerlukan
sensitivitas tersendiri mengingat posisi mereka sebagai sub- populasi WNI di luar negeri yang
sangat rentan terhadap diskriminasi karena interseksionalitas dari identitas gender, status
sebagai non-warga di negara/tujuan penempatan serta posisi kelas mereka sebagai pekerja
berupah rendah. Kerawanan ini masih bertambah karena sektor domestik tempat mereka
bekerja merupakan ruang privat Pemberi Kerja yang sulit diintervensi melalui inspeksi
ketenagakerjaan secara konvensional. Panduan ini memberikan parameter penanganan kasus
yang berorientasi korban, dan menggariskan layanan yang penuh bakti (dedicated service) pada
perempuan PMI sebagai WNI, termasuk dalam hal pemulangan. Kasus kematian sekalipun, jika
ditindaklanjuti dengan pelaporan yang saksama, dapat menjadi pembelajaran terkait
kesenjangan-kesenjangan dalam pelindungan. Selain menguatkan langkah-langkah mekanisme
aduan dan layanan, bab ini mengajukan pelaporan dan penganggaran responsif gender sebagai
bagian dari peningkatan kapasitas institusional Atase Ketenagakerjaan.
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5.1 Organisasi, fungsi, serta tanggung jawab atase dan staf ketenagakerjaan

5.1.1

Landasan hukum tugas atase ketenagakerjaan

Dalam hukum internasional, prinsip tanggung jawab sebuah negara untuk memberikan
pelindungan pada warga negara di luar wilayahnya atau pelindungan ekstrateritorial, termaktub
dalam Konvensi Wina tentang Hubungan Diplomatik (1961) dan Konvensi Wina tentang
Hubungan Kekonsuleran (1963). Pemerintah Indonesia telah meratifikasi kedua konvensi ini
melalui Undang-undang No. 1 Tahun 1982. Secara jelas, Artikel 3(b) dari Konvensi Wina tentang
Hubungan Diplomatik (1961) memuat bahwa misi diplomatik berfungsi melindungi kepentingan
nasional dan warga negara yang berada di negara penerima, di dalam batas-batas yang diizinkan
oleh hukum internasional.
Di bawah Konvensi Internasional mengenai Perlindungan Hak-hak Seluruh Pekerja Migran
dan Anggota Keluarganya (1990), yang telah diratifikasi melalui Undang-undang No. 6 Tahun
2012, negara berkewajiban untuk menyediakan, “layanan kekonsuleran dan layanan lainnya yang
diperlukan untuk memenuhi kebutuhan pekerja migran dan anggota keluarganya, baik yang
bersifat sosial, kultural, atau yang terkait dengan hal-hal lainnya.” Negara juga berkewajiban
untuk “mengambil langkah-langkah yang tidak lebih buruk dari yang diberlakukankepada warga
lainnya untuk menjamin kondisi kerja dan kehidupan pekerja migran memenuhi standar kelaikan,
keamanan, kesehatan dan prinsip-prinsip penghormatan terhadap kemanusiaan secara umum.”
Pasal 22 ayat 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran
Indonesia merujuk pada tugas atase ketenagakerjaan utamanya sebagai bagian dari pelindungan
PMI selama masa bekerja (Bagian Ketiga dari Undang-undang), di samping sebagai bagian dari
upaya peningkatan hubungan bilateral di bidang ketenagakerjaan. Pasal 39 dari Undang-Undang
ini juga mengatur bahwa penunjukan atase ketenagakerjaan merupakan bagian dari tanggung
jawab pemerintah pusat, dengan pengangkatan pejabat atase ketenagakerjaan dilakukan atas
usul Menteri Ketenagakerjaan.
Selain UU No. 18 Tahun 2017, payung hukum yang relevan untuk perumusan fungsi dan
tugas Atase Ketenagakerjaan yang responsif gender mencakup peraturan-peraturan berikut:
● Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2012 tentang Konvensi Internasional mengenai
Perlindungan Hak-hak Seluruh Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya;
● Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1982 tentang Pengesahan Konvensi Wina;
● Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
● Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri;
● Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2003 tentang Organisasi
Perwakilan Republik Indonesia Di Luar Negeri;
● Inpres No. 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender;
● Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 9 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penempatan
Pekerja Migran Indonesia.
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5.1.2

Organisasi dan koordinasi dalam perwakilan RI

Studi konsorsium Migrating Out of Poverty yang diinisiasi oleh Universitas Sussex, Inggris
mengidentifikasi kesulitan koordinasi dalam misi diplomatik sebagai salah satu tantangan umum
dalam menguatkan peran institusional atase ketenagakerjaan di berbagai negara (Abrar et al.
2014). Secara historis, terdapat tarik-menarik kepentingan yang berakar pada dikotomi antara
tugas “politik-generalis” Kekonsuleran (dan Perwakilan secara keseluruhan) dengan tugas
“fungsionalis-spesialis” Atase Ketenagakerjaan (Fiszman 1965).
Keppres No. 108 Tahun 2003 tentang Organisasi Perwakilan RI di Luar Negeri
mendefinisikan Perwakilan sebagai Perwakilan Diplomatik dan Perwakilan Konsuler Republik
Indonesia yang secara resmi mewakili dan memperjuangkan kepentingan Bangsa, Negara, dan
Pemerintah Republik Indonesia secara keseluruhan di Negara Penerima atau pada Organisasi
Internasional. Berdasarkan definisi tersebut, Perwakilan RI pada hakikatnya adalah ekstensi
negara di luar negeri secara holistik; bukan perpanjangan salah satu kementerian atau badan
pemerintahan saja. Lebih lanjut, Artikel 5 Konvensi Wina mengenai Hubungan Kekonsuleran
(1963) menggariskan pelindungan warga negara sebagai fungsi kekonsuleran secara umum.
Ketika diperlukan kekhususan layanan dalam bidang-bidang tertentu, maka pos khusus untuk
Atase Teknis ditambahkan. Di sini kita bercermin pada akar kata attaché, yang berarti
dilampirkan/dilekatkan (to be attached). Terkait atase ketenagakerjaan, pos atase teknis ini
diadakan ketika keperluan terhadap jabatan ini dirasa mendesak berdasarkan indikator: (i)
jumlah pekerja migran di negara penempatan; (ii) keperluan melakukan diplomasi
ketenagakerjaan dengan negara tersebut (secara luas, tidak hanya terkait pelindungan PMI).
Keppres No. 108 Tahun 2003 tentang Organisasi Perwakilan RI di Luar Negeri
mendefinisikan Atase Teknis sebagai pegawai negeri dari departemen atau lembaga pemerintah
nondepartemen. Semua unsur Perwakilan wajib melaksanakan koordinasi, integrasi,
harmonisasi, dan sinkronisasi dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Dalam UUNo. 18
Tahun 2017, Atase Ketenagakerjaan didefinisikan sebagai seorang diplomat yang memiliki
kompetensi keahlian teknis dalam bidang ketenagakerjaan. Ia merupakan bagian dari perwakilan
RI, dengan keahlian teknis dan tugas yang terspesialisasi dalam bidang ketenagakerjaan. Dalam
menjalankan fungsinya, ia melakukan pelaporan utamanya kepada Kepala Perwakilan, yang
menjadi penanggung jawab keseluruhan kinerja Perwakilan.
Pada praktiknya, isu koordinasi antara Atase Ketenagakerjaan khususnya dengan
Kekonsuleran masih terus menjadi persoalan klasik dalam kerja perwakilan. Sebagian pemangku
kepentingan mengatribusikan ini kepada ego sektoral antar-kementerian. Ditilik dari sisi
perundangan, memang terkesan ada tarikan regulasi yang bersifat sangat compartmentalized
dalam penggarisan tugas masing-masing kementerian di luar negeri. Sebagai contoh: Peraturan
Menteri Luar Negeri No. 5 Tahun 2018 tentang Pelindungan WNI di Luar Negeri sama sekali tidak
menyebutkan posisi atase (ketenagakerjaan atau atase bidang lainnya), padahal Keppres No. 108
Tahun 2003 yang telah disebutkan di atas memuat definisi atase sebagai seorang diplomat.
Demikian pula dengan Peraturan Menteri Luar Negeri No. 4 Tahun 2008 tentang Pelayanan
Warga (Citizen Service), juga tidak memuat uraian spesifik
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mengenai atase sebagai diplomat dengan tugas khusus. Dalam konteks Indonesia, pemahaman
mengenai pelindungan WNI di luar negeri, dan khususnya konsep citizen service kemudian
dimaknai secara sempit dalam koridor tugas Kekonsuleran. Pasal 4c dalam Peraturan Menteri
Luar Negeri No. 4 Tahun 2008 menyatakan bahwa Pelayanan Warga mencakup fungsi:
memberikan perlindungan warga bagi WNI yang menjadi Tenaga Kerja Indonesia. Ketika posisi
atase tidak disebutkan dalam peraturan ini, maka sudah tentu pemahaman yang dikedepankan
adalah tentang tugas ini sebagai utamanya ranah dari Kementerian Luar Negeri. Padahal, sebagai
diplomat, atase pun menjalankan fungsi pelindungan dan pelayanan warga. Tidak bisa dipungkiri,
setiap Pekerja Migran Indonesia adalah juga Warga Negara Indonesia.
Terkait hal ini, dalam implementasi UU No. 18 Tahun 2017 yang lebih membumi, salah satu
aturan turunan yang paling diantisipasi adalah Peraturan Presiden tentang Atase
Ketenagakerjaan. Peraturan ini diharapkan akan meletakkan fondasi kelembagaan yang lebih
kokoh untuk jabatan ini, dan memberikan solusi jawaban khususnya bagi persoalan koordinasi.
Aturan turunan lainnya yang akan menjadi penting adalah Peraturan Pemerintah yang akan
mengurai tata cara pemberian Pelindungan Selama Bekerja yang diamanatkan oleh
perundangan.
Sementara menunggu kejelasan mengenai aturan turunan, salah satu best practice dalam
hal koordinasi misi diplomatik untuk pelindungan pekerja migran ditunjukkan oleh Filipina.
Filipina mengadopsi “pendekatan tim satu negara” (one country-team approach) (DOLE, 2013),
di mana tanpa memandang institusi asal ketika masih berada di dalam negeri, seluruh pejabat
dan personel yang bekerja pada Perwakilan bekerja sebagai sebuah “tim satu negara”, di bawah
kepemimpinan Duta Besar, dalam menjalankan misi melindungi pekerja migran dan menjamin
kesejahteraan mereka.

5.1.3

Otoritas atase dan staf ketenagakerjaan

Otoritas Atase Ketenagakerjaan beserta stafnya terfokus pada persoalan-persoalan seputar
ketenagakerjaan, sementara Kekonsuleran melakukan pelayanan warga negara yang lebih
umum. Atase ketenagakerjaan memiliki kekhususan kapasitas dan kemampuan dalam
menangani keluhan yang dimiliki oleh PMI, dan secara proaktif bekerja untuk pelindungan hak,
martabat serta kesejahteraan mereka sebagai pekerja. Sebagai perwakilan diplomatik negara
asal PMI, Atase Ketenagakerjaan dan stafnya berperan penting dalam mempromosikan dan
menjamin penghormatan terhadap hak-hak fundamental tersebut.
Harus digarisbawahi di sini bahwa dalam praktiknya, terutama dalam dalam menjalankan
fungsi pelindungan, tugas Atase Ketenagakerjaan memang akan berkelindan dengan tugas
Kekonsuleran. UU No. 18 Tahun 2017 dalam Pasal 21 mengamanatkan, hal-hal berikut sebagai
adalah dari pelindungan selama bekerja:
a. Pendataan dan pendaftaran pekerja migran di negara penempatan;
b. Pemantauan dan evaluasi terhadap Pemberi Kerja, pekerjaan, dan kondisi kerja;
c. Fasilitasi pemenuhan hak Pekerja Migran Indonesia;
d. Fasilitasi penyelesaian kasus ketenagakerjaan;
e. Pemberian layanan jasa kekonsuleran;
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f.

Pendampingan, mediasi, advokasi, dan pemberian bantuan hukum berupa fasilitasi jasa
advokat oleh Pemerintah Pusat dan/atau Perwakilan Republik Indonesia serta perwalian
sesuai dengan hukum negara setempat;
g. Pembinaan terhadap Pekerja Migran Indonesia;
h. Fasilitasi repatriasi.
Agar dapat menjalankan tugas-tugasnya dengan baik, Atase Ketenagakerjaan disyaratkan
memiliki pengetahuan yang baik akan: (1) instrumen legal internasional, traktat dan perjanjian
yang relevan; (2) situasi ketenagakerjaan di negara/tujuan penempatan (permintaan akan
pekerja di negara/tujuan penempatan, potensi pemenuhan kebutuhan pekerja oleh negara asal);
(3) kebijakan dan aturan hukum yang memengaruhi isu ketenagakerjaan di kedua negara. Selain
itu, Atase Ketenagakerjaan juga seyogyanya memiliki pelatihan yang memadai terkait hal-hal
berikut: (i) diplomasi; (ii) konseling, negosiasi, konsiliasi dan arbitrase; (iii) kemampuan analisis,
organisasi dan koordinasi; (iv) dokumentasi; (v) bahasa setempat; (vi) riset; (vii) berjejaring; (viii)
pengolahan data; (ix) statistik dasar; (x) kemampuan asesmen psikologis; (xi) pengembangan
sumber daya manusia (SDM) (OSCE, IOM & ILO 2006:60). Sebagaimana telah diungkapkan di
bagian awal bab ini, pembekalan perspektif gender juga menjadi krusial dalam menyiapkan Atase
Ketenagakerjaan dalam menjalankan tugasnya.

5.1.4

Prinsip-prinsip panduan tugas atase ketenagakerjaan

a. Penghormatan dan kepatuhan (legal compliance), baik pada peraturan hukum nasionalyang
berlaku, khususnya terkait pelindungan PMI yang termaktub dalam Pasal 2 UU No. 18 Tahun
2017, maupun aturan hukum setempat di negara/tujuan penempatan.
b. Penolakan terhadap kerja paksa (forced labor), perekrutan pekerja anak (child labor), praktikpraktik migrasi utang serta tindak pidana perdagangan orang.
c. Perwujudan kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan berbangsa dan bernegara,
serta penghormatan terhadap hak perempuan pekerja dalam semua tahapan migrasi.
d. Komitmen pada penyediaan layanan publik yang profesional, berintegritas, akuntabel, antikorupsi, non-diskriminatif, dan sejalan dengan hak asasi manusia.
e. Transparansi, akuntabilitas dan keadilan dalam komunikasi dan diseminasi informasi kepada
PMI/WNI di luar negeri.
f. Penguatan kelembagaan Atase Ketenagakerjaan, khususnya dalam aspek pelindungan PMI
dan peningkatan kesejahteraan mereka, dalam layanan warga yang terintegrasi oleh
Perwakilan RI.
g. Penyediaan mekanisme penanganan kasus dan penyelesaian masalah yang responsif
gender.43
43

Layanan responsif gender di sini diartikan sebagai layanan yang memperhatikan norma,

peran dan kesenjangan gender, dan secara aktif mengambil tindakan untuk memperbaiki
ketimpangan-ketimpangan yang ada. Dalam bab ini, mekanisme penyelesaian masalah yang
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Panduan ini memberikan penekanan pada kewajiban Atase Ketenagakerjaan untuk
memberikan pelayanan yang maksimal kepada perempuan PMI. Selama ini pemerintah
Indonesia belum memberikan layanan terbaik kepada PMI, meskipun nyata teridentifikasi bahwa
perempuan PMI khususnya, adalah segmen populasi WNI yang paling rentan di luar negeri. Pada
perempuan PMI termaktub interseksionalitas antara status sebagai non-warga negara, identitas
gender, dan posisi kelas sebagai pekerja berupah rendah di sektor domestik, yang kemudian
menciptakan diskriminasi berlapis. Affirmative action kepada populasi rentan ini adalah
kebutuhan yang tidak bisa lagi ditawar, dan harus dimulai melalui institusionalisasi norma
pelindungan dan non-diskriminasi. Selama ini perempuan PMI terus mendapatkan perlakuan
sebagai second-class citizens. UU No. 18 Tahun 2017 berfungsi sebagai koreksi, terutama melalui
amanatnya untuk menjamin setiap warga negara Indonesia mempunyai hak dan kesempatan
yang sama tanpa diskriminasi dalam memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak.
Perundangan ini secara eksplisit mengakui “bekerja sebagai hak asasi manusia yang wajib
dijunjung tinggi, dihormati, dan dijamin penegakannya”.

5.2

Fungsi pendataan

Untuk dapat melakukan fungsi pelindungan dengan efektif, Atase Ketenagakerjaan
memerlukan data akurat yang selalu terbaharukan mengenai populasi PMI di negara/tujuan
penempatan, di samping data strategis lainnya yang relevan. Fungsi pendataan merupakan fungsi
yang taat asas tetap, dalam arti ia harus selalu dilakukan secara terus-menerus dan
berkesinambungan. Dalam hal ini, maka fungsi pendataan tidak terpisahkan dengan fungsi
pelaporan (lihat bagian 5.9. Pelaporan, perencanaan dan penyusunan anggaran yang responsif
gender).
Atase Ketenagakerjaan dapat melibatkan multipihak dalam proses pendataan. Lewat
hubungan yang baik dengan pemerintah setempat, Atase Ketenagakerjaan dan Perwakilan dapat
memperoleh data akurat terkait situasi makro di negara/tujuan penempatan. Big data seperti ini
diperlukan untuk memahami nature dan skala kebutuhan pelindungan sesuai konteks spesifik
yang ada. P3MI dan Mitra Usaha juga dapat menjadi sumber informasi yang berguna, terutama
karena mereka secara rutin mengumpulkan data mengenai lokasi dan situasikerja yang dihadapi
oleh PMI.
Serikat dan komunitas PMI dapat memberikan data kualitatif yang lebih mendetail
mengenai kehidupan PMI. Dari mereka, Atase Ketenagakerjaan bisa mendapatkan profil populasi
PMI yang lebih peka terhadap kerentanan dan kebutuhan PMI. Serikat dan komunitas PMI juga
memainkan peran penting dalam menjangkau PMI non-prosedural, yang seringkali enggan untuk
terlalu menampakkan diri mereka karena alasan status keimigrasiannya. Populasi
responsif gender akan dititikberatkan pada pengadopsian perspektif korban ketika melakukan
pendampingan kepada perempuan PMI, terutama dengan konsiderasi masukan dari
Rekomendasi Umum No. 26 dari CEDAW.
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migran non-prosedural juga seringkali sangat mobile, dan terus berpindah dari satu kediaman
temporer ke tempat tinggal sementara lainnya.
Dalam memperlakukan data pribadi, Atase Ketenagakerjaan harus memperhatikan dan
menghormati kerahasiaan (confidentiality) dan hak PMI atas privasi. Informed consent menjadi
konsep sentral yang memandu pengumpulan data. Atase Ketenagakerjaan, dalam kerja
pendataannya yang terintegrasi dengan Perwakilan RI secara keseluruhan, dapat mengadopsi
SOP untuk mendefinisikan tipe-tipe data apa saja yang perlu dikumpulkan—khususnya
sebagaimana fokus panduan ini, data terpilah gender—bagaimana menangani data tersebut, dan
dalam lingkup apa saja data tersebut boleh dibagikan ke pihak lain.

5.3 Fungsi layanan ketenagakerjaan: validasi & verifikasi dokumen—prosedur,
proses dan standar yang responsif gender
Fungsi pelayanan atase ketenagakerjaan dalam hal ini digariskan dalam pasal 9 ayat 2 dari
UU No. 18 Tahun 2017, yang berbunyi: “Informasi dan permintaan Pekerja Migran Indonesia yang
berasal dari Mitra Usaha dan calon Pemberi Kerja di negara tujuan penempatan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c harus diverifikasi oleh atase ketenagakerjaan dan/atau
pejabat dinas luar negeri yang ditunjuk.” Dalam fungsi layanan ini, tugas utama Atase
Ketenagakerjaan adalah memastikan bahwa dokumen-dokumen yang terkait dengan
penempatan dan hubungan kerja PMI sesuai dengan hukum dan aturan yang berlaku, baik di
Indonesia, maupun di negara/tujuan penempatan.
Panduan ini mencatat bahwa dalam fungsi validasi dan verifikasi, salah satu dokumen
yang menjadi rujukan utama adalah perjanjian/kesepakatan kerja sama ketenagakerjaan
bilateral yang disusun oleh negara asal dan negara/tujuan penempatan.
Dalam konteks migrasi global kontemporer, perjanjian bilateral semakin tampil sebagai
sebuah moda tata kelola migrasi lintas-batas yang populer. Semakin banyak negara mengadopsi
perjanjian bilateral sebagai mekanisme mengatur penempatan pekerja migran. ILO sendiri
mengakui potensi perjanjian bilateral sebagai sebuah praktik baik (“good practice”), bahkan
Konvensi ILO No. 97 tentang Migrasi Tenaga Kerja (Edisi Revisi) Tahun 1949 memuat dalamPasal
10: “Apabila perpindahan tenaga kerja dari wilayah hukum suatu Negara Anggota ke wilayah
hukum Negara Anggota yang lain terjadi dalam jumlah yang cukup besar, pihak-pihak yang
berwenang dari masing-masing wilayah yang bersangkutan sebaiknya, apabila dipandang perlu
atau diinginkan, membuat perjanjian dengan tujuan untuk mengatur hal-hal yang menjadiurusan
bersama kedua belah pihak, yang timbul sehubungan dengan diterapkannya ketentuanketentuan Konvensi ini.”
Cholewinski (2015) memberikan catatan kritis bahwa dari perspektif hak asasi manusia,
perjanjian bilateral terkait migrasi hanya dapat dikatakan sebagai “good practice” ketika
memenuhi dua persyaratan. Persyaratan pertama yakni, poin-poin yang tertuang di dalamnya
harus selaras dengan standar-standar internasional terkait pelindungan hak asasi manusia,
termasuk hak-hak kerja. Kedua, di samping keselarasan dengan standar-standar hak asasi
manusia internasional, penting bagi perjanjian bilateral untuk sebisa mencakup semua tahapan
dalam migrasi, yakni: prosedur pra-keberangkatan, keberangkatan ke negara/tujuan
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penempatan, masa penempatan (termasuk kondisi kerja dan kelayakan tempat tinggal), serta
kepulangan kembali dan reintegrasi ke pasar ketenagakerjaan di negara asal. Lebih lanjut, satu
fitur utama lainnya yang memerlukan pencermatan adalah bagaimana kebanyakan perjanjian
bilateral ini kemudian mengambil bentuk MoU yang tidak mengikat secara hukum (not legally
binding). Meskipun aspek pengikatan melalui hukum tidak serta-merta menjamin efektivitas
sebuah instrumen ataupun kepastian implementasinya, MoU memiliki kelemahan ditilik dari
fleksibilitasnya dalam hal implementasi. Wickramasekara (2012) menggarisbawahi bagaimana
MoU dapat secara lebih mudah dimodifikasi ketika merespons perubahan-perubahan dalam
kondisi pasar ketenagakerjaan. Sementara itu perjanjian bilateral umumnya lebih spesifik dalam
klausul-klausulnya, dan lebih terorientasi pada tindakan nyata (action-oriented).
Dalam praktiknya, ketimbang mengadopsi prinsip-prinsip pelindungan yang digariskan oleh
instrumen-instrumen hak asasi manusia internasional, banyak perjanjian internasional merujuk
pada hukum ketenagakerjaan nasional, di mana pelindungan hak-hak pekerja migran kemudian
boleh jadi terbatas. Sebagai contoh, banyak negara/tujuan penempatan di Timur Tengah tidak
memberikan hak fundamental untuk berasosiasi dan berserikat. Hukum-hukum ketenagakerjaan
nasional seringkali juga terbatas dan tidak mencakup pelindungan bagi pekerja-pekerja di sektor
tertentu, antara lain khususnya pekerja domestik.
Lebih jauh dari sekedar minim pelindungan, perjanjian bilateral antara dua negara juga
dapat secara eksplisit memuat klausul-klausul yang melanggar hak asasi manusia, seperti
mengizinkan majikan untuk memegang paspor pekerja, atau mendiskriminasi pekerja atas dasar
gender—misalnya, mengancam dengan pasal pencabutan izin kerja atau hak residensial jika
perempuan pekerja migran melangsungkan pernikahan, atau hamil semasa penempatan. MoU
juga seringkali tidak bersuara terkait hak pekerja untuk menyimpan dokumen jati dirinya sendiri,
khususnya paspor. Dalam pengalaman Indonesia, MoU yang diadakan dengan pemerintah
Malaysia pada tahun 2006 terkait penempatan pekerja domestik (sebelum MoU versi terakhir
pada tahun 2011, yang hingga kini juga belum diperbaharui padahal telah kadaluarsa pada 2016)
memuat secara jelas klausul-klausul diskriminatif antara lain menganjurkan penyimpanan paspor
oleh Majikan sebagai bagian dari Tanggung Jawab Majikan, dan memberikan hak kepada
pemerintah Malaysia untuk menarik izin kerja jika pekerja migran asal Indonesia kedapatan
menikah selama menjalani masa penempatan kerja di Malaysia.
Dalam simpulannya, studi Wickramasekara (2015) menganjurkan perbaikan-perbaikan
yang perlu diadakan dalam penyusunan perjanjian/MoU bilateral di masa mendatang, antara
lain: (i) penekanan pada pentingnya konformitas pada standar-standar hak asasi manusia
internasional; (ii) publikasi dan diseminasi dokumen perjanjian/MoU secara meluas ke semua
pihak; (iii) proses yang inklusif dan partisipatif dalam perumusan, implementasi dan pengawasan;
(iv) dimasukkannya isu-isu spesifik gender.
Cholewinski lebih lanjut merekomendasikan elemen-elemen yang idealnya perlu ada dalam
sebuah perjanjian/MoU bilateral: (i) identifikasi aktor-aktor pemerintah yang bertanggung jawab
dalam proses penempatan pekerja; (ii) pertukaran informasi; (iii) notifikasi perihal peluang kerja;
(iv) seleksi pekerja; (v) pemeriksaan medis; (vi) visa kerja, izin tinggal dan kerja; (vii) transportasi
antarnegara; (viii) jaminan perlakuan yang setara; (ix) perjanjian kerja;
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(x) kondisi dan syarat kerja, termasuk kemungkinan berganti majikan; (xi) kondisi kerja, termasuk
kesehatan dan keselamatan kerja; (xii) hak berkumpul dan berserikat; (xiii) kewajiban pajak dan
penghindaran pajak ganda; (xiv) akomodasi; (xv) reunifikasi keluarga; (xvi) pendidikan dan
pelatihan vokasi; (xvii) aktivitas sosial dan keagamaan; (xviii) inspeksi ketenagakerjaan; (xix)
mekanisme penyelesaian masalah; (xx) kepulangan dan reintegrasi; dan (xxi) kerja sama dua
negara.
Panduan ini menyarankan agar Atase Ketenagakerjaan dan stafnya juga memeriksa
masukan-masukan yang telah diuraikan di atas bila didapati bahwa perjanjian/MoU bilateral yang
disusun dengan negara/tujuan penempatan belum memadai ditilik dari perspektif hak asasi
manusia dan pengarusutamaan gender. Tak terbatas pada pelayanan dokumen, catatan- catatan
di atas dapat menjadi perhatian Atase Ketenagakerjaan ketika menjalankan fungsi- fungsinya
yang lain.

5.3.1

Legalisasi job order (JO)

Job order atau informasi permintaan, merupakan sebuah dokumen legal yang memuat
permohonan untuk menempatkan dan mempekerjakan Pekerja Migran Indonesia (PMI).
Permintaan ini diajukan oleh Mitra Usaha di negara/tujuan penempatan yang bekerja sama
dengan P3MI di Indonesia.
Langkah pertama dalam verifikasi Job Order adalah pemenuhan kelengkapanadministratif.
Atase ketenagakerjaan beserta stafnya harus memastikan bahwa informasi mengenai
persyaratan administratif—terutama dokumen yang harus disertakan, dan format standar yang
dipergunakan—terdiseminasi secara meluas, dan dapat diakses dengan mudah. Mitra Usaha dan
Pemberi Kerja juga berhak menerima penjelasan yang transparan mengenai prosedur dan kriteria
verifikasi. Semua informasi ini harus tersedia secara daring dalam situs web resmi Perwakilan,
dan diperbaharui secara berkala. Dokumen-dokumen yang harus dilengkapi oleh Mitra
Usaha/Pemberi Kerja adalah sebagai berikut:
a. Formulir Job Order yang sudah dilegalisasi oleh pemerintah setempat. Sekurang-kurangnya,
Job Order harus memuat informasi terkait:
i.
jumlah PMI yang dibutuhkan menurut klasifikasi jabatan dan jenis kelamin;
ii.
kategori keahlian yang diminta (skill category);
iii.
standar pengupahan.
b. Perjanjian Kerja Sama Penempatan antara P3MI dengan Mitra Usaha atau Pemberi Kerja.
Atase ketenagakerjaan dan stafnya harus memastikan bahwa P3MI yang tercantum dalam
Job Order otentik dan terdaftar dengan Kementerian Ketenagakerjaan .
c. Surat Izin Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (SIP3MI), dan surat izin
usaha/sertifikat registrasi (atau dokumen yang setara dengannya) yang diterbitkan
pemerintah setempat kepada Pemberi Kerja. Dokumen-dokumen izin ini harus masih berlaku
valid (belum kadaluarsa).
d. Profil Mitra Usaha dan/atau Pemberi Kerja, serta laporan/audit tahunan perusahaan.
Pemberi Kerja Profil juga harus menyertakan rincian Job Order yang dimiliki selama tiga (3)
tahun terakhir.
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e. Rancangan Perjanjian Kerja individual (master contract), setidaknya dalam dua (2) bahasa,
bahasa Indonesia dan bahasa negara penempatan. Akan lebih baik jika versi dalam bahasa
Inggris juga disertakan.
f. Skema struktur biaya penempatan (cost structure) yang diajukan oleh Mitra Usaha/Pemberi
Kerja (memuat rincian komponen biaya dan pihak yang menanggungnya).
g. Bukti dukung berupa dokumentasi lokasi kerja, kelayakan fasilitas dan lingkungan/tempat
kerja.
Setelah memeriksa kelengkapan dokumen yang disyaratkan, tugas utama atase
ketenagakerjaan dalam proses verifikasi ini bertumpu pada penilaian substantif terhadap
lowongan pekerjaan yang diinformasikan dalam Job Order. Berikut adalah kriteria-kriteria utama
yang dapat memandu atase ketenagakerjaan di dalam menjalankan verifikasi:
a. Keabsahan hukum peluang kerja yang ditawarkan. Atase ketenagakerjaan harus memastikan
bahwa pekerjaan yang ditawarkan sesuai dengan hukum yang berlaku di negara/tujuan
penempatan dan hukum nasional Indonesia, memenuhi standar-standar hak asasi manusia
dan ketenagakerjaan internasional, serta tidak berindikasikan praktik kerja paksa dan
perdagangan orang;
b. Keabsahan Mitra Usaha dan/atau Pemberi Kerja menurut hukum setempat (legal personality)
dan rekam jejak usahanya. Mitra Usaha dan/atau Pemberi Kerja harus menjalankan praktik
bisnis yang etis, serta mendukung migrasi pekerja perempuan yang adildan aman. Job Order
yang diajukan oleh Mitra Usaha dan/atau Pemberi Kerja yang sedang berada dalam daftar
hitam Perwakilan tidak akan diproses;
c. Kapasitas pemberi kerja secara finansial, dan kemampuannya untuk memberikan kerja layak
(decent work) kepada perempuan PMI;
d. Tidak adanya pembebanan biaya penempatan pada pekerja. Skema biaya penempatan harus
mengacu pada prinsip pengguna membayar (employer pays). Praktik migrasi utang (debt
bondage) melalui mekanisme pemotongan gaji bersifat terlarang;
e. Kesesuaian antara pekerjaan yang ditawarkan dengan kompetensi yang dimiliki oleh
perempuan PMI Indonesia;
f. Aspek responsif gender dalam perjanjian kerja yang ditawarkan—secara terperinci, standar
perjanjian kerja yang responsif gender dapat dilihat pada Tabel 5.1. Model kontrak kerja
yang responsif gender.
Pada hakikatnya, kriteria-kriteria utama yang digariskan di atas merupakan sebuah seleksi
kelayakan terhadap Mitra Usaha dan Pemberi Kerja. Berkaca dari pengalaman Filipina, tiga hal
fundamental menjadi acuan mendasar Atase Ketenagakerjaan dalam melakukan penilaian ini:
1) Viability dari usaha yang dilakukan oleh Mitra Usaha; 2) Kemampuan finansial dari Pemberi
Kerja; 3) Riwayat/rekam jejak Mitra Usaha terkait kepatuhan kepada hukum setempat dan
peraturan ketenagakerjaan Indonesia sebagai negara asal. Jika ditimbang bahwa penilaian utama
ini tak dapat dicapai melalui pemeriksaan dokumen, proses verifikasi dapat ditunjang dengan
wawancara langsung dengan Mitra Usaha dan/atau Pemberi Kerja, serta kunjungan
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lapangan (on-site visit). Kunjungan lapangan terutama diperlukan untuk: (i) jenis pekerjaan yang
belum pernah dilakukan oleh perempuan PMI Indonesia; (ii) ketika Mitra Usaha dan/atau
Pemberi Kerja belum pernah menempatkan perempuan PMI Indonesia sebelumnya; (iii) ketika
jumlah pekerja yang diminta dalam Job Order besar.
Kunjungan lapangan khususnya dilakukan untuk memeriksa kelayakan fasilitas (tempat
kerja, akomodasi, area makan, fasilitas mandi dan cuci, sarana ibadah) dan lingkungan, serta
memastikan kondisi keselamatan dan kesehatan di lokasi kerja. Kemnaker RI telah
mengembangkan Daftar Simak Uji Kelayakan/Verifikasi Kondisi Keselamatan dan KesehatanKerja
(K3) di Lokasi Kerja yang telah dilampirkan dalam dokumen Pedoman Pelaksanaan Tugas dan
Fungsi Atase Ketenagakerjaan/Staf Teknis Ketenagakerjaan (2019).
Lebih jauh lagi, memastikan proses verifikasi Job Order yang responsif gender dapat dicapai
dengan melakukan multi-stakeholder engagement, khususnya konsultasi dengan kelompok
masyarakat sipil yang ada di negara/tujuan penempatan. Pihak yang paling perlu didengar
masukannya terutama adalah komunitas pekerja migran Indonesia yang sedang aktif bekerja.
Partisipasi perempuan PMI dalam proses verifikasi merupakan mekanisme penting dalam
menjamin migrasi yang adil dan aman.
Apabila dinilai layak, pengesahan Job Order dapat dilangsungkan. Job Order kemudian
diteruskan ke dalam sistem daring yang dikelola oleh Badan Perlindungan Pekerja Migran
Indonesia (BP2MI), yakni Sisko-P2MI. Jika Job Order dinilai belum layak dan tidak lulus verifikasi,
dasar-dasar penolakan harus dikomunikasikan kepada Mitra Usaha dan/atau Pemberi Kerja,
beserta saran perbaikan.
Keputusan verifikasi harus didokumentasikan, dan diarsipkan ke dalam pangkalan data
(database) yang dikelola oleh atase ketenagakerjaan beserta stafnya. Data Job Order juga harus
dipilah berdasarkan gender, dan menjadi bagian dari analisis berbasis gender yang dilakukan
secara berkala untuk perencanaan dan penganggaran yang lebih baik. Kegiatan legalisasi Job
Order harus dilaporkan kepada Kepala Perwakilan sebagai penanggung jawab kebijakan dan
kinerja Perwakilan secara keseluruhan.
Catatan kritis yang harus ditambahkan: secara keseluruhan, memastikan penerimaan Job
Order yang lebih responsif gender juga terkait dengan memutus rantai intermediasi yang panjang
di negara/tujuan penempatan. Selama ini, dalam praktik riil di lapangan, P3MI bergantung pada
banyak perantara untuk mendapatkan Job Order di negara/tujuan penempatan. Studi
menunjukkan bahwa sistem daring dapat membantu meminimalkan intermediasi atau jumlah
perantara yang memfasilitasi pengadaan Job Order (Wickramasekara & Baruah 2017). Biaya
untuk jasa perantara ini yang kerap menjadi tambahan beban biaya yang kemudian dikenakan
kepada perempuan PMI (Konsorsium INAMAS 2020). Secara keseluruhan, tata kelola migrasi
ketenagakerjaan Indonesia membutuhkan dukungan sistem terintegrasi yang lebih baik, yang
melibatkan koordinasi dan usaha bersama antara kementerian- kementerian dan badan
pemerintah utama (Kementerian Ketenagakerjaan , Kementerian Luar Negeri, dan Badan
Pelindungan Pekerja Migran Indonesia) yang menangani migrasi. Perwakilan RI di luar negeri
cukup memastikan sistem ini terhubung dengan situs web resmi Perwakilan, dan mengusahakan
format yang ramah pengguna untuk menihilkan perantaraan lebih jauh.
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5.3.2

Legalisasi perjanjian kerja

Untuk melakukan legalisasi perjanjian kerja, dokumen-dokumen berikut harus dilengkapi
oleh Mitra Usaha/Pemberi Kerja:
a. Perjanjian kerja yang telah ditandatangani oleh Pemberi Kerja
b. Job Order yang telah disahkan oleh Perwakilan RI
c. Dokumen identitas diri Pekerja Migran Indonesia (paspor) dan izin tinggal/kerja (visa)
d. Dokumen Pemberi Kerja (identitas, surat kelayakan mempekerjakan pekerja asing)
e. Dokumen Mitra Usaha yang menempatkan Pekerja Migran Indonesia beserta P3MI yang
menjadi rekanannya di Indonesia
Secara umum, Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Atase Ketenagakerjaan/Staf Teknis
Ketenagakerjaan (2019) menggariskan bahwa verifikasi didasarkan pada penilaian akan:
(i) kesesuaian antara isi Perjanjian Kerja dengan standar perjanjian kerja yang ditetapkan
Pemerintah Indonesia dan/atau bila ada sesuai dengan kesepakatan kerja sama bilateral di
bidang ketenagakerjaan; (ii) adanya jaminan pelindungan hukum bagi Pekerja Migran di dalam
perjanjian kerja.
Dilihat dari perspektif gender, verifikasi yang lebih intensif dan mendalam dapat dipandu
melalui pemeriksaan aspek-aspek spesifik dalam kontrak dan kaitannya dengan hak-hak
perempuan PMI. Selain kesesuaian dengan hukum negara, atase ketenagakerjaan juga dapat
melakukan verifikasi dengan melihat keselarasan kontrak dengan standar-standar internasional
terkait hak asasi manusia, hak-hak pekerja, dan kesetaraan gender. Model kontrak kerja bagi
pekerja migran domestik yang telah dikembangkan oleh UN Women (2019) dapat menjadi acuan
bagi atase ketenagakerjaan dan stafnya dalam memastikan bahwa perjanjian kerja PMI memiliki
aspek responsif gender. Berikut adalah hal-hal utama yang direkomendasikan tertuangdi dalam
perjanjian kerja:
Tabel 5.1. Model kontrak kerja yang responsif gender
Aspek ketenagakerjaan

Landasan standar hukum/instrumen
internasional

Identitas Para Pihak dalam Kontrak
Sebelum memasuki bagian terkait aspek-aspek
ketenagakerjaan yang disepakati, kontrak harus
memuat informasi sejelas-jelasnya terkait
identitas pekerja dan pengguna. Proses
identifikasi yang jelas dapat membantu dalam
menjamin hak-hak pekerja, dan mencegah
praktik eksploitatif. Sebagai contoh,
menyediakan tanggal lahir yang akurat dapat
mencegah praktik mempekerjakan pekerja
anak (di bawah umur).
Pekerja harus diberikan pemahaman bahwa
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memberikan keterangan yang tidak sesuai
dapat mempersulit atau berimplikasi buruk
pada penerapan kontrak kerja yang adil.
Data yang harus tertera antara lain:
● Data pekerja
Nama lengkap pekerja dalam
dokumen legal
Alamat lengkap
Tanggal lahir
Pernyataan pekerja bahwa ia sudah
cukup umur
Nomor paspor pekerja
Kontak yang dapat dihubungi dalam
keadaan darurat
● Data pengguna
Nama lengkap pengguna dalam
dokumen legal
Alamat lengkap
● Data agensi penempatan dan Mitra Usaha
Nama perwakilan, jabatan dan
informasi kontak yang dapat dihubungi
Nomor izin usaha P3MI dan Mitra
Usaha
Lokasi dan durasi kerja

Artikel 7(b) dan 7(c) Konvensi ILO No. 189

Informasi akurat terkait alamat dan
durasi kerja memiliki nilai penting
sebagai bagian dari mekanisme
pencegahan bentuk-bentuk eksploitasi
perempuan PMI yang bekerja di sektor
domestik.
Mengetahui alamat kerja pekerja
domestik membantu atase
ketenagakerjaan, P3MI, Mitra Usaha,
keluarga perempuan PMI, serta aktoraktor lainnya dalam memantau kondisi
kerja dan meninjau apakah standar
hidup yang layak telah diberikan
kepada pekerja.
Bagi pekerja domestik, pencantuman
kediaman
pengguna sebagai tempat kerja
menjadi salah satu jaminan ia tidak
akan dipekerjakan di unit rumah tangga
atau tempat kerja lainnya.
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Deskripsi pekerjaan

Artikel 7(d) Konvensi ILO No. 189

Informasi yang akurat mengenai
kategori kerja dan deskripsi terperinci
mengenai tugas-tugas yang harus
dikerjakan membantu pekerja
memahami apa yang diharapkan dari
mereka. Hal ini juga membantu
memastikan adanya kecocokan antara
ekspektasi pengguna dan
keterampilan/pengalaman yang dimiliki
oleh pekerja.
Deskripsi tugas secara terperinci dapat
disertakan sebagai lampiran dalam
kontrak. Daftar tugas yang disepakati
harus komprehensif dan memuat
semua kerja yang harus dilakukan.
Misalnya, bagi perempuan pekerja di
sektor domestik, ia wajib mendapat
keterangan tentang apa saja dari halhal berikut yang harus ia kerjakan: (i)
memasak; (ii) mencuci pakaian; (iii)
jumlah dan tipe orang yang harus
dirawat; (iv) jumlah dan tipe hewan
peliharaan yang harus dirawat; (v)
merawat tanaman (jenis dan luas
halaman); (vi) tugas-tugas rutin
tambahan seperti berbelanja; (vi)
adanya persyaratan tambahan seperti
keterampilan mengendarai mobil; (vii)
rekan kerja yang berada dalam
pengawasannya; dsb.
Kontrak standar PMI saat ini telah
memuat deskripsi tugas pekerjaan
rumah secara terperinci.
Gaji (upah kerja)
Setiap pekerja, termasuk perempuan pekerja
yang bekerja di sektor domestik, memiliki hak
atas pengupahan dan remunerasi yang adil.
Pekerja domestik harus menerima upah yang
setidaknya setara dengan standar upah
minimum yang ada sesuai hukum di
negara/tujuan penempatan. Perjanjian kerja
harus melindungi pekerja dari kemungkinan ia

Artikel 11(1) dan Rekomendasi Umum ke13 Konvensi mengenai Penghapusan
Segala Bentuk Diskriminasi terhadap
Wanita (CEDAW)
Artikel 23(2) DUHAM, (3)
Artikel 7(a) Kovenan Internasional
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dibayar di bawah upah minimum.
Jika hukum setempat tidak memberlakukan
upah minimum, benchmarking dapat dilakukan
dengan meninjau standar biaya hidup dan upah
di sektor pekerjaan lain
Penggantian pembayaran, uang saku
pembayaran dalam bentuk barang, dan
pengurangan dari gaji yang diperbolehkan

tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan
Budaya
Artikel 25(1) a, (3) Konvensi Pekerja
Migran
Artikel 12(2) Konvensi ILO No. 189

Secara prinsip, hal-hal ini harus dibahas
bersama, disetujui oleh pekerja dan
harus berlandaskan manfaat bagi
pekerja. Misalnya, uang saku untuk
pekerja dikeluarkan dari gaji bulanan
yang bersangkutan.
Terlarang bagi pengguna untuk
melakukan deduksi untuk biaya
penempatan pekerja. Contoh
utamanya: praktik pemotongan gaji
yang jamak dilakukan untuk menutup
biaya penempatan (pembebanan biaya
pada pekerja).
Jam kerja dan istirahat

Jam kerja normal harus dispesifikasi di
dalam perjanjian kerja. ILO
merekomendasikan jam kerja tidak
melebihi delapan (8) jam per hari, atau
empat puluh delapan (48) jam per
minggu.
Jam kerja tambahan harus dihitung
sebagai lembur dan harus
mendapatkan kompensasi (uang
lembur). Lembur tidak boleh melebihi
tiga puluh enam (36) jam per minggu.

Artikel 7(f) Konvensi ILO No. 189

Cuti mingguan

Kontrak bagi pekerja domestik harus
selalu memuat keterangan yang jelas
tentang periode istirahat per minggu,
yang harus berlangsung setidaknya
selama dua puluh empat (24) jam
berturut-turut.
Selama hari istirahat ini, kebebasan
pekerja untuk bergerak, haknya atas

Artikel 7(g) & Artikel 10(2) Konvensi ILO No. 189
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privasi, haknya untuk beristirahat dan
mendapatkan waktu luang harus
dihormati. Pekerja domestik harus
bebas meninggalkan rumah/tempat
kerja tanpa izin, dan bersosialisasi
dengan kawan/anggota keluarga, dan
pihak-pihak lain. Status PMI, baik
sebagai migran maupun sebagai
pekerja domestik, tak boleh
menghalanginya dari kesempatannya
mendapatkan periode istirahat.
Jika untuk alasan tertentu pekerja tidak
dapat mengambil cuti mingguannya, ia
harus mendapatkan kompensasi. Cuti
mingguan juga tidak dapat ditiadakan
lebih dari dua (2) minggu berturutturut.
Cuti mingguan membantu menjamin
pekerja domestik tetap sehat secara
fisik dan mental.
Libur hari besar/hari raya dan cuti tahunan

Setiap orang memiliki hak untuk
beristirahat dan mendapatkan waktu
luang, termasuk cuti tahunan yang
tetap dibayar.
Sebagaimana pekerja di sektor lain,
pekerja domestik berhak mendapatkan
cuti tahunan, yang merupakan hak
universal.
Jika harus bekerja pada perayaan hari
besar, maka pekerja berhak
mendapatkan remunerasi yang layak
dan setimpal.
Jaminan sosial dan asuransi

Sebagaimana setiap orang di dunia ini,
pekerja migran beserta anggota
keluarganya memiliki hak universal atas
jaminan dan pelindungan sosial. Hal ini
tertuang dalam berbagai instrumen
internasional. Setiap orang memiliki
hak atas standar kesehatan (baik fisik

Artikel 12 dan 24 DUHAM;
Artikel 7(d) Kovenan Internasional
tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan
Budaya;
Artikel 17(1) Kovenan Internasional
tentang Hak-Hak Sipil dan Politik; Artikel
44 Konvensi Pekerja Migran

Artikel 27(1) dan (2) Konvensi Pekerja
Migran;
Artikel 10h, 11(1) e, 12(1) Konvensi
mengenai Penghapusan Segala Bentuk
Diskriminasi terhadap Wanita (CEDAW);
Artikel (14(1) dan (2) Konvensi ILO No.
189; Artikel 22 DUHAM;
Artikel 9 dan Komentar Umum paragraf 7
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maupun mental) yang paling baik.
Perempuan memiliki hak mendapatkan
akses informasi dan akses ke layanan
kesehatan reproduktif yang spesifik
untuk menjamin kesejahteraan
keluarganya, misalnya, informasi dan
layanan terkait praktik dan prosedur
aman keluarga berencana.
Perempuan juga memiliki hak yang
setara dengan laki-laki dalam
mengakses informasi dan layanan
kesehatan.

Kovenan Internasional tentang Hak-Hak
Ekonomi, Sosial dan Budaya

Kesehatan dan keselamatan kerja

Artikel 12(1) serta Komentar Umum 14
dan 22, paragraf 4 Kovenan Internasional
tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan
Budaya;
Artikel 1, 3 Konvensi ILO No. 155

Hak setiap orang untuk mendapatkan
standar kesehatan fisik dan mental
yang terbaik harus dijamin, termasuk
bagi pekerja migran yang bekerja di
sektor domestik.
Pengguna harus memastikan bahwa
risiko-risiko kesehatan/keselamatan di
tempat kerja sudah dibahas dengan
pekerja, dan sebisa mungkin
dihilangkan seluruhnya, atau
setidaknya diminimalkan.
Kontrak standar PMI yang bekerja di
sektor domestik telah memuat
keharusan bagi majikan untuk
menyediakan kotak P3K (pertolongan
pertama pada kecelakaan) di rumah
tempat PMI bekerja.
Standar hidup yang layak

Setiap orang memiliki hak atas
akomodasi dan kondisi hidup yang
layak, serta standar hidup yang terus
membaik.
Kontrak bagi perempuan PMI yang
bekerja di sektor domestik harus
memastikan bahwa mereka
mendapatkan akomodasi yang
mencukupi, bermartabat dan
memberikan privasi dalam menegakkan

Artikel 15 (4) Konvensi mengenai
Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi
terhadap Wanita (CEDAW);
Artikel 11(1) dan Komentar Umum 4,
paragraf 7, 8(b) dan (d), 9 Kovenan
Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi,
Sosial dan Budaya;
Artikel Kovenan Internasional tentang
Hak-Hak Sipil dan Politik;
Artikel 9, 14, 16(1) Konvensi Pekerja
Migran;
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hak universal atas hidup, kebebasan
dan keamanan setiap orang, serta hak
untuk mendapatkan privasi.

Artikel 6 Konvensi ILO No. 189;
Rekomendasi Umum 26, Paragraf 6
Konvensi mengenai Penghapusan Segala
Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita
(CEDAW)

Komunikasi, informasi dan kebebasan untuk
berkumpul dan berserikat

Hak atas kebebasan berekspresi, serta
hak untuk berkumpul dan berasosiasi
dengan damai berlaku untuk setiap
orang, tanpa memandang gender,
negara asal dan status migrasi.
Perjanjian kerja standar untuk pekerja
domestik Indonesia telah mengakui
kebebasan untuk berasosiasi.
Perjanjian kerja harus mendukung
kebebasan untuk bergerak serta
kebebasan berkomunikasi, yang lebih
jauh menjamin adanya penghormatan
terhadap hak atas privasi dan
kehidupan keluarga.
Pengguna tidak boleh menghalangi
pekerja bergabung dan beraktivitas
dengan serikat atau asosiasi/organisasi
pekerja lainnya. Keanggotaan dalam
serikat/asosiasi/ organisasi pekerja
tidak dapat menjadi dasar
penghentian/pemutusan hubungan
kerja.

Artikel 19 & 20 Deklarasi Universal Hak
Asasi Manusia (DUHAM);
Artikel 19(2) Kovenan Internasional
tentang Hak-Hak Sipil dan Politik;
Artikel 13(2) Konvensi Pekerja Migran;
Artikel 5(d) (viii & xi) Konvensi
Internasional tentang Penghapusan
Segala Bentuk Diskriminasi Rasial

Dokumen identitas diri

Artikel 13(1), 13(2), 15 DUHAM;
Rekomendasi Umum No. 26, Artikel 26(d)
Konvensi mengenai Penghapusan Segala
Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita
(CEDAW);
Artikel 5(d) (i & ii) Konvensi Internasional
tentang Penghapusan Segala Bentuk
Diskriminasi Rasial;
Artikel 12(4) Kovenan Internasional
tentang Hak-Hak Sipil dan Politik

Paspor, visa dan dokumen keimigrasian
lainnya, izin kerja (work permit) dan
perjanjian kerja (kontrak) harus
dipegang sendiri oleh perempuan PMI
Indonesia. Praktik ini menjamin
kebebasan untuk bergerak (right to
movement) dan hak atas
kewarganegaraan (right to nationality).
Pelatihan keterampilan dan pengembangan
profesi bagi pekerja
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Setiap orang memiliki hak atas
pendidikan, dan hal ini berlaku dengan
berpijak pada kesetaraan hak antara
perempuan dan laki-laki.
Klausul ini menjamin perempuan
pekerja untuk mendapatkan pelatihan
yang memadai serta sesuai dengan
deskripsi kerja yang akan dilakukan
sebelum ia ditempatkan di
negara/tujuan penempatan. Praktik
baik yang disarankan (sebagaimana
yang sudah diterapkan Nepal untuk
pekerjanya yang akan ditempatkan di
UAE) adalah agar pengguna memainkan
peranan yang proaktif dan mendukung
pekerja dalam meningkatkan kapasitas
dan keterampilan mereka dengan
menanggung komponen biaya
pelatihan.
Pengguna juga tidak boleh menghalangi
pekerja ketika mereka ingin
mendapatkan pelatihan keterampilan
yang diadakan di luar jam kerja mereka.

Artikel 7 & 8 dalam DUHAM;
Artikel 14 Kovenan Internasional tentang
Hak-Hak Sipil dan Politik;
Artikel 15(1), Konvensi mengenai
Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi
terhadap Wanita (CEDAW);
Artikel 24, 54(2), 61 dari Konvensi Pekerja
Migran;
Artikel 5 Konvensi Internasional tentang
Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi
Rasial

Mekanisme penyelesaian perselisihan

Artikel 7 & 8 dalam DUHAM;
Artikel 14 Kovenan Internasional tentang
Hak-Hak Sipil dan Politik;
Artikel 15(1), Konvensi mengenai
Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi
terhadap Wanita (CEDAW);
Artikel 24, 54(2), 61 dari Konvensi Pekerja
Migran;
Artikel 5 Konvensi Internasional tentang
Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi
Rasial

Semua pekerja setara di hadapan
hukum, serta berhak untuk
menyampaikan keluhan (grievances)
dan mendapatkan akses ke sistem
peradilan. Hak ini berlaku universal
tanpa memandang gender, sektor kerja
dan status migrasi. Mediasi dapat
menjadi mekanisme penyelesaian
masalah, kecuali untuk kasus kekerasan
fisik atau kekerasan berbasis gender.
Dengan persetujuan (consent) korban,
kasus-kasus kekerasan harus diproses
melalui jalur hukum.
Kewajiban pekerja

Baik pekerja maupun pengguna
memiliki hak atas privasi dan hak atas
hidup kekeluargaannya. Kontrak kerja

Artikel 12 DUHAM;
Artikel 17(1) Kovenan Internasional
tentang Hak-Hak Sipil dan Politik
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dapat memuat klausul-klausul yang
menjamin pekerja menghormati privasi
pengguna, hak beragama, dsb serta
memastikan pekerja tidak akan
membahayakan dirinya dan
keluarganya, atau melakukan
perusakan properti.
Kontrak juga dapat memuat ketentuanketentuan yang lebih terperinci terkait
kewajiban pekerja, khususnya dalam
konteks labor relations dengan Pemberi
Kerja. Stipulasi yang mendetail akan
mempermudah dalam penyelesaian
sengketa.
Terminasi, habis masa berlaku &
pembaharuan kontrak

Perjanjian kerja standar Pekerja Migran
Indonesia telah memuat klausul yang
mewajibkan adanya notifikasi satu
bulan sebelumnya, dan pemberian
pesangon gaji tiga (3) bulan, jika
pengguna yang memberhentikan
pekerja. Perjanjian kerja standar PMI
juga mengharuskan adanya kenaikan
gaji sebesar sepuluh (10) persen ketika
kontrak diperpanjang/diperbaharui.
Perjanjian kerja yang diperbaharui
harus mengakomodasi perubahan
positif dalam hukum dan kebijakan
(termasuk perjanjian bilateral) yang
berlaku setelah kontrak sebelumnya.
Perjanjian kerja yang diperbaharui tidak
boleh memuat kondisi-kondisi yang
lebih buruk bagi pelindungan hak
perempuan PMI
Setiap pekerja berhak mendapatkan
pelindungan kerja, dan memiliki hak
untuk bebas dari penyiksaan serta
perlakuan yang kejam, tak
berperikemanusiaan dan
merendahkan, termasuk di dalamnya

Artikel 7(k) Konvensi ILO No. 189

Artikel 2 & 5 DUHAM;
Artikel 25(1) a, Artikel 3 Konvensi Pekerja
Migran;
Artikel 7 & 8, serta Komentar Umum No.
20 Kovenan Internasional tentang HakHak Sipil dan Politik;
149

praktik-praktik perbudakan dan
penghambaan. Perjanjian kerja harus
memastikan bahwa perempuan kerja
migran dapat segera mengakhiri masa
kerjanya, tanpa memberikan notifikasi
pemberhentian, jika hak-hak ini
dilanggar.
Yang tidak termasuk alasan yang adil
untuk penghentian kerja oleh
pengguna, antara lain: ketidakhadiran
sementara karena sakit atau cedera;
partisipasi perempuan PMI dalam
serikat pekerja (atau kumpulan lainnya)
di luar jam kerja;
pengaduan/penyampaian keluhan yang
menyangkut pelanggaran hukum oleh
majikan; ras, kebangsaan, status
migrasi, orientasi seksual, identitas
gender; agama, opini politik; status
perkawinan, kehamilan.
Biaya pemulangan pekerja harus
ditanggung oleh Pemberi Kerja. Ini
mengurangi risiko perempuan PMI
menjadi berstatus tak terdokumentasi
dan terjerat dalam praktik-praktik debt
bondage, kerja paksa, serta tindak
pidana perdagangan orang.

Komentar Umum No. 26, Paragraf 6,
Konvensi mengenai Penghapusan Segala
Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita
(CEDAW).

Artikel 7(k) Konvensi ILO No. 189

Validitas kontrak
Validasi kontrak menjamin posisi hukum
dokumen tersebut sebagai satu-satunya
kontrak yang berlaku. Kontrak harus
disertifikasi oleh dua pihak:

Otoritas yang berwenang di
negara/tujuan penempatan;
Atase Ketenagakerjaan
Praktik ini ini menjadi mekanisme
pelindungan yang mencegah
kemungkinan praktik substitusi
kontrak. Kontrak lain yang dibuat
antara majikan/Pemberi Kerja dengan
pekerja adalah tidak valid.
Informasi kontak
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Direkomendasikan untuk memuat
informasi kontak otoritas yang
berwenang di negara/tujuan
penempatan, khususnya Kementerian
Ketenagakerjaan.
Kontak atase ketenagakerjaan dan
layanan kekonsuleran (khususnya
layanan paspor) juga disarankan untuk
dimuat.
Kontak layanan darurat yang dapat
diakses oleh perempuan PMI di
negara/tujuan penempatan juga
sebaiknya disertakan di dalam kontrak.
Panduan ini mencatat bahwa pemerintah Indonesia sebenarnya sudah selangkah lebih
maju dari negara-negara asal lain dalam upaya perumusan fungsi layanan dokumen oleh Atase
Ketenagakerjaan—SOP Atase Ketenagakerjaan yang dikembangkan oleh Kementerian
Ketenagakerjaan telah memuat langkah-langkah untuk legalisasi Perjanjian Kerja Sama
Penempatan. Sesuai definisi UU No. 18 Tahun 2017, Perjanjian Kerja Sama Penempatan adalah
perjanjian tertulis antara Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia dan Mitra Usaha
atau Pemberi Kerja yang memuat hak dan kewajiban setiap pihak dalam rangka penempatan dan
Pelindungan Pekerja Migran Indonesia di negara tujuan penempatan. Pedoman kerja atase
ketenagakerjaan negara-negara asal lainnya seperti Filipina dan Sri Lanka belum memuat
langkah-langkah verifikasi dokumen ini.
Namun demikian, SOP Atase Ketenagakerjaan yang ada belum dapat dikatakan memadai,
dan lebih memuat langkah-langkah formal secara administratif. Untuk membangun pedoman
yang lebih efektif terkait standarisasi Perjanjian Kerja Sama Penempatan, diperlukan pemahaman
yang lebih baik tentang model bisnis usaha penempatan PMI yang sifatnya lintas- batas (Andrees
et al. 2015). Saat ini, para ahli masih berada pada tahap awal dalam upaya memahami secara
sistematis praktik-praktik dan pertukaran-pertukaran yang terjadi pada pasar ketenagakerjaan
lintas-batas yang dimungkinkan oleh migrasi transnasional (Shire 2020). Tantangan-tantangan
besar dalam agenda kajian ini mencakup memahami interaksi antara berbagai aktor pasar,
bagaimana proses pengambilan keuntungan (profit-making) terjadi, serta regulasi pasar yang
bergulir. Ke depannya, perlu ada upaya lebih keras antara negara asal dan negara/tujuan
penempatan dalam menangani persoalan pengenaan biaya, dan secara sistematis membenahi
tata kelola perundangan dan kontraktual, termasuk relasi komersial transnasional yang terjalin
antara P3MI dan Mitra Usaha (Farbenblum 2017).
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5.4 Fungsi pengawasan

5.4.1

Pendataan berkala dan pemantauan terhadap kinerja
dan performa Mitra Usaha

Evaluasi terhadap Mitra Usaha di negara/tujuan penempatan idealnya dilakukan secara
berkala, dan tidak hanya ketika proses validasi dan verifikasi dokumen-dokumen Job Order dan
Perjanjian Kerja Sama. Evaluasi bukan merupakan sebuah one-time event, dan secara periodik,
atase ketenagakerjaan harus memantau performa Mitra Usaha sebagai bentuk pengawasan dan
pelindungan perempuan PMI. Mitra Usaha yang pernah masuk ke dalam daftar hitam
(blacklisting) harus diawasi dengan lebih seksama jika diperbolehkan menempatkan pekerja
migran Indonesia lagi.
Data pantauan terhadap kinerja Mitra Usaha ini menjadi bagian dari pelaporan yang
dilakukan oleh Atase Ketenagakerjaan kepada Kepala Perwakilan.
Data dan informasi yang dikumpulkan untuk kepentingan pengawasan ini sekurang-kurangnya
meliputi:
a. Izin usaha dari Pemerintah setempat yang masih berlaku;
b. Sarana dan prasarana yang dimiliki termasuk tempat tinggal sementara yang dimiliki;
c. Jumlah Pekerja Migran Indonesia yang ditempatkan, diperinci dengan spesifikasi
berdasarkan sektor;
d. Jumlah Job Order yang dimiliki selama 3 tahun terakhir;
e. Perjanjian Kerja Sama dengan Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia yang
dimiliki.
Untuk poin (b), pendataan dapat dilakukan melalui kunjungan langsung ke kantor Mitra
Usaha. Wawancara dapat menjadi metode yang dipakai untuk menilai kinerja, akan tetapi data
wawancara harus diperiksa secara silang dengan informasi yang didapatkan melalui konsultasi
dengan pemangku kepentingan yang lain, khususnya serikat/komunitas pekerja migran, dan
perempuan PMI asal Indonesia yang sedang aktif bekerja, terutama yang memang ditempatkan
oleh Mitra Usaha tersebut.
Salah satu langkah tambahan yang disarankan untuk meninjau Mitra Usaha, adalah
memeriksa apakah secara internal, perusahaan tersebut memiliki kebijakan terkait sumberdaya
manusia (human resources) (Abrar et al. 2015:15). Umumnya, keberadaan kebijakan seperti ini
dalam sebuah perusahaan merupakan indikator bahwa perusahaan tersebut memperlakukan
pekerja dengan lebih manusiawi ketimbang perusahaan yang tidak memilikinya.

5.4.2

Penerbitan daftar hitam (blacklisting)

Keterlibatan Mitra Usaha yang melakukan praktik bisnis tidak etis merugikan dan
membahayakan perempuan PMI. Memitigasi kemungkinan tersebut dapat dilakukan dengan
mengambil langkah penerbitan daftar hitam atau blacklisting. Praktik blacklisting dapat
dilakukan berdasarkan hal-hal berikut ini:
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a. Kegagalan/kealpaan berulang dalam merespons dan menangani keluhan/pengaduan
pelanggaran yang diajukan oleh perempuan PMI;
b. Terjadinya praktik penganiayaan dan kekerasan, terutama terhadap perempuan PMI;
c. Tidak adanya kerja sama (non-cooperation) dengan Perwakilan RI dalam
penanganan/penyelesaian kasus-kasus yang berkaitan dengan pelanggaran aturan
penempatan atau pelanggaran perjanjian kerja dengan perempuan PMI;
d. Adanya praktik-praktik bisnis yang tidak etis yang berakibat pada terjadinya eksploitasi
perempuan PMI;
e. Pelanggaran terhadap hukum setempat;
f. Adanya praktik/tindakan yang bertentangan dengan kepentingan nasional RI;
g. Rekomendasi dari perwakilan negara-negara asal pekerja migran lainnya di negara/tujuan
penempatan
Atase ketenagakerjaan harus memastikan langkah-langkah berikut telah ditempuh
sebelum melakukan blacklisting:
a. Pengumpulan bukti-bukti terkait pelanggaran dan praktik-praktik terlarang sebagaimana
telah diperinci di atas;
b. Melayangkan peringatan (dapat disampaikan secara tertulis/dengan bersurat) kepada Mitra
Usaha atau Pemberi Kerja yang disinyalir melakukan pelanggaran;
c. Peninjauan bukti-bukti secara menyeluruh dan berhati-hati sebelum menarik keputusan
melakukan blacklisting;
d. Pengambilan keputusan blacklisting;
e. Melaporkan keputusan blacklisting kepada Kepala Perwakilan RI dan memberikan
penjelasan yang menyeluruh dan terperinci bilamana diperlukan;
Melakukan pencatatan dan pengarsipan pada pangkalan data Perwakilan RI. Pendataan
ini kemudian akan ikut menjadi basis data terpilah gender yang dikelola oleh Perwakilan RI
(misalnya, data blacklisting berdasarkan jumlah dan jenis kasus kekerasan yang terjadi pada
perempuan migran akan menjadi sangat signifikan), dan berkontribusi pada keseluruhan
pelaporan responsif gender.

5.4.3

Pengawasan ketenagakerjaan

Mengingat ranah kerjanya yang berada di ruang privat, melakukan pemantauan terhadap
kondisi kerja pekerja domestik adalah salah satu hal yang paling menantang bagi atase
ketenagakerjaan. Inspeksi ketenagakerjaan merupakan salah satu mekanisme yang paling efektif
dalam memantau perlakuan yang diterima oleh pekerja. Di satu sisi, inspeksiketenagakerjaan
meningkatkan rasa percaya pekerja pada sistem hukum yang berlaku dan pelindungan yang
ditawarkannya; di sisi lain, praktik ini mendorong pengguna/Pemberi Kerja untuk menegakkan
hak-hak pekerja. Namun dalam kaitannya dengan perempuan PMI yang seringkali bekerja di
ranah domestik, inspeksi ketenagakerjaan sebagaimana yang dapat dilakukan bagi pekerja di
sektor lain, sulit dilakukan.
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Tarik-menarik antara pelindungan hak pekerja dan privasi rumah tangga telah diidentifikasi
oleh ILO sebagai konflik kepentingan utama dalam memastikan kepatuhan hukum (legal
compliance) pengguna. Dalam kerangka pendekatan berbasis hak, inspeksi ketenagakerjaan ke
ranah domestik menampakkan benturan antara dua hak yang dijamin dalam instrumen
internasional: Artikel 12 (1) Konvensi No. 81 ILO tentang Pengawasan Ketenagakerjaan dalam
Industri dan Perdagangan (1947) memuat bahwa: Pengawas ketenagakerjaan yang diberikan
mandat berhak untuk: (a) secara bebas, memasuki setiap tempat kerja yang dapat diawasi di
setiap saat, baik siang maupun malam, tanpa pemberitahuan terlebih dahulu. Ketentuan ini
bertentangan dengan Artikel 12 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia) dan Artikel 17 Kovenan
Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik yang menjamin hak setiap orang untuk
mendapatkan privasi. Negara diharuskan melindungi setiap orang dari intervensi yang arbitrer
dan tidak berketentuan hukum ke dalam ranah privasi atau rumah-rumah mereka. Inspeksi ke
rumah pengguna hanya dimungkinkan jikaada persetujuan (consent) darinya. Tanpa persetujuan
ini, inspeksi ke tempat kerja pekerja domestik tidak diperbolehkan.
Jika ada kecurigaan terkait kemungkinan pelanggaran hak, eksploitasi ketenagakerjaan,
praktik kerja paksa, dipekerjakannya pekerja anak dan adanya indikasi tindak pidana
perdagangan orang, yang dapat dilakukan Atase Ketenagakerjaan, dan pihak Perwakilan pada
umumnya, adalah memastikan pertanggungjawaban Mitra Usaha dalam melakukan pengusutan,
atau dengan menghubungi otoritas yang berwenang (kepolisian, kementerian terkait, khususnya
Kementerian Ketenagakerjaan) di negara/tujuan penempatan.
Pada intinya, Atase Ketenagakerjaan lebih bertumpu pada mekanisme preventif dalam
memastikan penempatan yang adil dan aman, yakni dengan mendorong Mitra Usaha dan
Pemberi Kerja untuk menyepakati Perjanjian Kerja yang responsif gender sebagaimana diuraikan
sebelumnya.

5.5 Fungsi sosialisasi dan pembinaan PMI: Penyebaran informasi tentang
kebijakan dan layanan mengenai migrasi dan hak-hak perempuan di negara
tujuan
Perempuan PMI seringkali mengalami defisit informasi mengenai hak-hak mereka di
negara/tujuan penempatan, layanan-layanan yang tersedia untuk mereka, serta informasi kontak
yang dapat dihubungi dalam keadaan darurat. Atase Ketenagakerjaan memiliki peran penting
dalam membuka akses informasi yang seluas-luasnya bagi perempuan PMI.
Umumnya Perwakilan RI di negara/tujuan dengan jumlah penempatan yang tinggi
mengadakan kegiatan penyambutan (welcoming program) bagi pekerja migran. Materi standar
yang disampaikan dalam welcoming program umumnya mencakup:
a. Penjelasan mengenai peran dan fungsi Perwakilan Republik Indonesia;
b. Penjelasan dan tanya jawab tentang pelayanan kekonsuleran, termasuk proses dan prosedur
perpanjangan dan penggantian paspor;
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c. Penjelasan dan tanya jawab tentang hak-hak dan kewajiban Pekerja Migran Indonesia (sesuai
dengan Perjanjian Kerja yang ditandatangani);
d. Penjelasan dan tanya jawab tentang kegiatan-kegiatan apa saja yang dapat diikuti oleh
Pekerja Migran Indonesia di Perwakilan RI. Lazimnya, buku pedoman praktis tentang hidup
dan bekerja di negara/tujuan penempatan juga dibagikan, termasuk informasi mengenai
alamat dan kontak rumah sakit, kantor kepolisian, dan lain-lain.
Dalam merancang dan mengadakan welcoming program, Atase Ketenagakerjaan harus
memahami nilai pentingnya sebagai sebuah mekanisme pelindungan—khususnya mereka yang
baru pertama kali menjalani penempatan. Perempuan PMI yang sudah pernah ditempatkan
umumnya memiliki pengalaman dan jejaring pribadi yang dapat membantunya beradaptasi dan
bertahan di negara/tujuan penempatan. Dalam hal ini, tingkat kerentanan mereka relatif lebih
rendah dari PMI yang baru pertama kali ditempatkan. Atase Ketenagakerjaan harus merancang
welcoming program secermat mungkin untuk mengakomodasi pelindungan spesifik bagi
perempuan PMI dalam kategori ini.
Bagi perempuan PMI yang bekerja di sektor domestik, materi arahan terkait kesehatan dan
keselamatan kerja perlu mendapatkan perhatian lebih. Sebagai tempat kerja, rumah tanggaprivat
memiliki beberapa risiko kesehatan dan keselamatan kerja yang perlu dipahami oleh perempuan
pekerja (lihat Tabel 5.2). Risiko-risiko ini terutama hadir karena sesuai desain,rumah memang
tidak dimaksudkan sebagai tempat kerja, sehingga risiko-risiko yang terdapat dilingkungan ini
bahkan tidak dipahami majikan juga. Selain itu, rumah juga tidak menjadi objek inspeksi
ketenagakerjaan (lihat bagian 5.4.3). Sesi khusus untuk pemberian pemahaman mengenai risiko
terkait kesehatan reproduktif, dan layanan yang tersedia untuk mereka terkait aspek ini, juga
perlu diadakan untuk perempuan PMI.
Tugas sosialisasi dan pembinaan bagi perempuan PMI idealnya tidak terbatas pada
kegiatan penyambutan (welcoming program). Atase Ketenagakerjaan beserta staf dapat
memanfaatkan waktu di sela-sela kegiatan-kegiatan Perwakilan RI yang melibatkan partisipasi
WNI di negara tujuan/penempatan, misalnya acara perayaan hari besar nasional, untuk
memberikan arahan/materi mengenai hak dan keselamatan pekerja. Lebih jauh lagi, acara- acara
tersebut dapat pula dipergunakan sebagai kesempatan konsultasi dengan perempuan PMI. Atase
Ketenagakerjaan wajib memfasilitasi komunikasi yang bersifat dua arah, dengan mendengarkan
aspirasi dan keluhan yang disampaikan perempuan PMI, serta membuka peluang bagi mereka
sebagai pihak terdampak untuk memberi masukan/kritik pada program/layanan yang diberikan
selama ini oleh Perwakilan RI. Secara terbuka, Perwakilan RI harus mendengar usulan ide
program yang lebih baik untuk melindungi perempuan PMI yang bekerja di ranah domestik.
Praktik baik yang terlihat di beberapa Perwakilan RI, misalnya di Singapura—di mana KBRI
mengadakan pertemuan setiap dua minggu sekali dengan komunitas WNI yang tinggal/bekerja
di negara tersebut—harus dibiasakan sebagai mekanisme sosialisme standar yang berimplikasi
juga pada pengawasan dan pelindungan.
Secara proaktif, Atase Ketenagakerjaan juga dapat menawarkan pendampingan yang lebih
rutin untuk kegiatan-kegiatan yang diadakan oleh komunitas WNI di negara/tujuan
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penempatan. Kegiatan rutin keagamaan, seperti pengajian diidentifikasi sebagai salah satu
kesempatan yang paling kondusif untuk penyampaian sosialisasi secara lebih informal. Kerja
sama dengan serikat atau komunitas pekerja migran di negara/tujuan penempatan juga
memperluas jangkauan informasi kepada perempuan PMI.
Atase Ketenagakerjaan harus memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk
mengoptimalkan diseminasi informasi bagi perempuan PMI. Penggunaan platform media sosial
yang lebih informal dan populer di kalangan perempuan PMI menjadi solusi diseminasi yang lebih
efektif dan partisipatif. Perwakilan dapat menunjuk staf untuk fokus mengelola akun-akunresmi
Perwakilan (sebagai manajer komunikasi) di media sosial.
Tabel 4.2 Risiko kesehatan dan keselamatan kerja bagi pekerja domestik
Tugas

Risiko kesehatan/keselamatan

Potensi dampak
yang ditimbulkan

Memasak, membersihkan rumah
dan berbenah, mencuci,
menyetrika, dan pekerjaan rumah
tangga lainnya

Ujung alat atau permukaan yang
tajam, permukaan panas, bahan
kimiawi yang beracun (seperti
pemutih), beban kerja yang berat,
bekerja pada dan terjatuh dari
ketinggian yang berbahaya
(membersihkan jendela, langit-langit,
ataupun menggunakan tangga)
Ujung alat yang tajam, beban kerja
yang berat, cuaca yang tidak kondusif,
serangan serangga, penggunaan
pestisida atau pupuk yang
mengandung zat kimia yang beracun,
mesin-mesin yang penggunaannya
yang tidak familiar/tidak diajarkan
kepada pekerja, atau kondisinya tidak
terawat
Jarak yang jauh dan harus ditempuh
dengan jalan kaki, laka lintas,
terpapar pada risiko kesehatan,
terutama di masa wabah
Makanan yang tidak mencukupi,
kondisi tempat tinggal yang
tidak/kurang layak, jam kerja yang
panjang, ketiadaan privasi,
penganiayaan/penyiksaan, kekerasan
(verbal, fisik, seksual) atau perbuatan
yang tidak menyenangkan lainnya
oleh majikan
Kondisi terisolasi

Berbagai bentuk luka (termasuk
luka bakar), patah tulang, gegar
otak, penyakit pernafasan,
kelelahan, kematian

Berkebun

Berbelanja

Semua tugas yang dilakukan jauh
dari pengamatan publik

Semua tugas yang dilakukan
seorang diri
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Berbagai bentuk luka, kelelahan,
heat stroke, alergi, dehidrasi

Kecelakaan, kekerasan, pelecehan
di jalan

Kurang tidur, kelelahan,
kelaparan, depresi atau gangguan
kejiwaan lainnya, luka-luka,
kematian

Gangguan kejiwaan/psikososial

5.6 Fungsi layanan pelindungan
Rekomendasi Umum No. 26 Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap
Perempuan (CEDAW) tentang Pekerja Migran Perempuan secara khusus menyoroti bagaimana
dalam konteks akses ke peradilan pada masa penempatan, para diplomat juga acapkali
melakukan kekerasan, penyalahgunaan kekuasaan dan bentuk-bentuk diskriminasi lainnya
terhadap perempuan pekerja migran. Rekomendasi Umum No. 26 kemudian menggariskan
pentingnya pelindungan diplomatik dan kekonsuleran melalui pelatihan sensitif gender bagi
staf perwakilan, dan pengawasan berkala yang memadai terhadap kinerja mereka dalam
melindungi hak perempuan pekerja migran ketika berada di luar negeri. Pelindungan oleh
perwakilan meliputi pemberian layanan berkualitas bagi perempuan migran, termasuk
penyediaan jasa penerjemah, perawatan kesehatan, konseling, bantuan hukum dan tempat
singgah. Melalui perwakilannya, negara yang menjadi pihak Konvensi Wina tentang Hubungan
Kekonsuleran terikat ketentuan untuk menjalankan kewajiban-kewajiban ini secara penuh dalam
relasinya dengan perempuan pekerja migran (Artikel 3).
Atase Ketenagakerjaan khususnya bertanggung jawab menerima keluhan terkait
ketenagakerjaan, dan melakukan intervensi atas nama pekerja migran Indonesia dalam
penyelesaian masalah sesuai hukum yang berlaku di negara/tujuan penempatan. Atase
Ketenagakerjaan wajib merespons laporan perempuan PMI selambat-lambatnya dalam tempo (
… ) x 24 jam, dan dengan mekanisme yang transparan. Setiap pengaduan harus dicatat,
diarsipkan dengan baik, dan menjadi bagian dari pendataan serta pelaporan keseluruhan Atase
Ketenagakerjaan kepada Kepala Perwakilan.
Panduan ini menggarisbawahi pentingnya integrasi perspektif yang berorientasi korban
khususnya dalam layanan pelindungan oleh Atase Ketenagakerjaan. Pendekatan ini secara
sistematis terfokus pada kebutuhan korban dan apa yang menjadi perhatian mereka. Ini untuk
memastikan adanya pemberian layanan yang welas asih, sensitif terhadap kerentanan gender
perempuan PMI yang spesifik, dan jauh dari kesan menghakimi. Pendekatan ini menghindari
terjadinya menambah traumatisasi ketika perempuan P3MI yang dilanggar haknya berusaha
mengakses keadilan. Kepentingan korban harus menjadi sentral dalam proses pengaduan dan
pemulihan hak. Satu catatan penting yang harus ditambahkan dalam hal ini, pendekatan
berorientasi korban acapkali membutuhkan skill layanan, kompetensi serta sumber daya yang
beragam. Merujuk pada Konvensi Wina yang sudah disinggung di atas, fungsi pelindungan
terhadap warga negara di luar negeri utamanya adalah tugas Perwakilan RI secara keseluruhan.
Natur pelindungan adalah multiaspek—sehingga koordinasi yang baik antara Atase
Ketenagakerjaan dan Kekonsuleran mutlak diperlukan dan bersifat tidak terelakkan.
Terakhir, Rekomendasi Umum No. 26 juga memberikan atensi khusus kepada pekerja
migran yang tak berdokumen dan pelindungan terhadap hak-hak asasi mereka. Ada banyak hal
yang dapat menjerumuskan pekerja migran ke situasi ini. Seringkali, pekerja yang tak
berdokumen merupakan orang-orang dengan kerentanan yang tinggi, karenanya, mereka harus
mendapatkan perhatian spesifik. Rekomendasi Umum No. 26 menggarisbawahi bahwa tanpa
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memandang status keimigrasian, negara pihak harus menjamin pelindungan hak mendasar
mereka, dan memungkinkan mereka mengakses layanan peradilan.

5.6.1

Pengaduan/penyampaian masalah dan konseling

Akses ke pengaduan/penyampaian keluhan harus dibuka selebar-lebarnya kepada
perempuan PMI. Perwakilan RI harus memastikan bahwa perempuan PMI dapat secara mudah
melakukan pelaporan, baik secara langsung, maupun tidak langsung. Perwakilan RI harus
memastikan mekanisme-mekanisme di bawah ini berjalan.
a. Pengaduan secara langsung (walk-in)
Pengaduan secara langsung/pelaporan tatap muka merupakan mekanisme penyampaian
keluhan yang relatif paling populer. Mengingat ranah kerja Atase Ketenagakerjaan adalah di
bidang ketenagakerjaan, pengaduan umumnya terkait dengan hal-hal seputar hubungan kerja
dan persoalan kontraktual (pelanggaran kontrak; tidak dipenuhinya hak, seperti tidak
dibayarkannya gaji atau tunjangan oleh Pemberi Kerja/Mitra Usaha), meskipun mungkin juga
masuk pengaduan di luar lingkup ketenagakerjaan. (Lihat juga Bagian 5.6.2 di bawah mengenai
Penanganan Kasus Berbasis Gender.).
Pengaduan secara langsung membutuhkan respons yang cepat, dalam bentuk konseling
dan pendampingan untuk memastikan hak-hak pekerja terpenuhi, kebutuhan spesifik mereka
diperhatikan, dan keselamatan mereka terjamin. Untuk memastikan hal ini, Atase
Ketenagakerjaan perlu mengusahakan pengadaan konter khusus di Perwakilan yang selalu siap
menerima laporan/keluhan perempuan PMI. Jika dimungkinkan (tergantung pada diskresi Kepala
Perwakilan dan keberadaan SOP yang spesifik untuk setiap Perwakilan), konter ini terbuka
selama 24 jam. Menerima laporan/keluhan dari perempuan PMI memerlukan sensitivitas
tersendiri, karenanya Atase Ketenagakerjaan harus mempersiapkan petugas yang memiliki
keterampilan konseling serta kemampuan mendengar yang baik, memiliki simpati dan
keberpihakan pada perempuan PMI, serta kecakapan mengambil keputusan dalam waktu
singkat.
b. Ketersediaan hotline 24 jam
Ketersediaan hotline mengakomodasi pengaduan oleh perempuan pekerja migran yang
tempat kerjanya berada di lokasi yang cukup jauh dari Perwakilan. Nomor hotline ini harus
disosialisasikan secara meluas sebagai nomor darurat yang menjadi rujukan. Perempuan PMI
dapat menghubungi nomor tersebut ketika menghadapi situasi darurat atau berada dalam
keadaan bahaya. Diseminasi informasi ini penting mengingat banyak pekerja migran masih
menghubungi nomor telepon reguler Perwakilan RI, yang mungkin tidak aktif selama 24 jam.
Sosialisasi harus menyasar semua pihak yang terkait: terutama komunitas pekerja migran
sendiri, kelompok masyarakat sipil yang melakukan pendampingan bagi pekerja migran, otoritas
yang berwenang di negara/tujuan penempatan (misalnya kepolisian dan Imigrasi), dan
seterusnya. Atase Ketenagakerjaan dan Perwakilan juga harus melakukan lobi aktif pada
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pemerintah setempat untuk mewajibkan pihak penyedia layanan telekomunikasi di
negara/tujuan penempatan untuk menyertakan informasi tentang nomor hotline ini, khususnya
dalam promosi paket seluler yang spesifik menarget populasi pekerja migran.
Mengingat tingginya volume panggilan yang masuk melalui hotline (pada tahun 2010,
Kedutaan Besar RI di Singapura melaporkan bahwa Perwakilan menerima rata-rata 80-90
panggilan darurat per harinya. Perwakilan harus mempersiapkan petugas untuk bersiaga dua
puluh empat (24) jam dan menjadi perespons pertama terhadap WNI yang membutuhkan
asistensi Perwakilan RI dengan segera.
c. Ketersediaan tempat singgah (shelter) untuk perempuan PMI
Pengelolaan tempat singgah akan dipandu oleh Pedoman yang sedang dipersiapkan oleh
Kementerian Luar Negeri RI. Panduan teknis yang lebih terperinci, yang sesuai dengan konteks
dan kekhasan negara/tujuan penempatan akan menjadi ranah diskresi Kepala Perwakilan.
Tempat singgah yang dikelola Perwakilan utamanya memfasilitasi perempuan PMI, karenanya
penting bahwa pengelolaannya dipercayakan kepada penanggung jawab dan staf perempuan.
Salah satu langkah pertama yang harus dipastikan oleh penanggung jawab ketika
perempuan PMI tiba di rumah singgah adalah memeriksa apakah ia memerlukan atensi medis
segera. Atase Ketenagakerjaan berkewajiban untuk secepatnya menginformasikan kepada Mitra
Usaha dan Pemberi Kerja, bahwa perempuan PMI yang bersangkutan saat ini berada dalam
naungan Perwakilan RI (lokasi rumah singgah harus selalu dirahasiakan).
Atase Ketenagakerjaan wajib melakukan koordinasi dengan penanggung jawab tempat
singgah selama ia sedang menunggu penyelesaian masalah. Atase Ketenagakerjaan ikut
memastikan bahwa fasilitas yang tersedia di tempat singgah sudah memadai. Antara lain,
kebutuhan yang harus dicukupi mencakup: ruang tidur yang layak dan mengakomodasi hak
akan privasi (overcrowding harus dihindari); asupan makanan/minuman yang baik dan bergizi;
keperluan sehari-hari, termasuk peralatan mandi dan cuci; suplai obat dan kebutuhan kesehatan
lainnya. Untuk pekerja perempuan yang bersama bayi/balita, maka diperlukan perhatian khusus
untuk kebutuhan spesifik dan layanan kesehatan yang mereka perlukan, seperti susu, popok,
imunisasi, konsultasi berkala dengan dokter anak. Atase Ketenagakerjaan harus ikut memastikan
penghormatan terhadap hak-hak perempuan PMI selama berada di tempat singgah. Misalnya,
tempat singgah sebagai tempat aman tidak boleh melanggar kebebasan untuk bergerak, atau
menyebabkan isolasi.
Pengelolaan tempat singgah yang mengintegrasikan gender responsiveness berpegang
pada empat (4) pilar panduan utama:
i. Pendekatan berbasis hak, yang menekankan bahwa setiap orang berhak mendapatkan
tempat tinggal yang layak;
ii. Ketanggapan terhadap kebutuhan, di mana disadari bahwa situasi darurat berdampak secara
berbeda secara gender. Kerentanan dan kebutuhan perempuan perempuan tidak sama
dengan laki-laki, karenanya intervensi dalam rumah singgah harus memberikan respons yang
sesuai dengan situasi kerawanan yang dihadapi perempuan PMI;
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iii. Partisipasi yang aktif, pengelolaan dan program yang dijalankan di rumah singgah harus
melibatkan perempuan PMI secara proaktif. Harus diingat bahwa mendorong partisipasi aktif
perempuan yang berada di rumah singgah tidak boleh membebani mereka (partisipasi harus
berjalan dengan sukarela);
iv. Pembangunan ketahanan (resilience) melalui penyelenggaraan program-program yang
memberdayakan perempuan PMI. Pengelola rumah singgah dan Perwakilan RI dapat
mengundang keterlibatan serikat/komunitas pekerja migran, ataupun kelompok masyarakat
sipil di negara/tujuan yang memberikan layanan langsung (direct services) atau melakukan
advokasi untuk pekerja migran. Kelompok-kelompok ini dapat membantu memfasilitasi
dialog yang transformatif gender, misalnya, dengan mengevaluasi kealamian pembagian
kerja yang selama ini merupakan konstruksi sosial (contoh: pekerjaan rumah tangga adalah
pekerjaan perempuan).
Secara periodik, Perwakilan dapat melakukan tinjauan terhadap kinerja rumah singgah
dengan berfokus pada penilaian kepada: a. Analisis kebutuhan rumah singgah; b. Tingkat
partisipasi perempuan PMI yang sedang berada di rumah singgah; c. Desain dan perencanaan
program di rumah singgah; d. Capaian target, apakah program-program yang diberlakukan sudah
tepat mencapai sasaran; e. Identifikasi dampak-dampak yang tidak diinginkan, misalnya, terjadi
kekerasan berbasis gender di rumah singgah; f. Integrasi dengan layanan Perwakilan RI secara
keseluruhan.

5.6.2

Penanganan kasus berbasis gender

Penanganan kasus membutuhkan perhatian, wawasan gender dan derajat kehati-hatian
yang lebih tinggi. Selain berpegang pada perspektif yang berorientasi korban yang sudah
diuraikan sebelumnya, rincian langkah penanganan kasus juga dapat merujuk pada panduan
singkat identifikasi 16 hal esensial yang telah dikembangkan program “Safe and Fair: Realizing
women migrant workers’ rights and opportunities in the ASEAN region (2018-2022)” dalam
memastikan tanggapan (respons) berkualitas yang terkoordinasi atas kekerasan terhadap
perempuan pekerja migran (UN Women 2019).
Panduan umum yang digariskan oleh dokumen ini mencakup perhatian pada aspek- aspek
berikut: (1) Bahasa, yakni penyediaan informasi tertulis dan lisan mengenai semua layanan
penting dalam bahasa ibu korban; (2) Penerjemahan yang profesional, di mana tersedia juru
terjemah perempuan dan laki-laki yang memiliki kemampuan berbahasa yang peka secara
kultural dan berwawasan korban; (3) Sensitivitas budaya yang ditekankan dalam pelatihan
penyedia layanan; (4) Kerahasiaan, untuk menghindari stigmatisasi korban; (5) Pengumpulan
data yang terpilah berdasarkan gender dan kekerasan yang dialami. Menjadi catatan di sini
bahwa pencatatan data status migran tidak diperlukan karena ini berpotensi membuka risiko
deportasi atau konsekuensi lainnya; (6) Penyediaan layanan yang mudah diakses; (7) Penyediaan
pendamping yang sesuai; (8) Koordinasi lintas-batas; serta (9) Koordinasi lintas sektoral untuk
memastikan layanan penting tersedia, dapat diakses dan terkoordinasi. Lebih
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lanjut mengenai penanganan kasus berbasis gender, dan penanganan kasus kekerasan seksual,
lihat Bagian 4.9.
a. Pendampingan hukum
Untuk dapat memberikan pendampingan hukum yang optimal, idealnya perekrutan Atase
Ketenagakerjaan menggarisbawahi pemahaman atas hukum ketenagakerjaan dan kemampuan
beracara sebagai kompetensi yang mutlak harus dimiliki oleh seorang Atase Ketenagakerjaan.
Pengetahuan tentang hukum/kebiasaan setempat, menjadi nilai tambah (added value), dan
materi pembekalan mengenainya harus dimasukkan ke dalam pelatihan atase ketenagakerjaan
sebelum ia diberangkatkan. Layanan pendampingan hukum yang lebih berkualitas juga dapat
terbantu oleh kompetensi kultural, berupa kemampuan bahasa dan wawasan mengenai budaya
lokal.
Kompetensi legal Atase Ketenagakerjaan dapat membantu mengurangi biaya
pendampingan hukum yang selama ini cenderung tinggi karena mempergunakan jasa retainer
lawyer. Atase Ketenagakerjaan dapat mempertimbangkan melibatkan kantor/lembaga bantuan
hukum setempat, pengacara publik ataupun firma-firma hukum swasta di negara/tujuan
penempatan, baik yang bersedia memberikan pendampingan pro bono, ataupun sebatas pada
konsultasi strategi pendampingan yang efektif.
Salah satu tantangan terbesar dalam memberikan pendampingan kepada perempuan PMI
adalah seringnya mereka tereksklusi dari hukum ketenagakerjaan setempat. Banyak
negara/tujuan penempatan tidak memiliki hukum khusus yang mengakui dan mengatur tentang
pekerja di sektor domestik, dan tidak mengakui mereka sebagaimana pekerja (formal). Selain
pengetahuan mengenai hukum setempat, pendampingan Atase Ketenagakerjaan akan lebih
responsif gender jika yang bersangkutan memiliki pemahaman yang mumpuni mengenai
standar-standar perburuhan internasional, serta instrumen-instrumen hukum hak asasi manusia
internasional yang terkait dengan hak-hak pekerja.
Untuk kasus-kasus hukum yang terkait dengan kekerasan, Atase Ketenagakerjaan harus
berkoordinasi dengan bagian Kekonsuleran. Bersama dengan Kekonsuleran, Atase
Ketenagakerjaan juga perlu membangun memori institusional Perwakilan RI terkait
pendampingan hukum yang sudah dilakukan. Praktik ini akan membantu evaluasi dan membantu
perbaikan fungsi Atase Ketenagakerjaan dalam pendampingan hukum di masa mendatang.
Analisis gender harus diintegrasikan ke dalam catatan/laporan mengenai pendampingan hukum
yang telah dijalankan selama masa tugas Atase Ketenagakerjaan, dan menjadi fondasi layanan
pendampingan hukum oleh Atase Ketenagakerjaan yang responsif gender ke depannya.
Terkait kekerasan seksual, penanganan kasus membutuhkan perhatian, wawasan gender
dan derajat kehati-hatian yang lebih tinggi. Penanganan kasus seperti ini dapat merujuk pada
panduan 16 hal esensial dari UN Women yang sudah disebutkan sebelumnya, dan/atau paparan
pada Bagian 4.9.
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b. Asistensi medis dan rujukan rumah sakit
Dalam penanganan perempuan PMI yang sakit, Atase Ketenagakerjaan berkoordinasi
dengan Mitra Usaha dan Pemberi Kerja sebagai pihak yang wajib memfasilitasi akses ke
pengobatan/layanan kesehatan. Mitra Usaha harus memastikan jaminan asuransi bagi
perempuan PMI yang ditempatkannya, aspek ini harus termuat dalam Perjanjian Kerja Sama dan
menjadi bagian dari mekanisme pelindungan pekerja migran yang responsif gender selama masa
penempatan. Biaya kesehatan harus ditanggung oleh Mitra Usaha dan/atau Pemberi Kerja. Jika
kewajiban ini tidak dilaksanakan, maka dapat dilaporkan sebagai pelanggaran kepada pejabat
setempat yang berwenang.
c. Operasi penyelamatan perempuan PMI (rescue operations)
Dalam situasi-situasi khusus yang bersifat mendesak, tindakan drastis berupa operasi
penyelamatan perlu untuk dilakukan jika situasi dan kondisi di rumah Pemberi Kerja, diyakini
diskriminatif, tidak manusiawi, dan membahayakan perempuan PMI yang bekerja di dalamnya.
Operasi ini seringkali bersifat klandestin, dan karena langkah-langkah yang tepat untuk diambil
akan banyak bergantung pada konteks yang khas/spesifik di negara/tujuan penempatan,
diperlukan SOP khusus yang menjadi diskresi masing-masing Kepala Perwakilan. Operasi seperti
ini dilakukan dengan tujuan utama untuk segera memindahkan perempuan PMI dari situasi
marabahaya yang langsung mengancamnya di ruang privat di mana ia bekerja.
d. Penanganan perempuan PMI non-prosedural
Jika negara/tujuan penempatan membuka kesempatan untuk program amnesti atau
pemulihan status keimigrasian, maka Atase Ketenagakerjaan dan Perwakilan harus mendukung
upaya tersebut, dan mendorong pekerja non-prosedural untuk mendaftarkan diri. Perwakilan
khususnya harus memberikan pendampingan perempuan PMI non-prosedural yang diduga
merupakan korban kejahatan transnasional (misalnya perdagangan manusia) untuk
mendapatkan status terdokumentasi.

5.7 Pemulangan PMI
Pemulangan oleh Perwakilan merupakan salah satu layanan penuh bakti (dedicated service)
yang diberikan misi diplomatik kepada warga negara yang mengalami kesusahan. Dokumen
utama yang diperlukan untuk memproses pemulangan adalah paspor perempuan PMI. Jika yang
bersangkutan tidak memegangnya, atau tidak memilikinya karena status yang nonprosedural,
maka Perwakilan RI harus menyiapkan Surat Perjalanan Laksana Paspor (SPLP).
Sebagai sebuah pelayanan, pemulangan merupakan upaya multiaktor, dan terkait unsur
pemerintah, melibatkan tidak hanya berbagai instansi, namun juga level pemerintah hingga
tingkat kabupaten/kota. UU No. 18 Tahun 2017 dalam Pasal 40 dan 41 mengamanatkan pelibatan
pemerintah daerah—level provinsi dan kabupaten/kota—mengurus kepulangan PMI dalam hal
terjadi peperangan, bencana alam, wabah penyakit, deportasi, atau ketika PMI menghadapi
permasalahan, sesuai dengan kewenangannya.
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5.7.1

Pemulangan PMI

a. Pemulangan PMI yang mengalami permasalahan di negara/tujuan penempatan
Pertama, dari segi berbahasa, pihak Perwakilan RI, termasuk Atase Ketenagakerjaan harus
membiasakan diri untuk tidak menggunakan istilah “PMI bermasalah”. Istilah ini lekat dengan
stigma bahwa pekerja migran adalah sumber masalah, sementara realitas yang objektif pada
dasarnya adalah bahwa ia sedang menghadapi masalah, yang kemungkinannya bukanmerupakan
sepenuhnya kesalahannya.
Bagi PMI yang tengah menghadapi masalah, jika ia sedang menempuh jalur peradilan di
negara/tujuan penempatan untuk penyelesaian kasusnya, kepulangan tidak boleh berarti
penghentian proses hukum yang sedang bergulir. Perempuan PMI pada dasarnya harus
mendapatkan informasi yang utuh dan terperinci mengenai implikasi dari pemulangan. Sesuai
dengan amanat UU No. 18 Tahun 2017 yang memandatkan penyelesaian permasalahan kepada
P3MI sebagai pelaksana penempatan, Atase Ketenagakerjaan berkewajiban memastikan adanya
pertanggungjawaban dari P3MI dan Mitra Usaha terkait proses tersebut.
Jika repatriasi menjadi opsi yang dipilih oleh perempuan PMI secara sadar dan tanpa
paksaan, maka Atase Ketenagakerjaan harus mengambil langkah-langkah berikut:
i.
Menyiapkan dokumen persiapan pemulangan, terutama paspor Indonesia/Surat
Perjalanan Laksana Paspor;
ii.
Atase Ketenagakerjaan harus bernegosiasi dengan Mitra Usaha atau Pemberi Kerja untuk
menanggung biaya pemulangan;
iii.
Melakukan koordinasi dengan pejabat berwenang di negara/tujuan penempatan untuk
mengurus dokumen exit permit/release letter;
iv.
Memfasilitasi penyediaan tiket kepulangan Pekerja Migran Indonesia—idealnya, biaya
pemulangan ditanggung oleh Mitra Usaha yang melakukan penempatan;
v. Membuat surat pemberitahuan kepada dan berkoordinasi dengan Kementerian, BP2MI,
Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan
kabupaten/kota asal pekerja, P3MI, dan pihak keluarga di Indonesia terkait rencana
pemulangan;
vi. Mengantarkan pekerja ke pelabuhan/bandara embarkasi setempat bagi (bagi pekerja
yang tinggal di tempat singgah);
vii. Melaporkan kegiatan pemulangan kepada Kepala Perwakilan.
b. Pemulangan PMI yang sakit
Dalam melakukan pemulangan PMI yang sakit, Atase Ketenagakerjaan harus memastikan
proses yang bermartabat. Tidak boleh ada stigma dalam perlakuan terhadap PMI sakit, apapun
diagnosis penyakitnya.
Repatriasi PMI sakit juga harus memperhatikan aspek kesukarelaan. Di berbagai
negara/tujuan penempatan, repatriasi berdasarkan alasan medis (medical repatriation)
seringkali menjadi praktik deportasi pekerja secara terselubung, karenanya, penting bagi Atase
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Ketenagakerjaan untuk memastikan bahwa pemulangan bersifat sukarela. Jika PMI yang sakit
menginginkan untuk tetap berada di negara/tujuan penempatan, khususnya jika ini terkait
dengan langkah hukum tertentu yang ingin ditempuh, maka Atase Ketenagakerjaan dan
Perwakilan RI secara keseluruhan harus mengupayakan fasilitasi terbaik yang dimungkinkan
berdasarkan mekanisme hukum setempat.
Atase Ketenagakerjaan harus memperhatikan langkah-langkah berikut dalam pemulangan
PMI sakit:
i.
Menerima dan mendata laporan Pekerja Migran Indonesia sakit, baik secara langsung
maupun tidak langsung (diwakilkan oleh pelapor). Atase Ketenagakerjaan harus memiliki
catatan lengkap terkait identitas PMI sakit, pelapor, nomor telepon pelapor, nama dan
alamat rumah sakit/tempatnya dirawat.
ii.
Memeriksa dan mengonfirmasi data berikut terkait PMI yang sakit:
● Nama, nomor paspor, alamat di negara/tujuan penempatan, alamat di Indonesia,
jenis sakit yang diderita, nama rumah sakit, visa kerja, nomor telepon),
salinan/fotokopi paspor dan visa kerja,
● Data pengguna (nama Mitra Usaha atau Pemberi Kerja, alamat, nomor telepon, nama
pengurus);
● Data P3MI (nama P3MI, alamat, nomor telepon dan nama pengurus P3MI).
iii.
Mengunjungi PMI sakit di rumah sakit/tempat perawatan untuk mengidentifikasi
penyakit/cedera yang dideritanya. Atase Ketenagakerjaan harus menelusuri kaitan antara
penyakit yang diderita dengan kondisi kesehatan/keselamatan di tempat kerja. Jika ada
basis untuk mengaitkan sakit yang diderita dengan kondisi kerja, maka Atase
Ketenagakerjaan harus menindaklanjuti proses pertanggungjawaban oleh P3MI, Mitra
Usaha dan Pemberi Kerja—khususnya terkait asuransi/jaminan sosial dan kompensasi.
iv.
Jika PMI sakit memberikan persetujuan (consent) untuk proses pemulangan, maka Atase
Ketenagakerjaan mulai menyiapkan langkah-langkah konkret, dimulai dengan
mengirimkan brafaks, khususnya kepada BP2MI, dinas yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan bidang ketenagakerjaan kabupaten/kota dan keluarga di Indonesia terkait
rencana pemulangan PMI karena sakit.
v. Melakukan koordinasi dengan otoritas berwenang di negara/tujuan penempatan dan di
Indonesia untuk mempersiapkan proses kepulangan, khususnya terkait dokumendokumen resmi yang dibutuhkan.
vi. Memastikan pertanggungjawaban Mitra Usaha/Pemberi Kerja terkait persiapan
kebutuhan sarana kesehatan PMI dalam perjalanan.
vii. Mendapatkan clearance dari pihak rumah sakit untuk melakukan pemulangan (misalnya,
apakah penyakit yang diderita tidak infeksius/berpotensi menular).
viii.
Mengamankan perizinan dari petugas medis maskapai penerbangan yang dipergunakan.
ix.
Mengantarkan PMI sakit ke bandara embarkasi.
x.
Terus memantau perjalanan pulang PMI sampai ke rumah. Koordinasi secara terusmenerus harus dilakukan sampai Atase Ketenagakerjaan menerima konfirmasi berita

164

xi.

xii.

bahwa PMI sakit sudah sampai di rumah/diterima keluarga, atau pihak lainnya yang
ditunjuk untuk menampung selama perawatan.
Atase Ketenagakerjaan terus mengikuti perkembangan kondisi PMI sakit, terutama
melalui koordinasi dengan dinas-dinas terkait di daerah asal PMI. Tanggung jawab tidak
berhenti pada pemulangan, terlebih jika ada mekanisme ganti rugi yang akan
ditindaklanjuti. Dari posisinya di negara/tujuan penempatan, Atase Ketenagakerjaan
memastikan kompensasi, maupun proses hukum atau mekanisme penyelesaian masalah
lainnya tetap berlangsung dan berpihak pada kepentingan PMI yang dipulangkan. Atase
Ketenagakerjaan berperan aktif dalam menjamin bahwa Pemberi Kerja/Mitra Usaha
beserta P3MI menjalankan tanggung jawabnya terkait pemenuhan kompensasi dan/atau
penyelesaian masalah.
Melaporkan pemulangan PMI kepada Kepala Perwakilan.

c. Pemulangan PMI dari negara konflik, rawan dan berbahaya
Saat ini, sayangnya belum ada kerangka hukum internasional untuk memandu repatriasi
pekerja migran dari negara/tujuan penempatan ketika konflik bersenjata pecah secara terbuka
(Kelly & Wadud 2012). Dalam konteks ini, urgensi untuk melakukan pemulangan sangat besar
karena sebagai non-warga negara, pekerja migran berada dalam tingkat kerentanan yang lebih
tinggi ketimbang warga negara. Dalam situasi ini, Atase Ketenagakerjaan menjadi focal point
pertama bagi komunitas pekerja migran dalam proses mobilisasi pemulangan ke Tanah Air.
Perhatian utama harus diberikan kepada perempuan PMI dan anak di bawah umur yang tidak
didampingi (unaccompanied minors).
Dalam waktu singkat setelah menerima notifikasi dari pemerintah (Kementerian Luar
Negeri Republik Indonesia) terkait penetapan status darurat negara penempatan; Atase
Ketenagakerjaan harus menempuh langkah-langkah berikut:
i.
Melakukan identifikasi keberadaan dan jumlah Pekerja Migran Indonesia di wilayah
konflik;
ii.
Menyampaikan informasi tentang keberadaan dan jumlah Pekerja Migran Indonesia di
wilayah konflik kepada koordinator lapangan penanganan kondisi darurat di Negara
penempatan untuk diarahkan, dijemput, menuju lokasi aman terdekat yang telah
ditetapkan oleh perwakilan;
iii.
Pada saat Pekerja Migran Indonesia berada di lokasi aman terdekat:
● Melakukan pendataan jumlah dan kondisi Pekerja Migran Indonesia;
● Melakukan pendataan permasalahan Pekerja Migran Indonesia;
● Mengupayakan penyelesaian hak-hak ketenagakerjaan bagi Pekerja Migran
Indonesia; Dalam hal permasalahan Pekerja Migran Indonesia belum dapat
diselesaikan pada waktunya maka Pekerja Migran Indonesia dievakuasi ke tempat
singgah utama dan memfasilitasi Pekerja Migran Indonesia dalam memberikan kuasa
kepada pengacara untuk penyelesaian hak-hak ketenagakerjaannya;
iv.
Berkoordinasi dengan koordinator lapangan penanganan kondisi darurat di Negara
penempatan dalam rangka pelaksanaan evakuasi menuju tempat singgah utama;
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v.

vi.

Pada saat Pekerja Migran Indonesia berada di tempat singgah utama:
● Memastikan jumlah dan kondisi Pekerja Migran Indonesia yang tinggal atau pulang;
● Berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait untuk penanganan pemulangan Pekerja
Migran Indonesia hingga sampai ke Indonesia;
● Memantau penyelesaian hak-hak ketenagakerjaan Pekerja Migran Indonesia yang
dikuasakan kepada pengacara;
Melakukan pelaporan kepada Kepala Perwakilan

Sebagai antisipasi ke depan, setiap Perwakilan harus membangun SOP untuk pemulangan
massal dalam situasi konflik/krisis kemanusiaan. Dalam proses sosialisasi informasi ke komunitas
pekerja migran, Atase Ketenagakerjaan harus memberikan paparan dan pemahamanmengenai
perencanaan kontingensi (contingency planning) di masa konflik/krisis kemanusiaan, serta
menyampaikan prosedur untuk evakuasi dan pemulangan. Atase Ketenagakerjaan juga wajib
memberikan daftar kontak darurat, baik di lingkup Perwakilan maupun di luar Perwakilan.Dalam
situasi konflik, Mitra Usaha dapat menjadi mitra dalam proses evakuasi. International
Confederation of Private Employment Agencies, sudah membangun sebuah Code of Conduct,
yang dapat menjadi rujukan ke depan bagi P3MI dalam membangun kesiapan menghadapi krisis
(crisis preparedness) dan respons darurat di masa konflik ataupun bencana (MICIC Initiative
2016).
Perwakilan RI juga dapat mengurangi beban repatriasi dengan membangun joint response
dengan misi-misi diplomatik negara lain, yang bersifat kolektif dan terkoordinasi. Misalnya,
Perwakilan RI dapat menginisiasi respons bersama antara sesama negara anggota ASEAN.
d. Penanganan kematian dan pemulangan jenazah
Kematian PMI di negara/tujuan penempatan menjadi catatan keprihatinan yang serius,
karena insiden ini mengindikasikan kemungkinan terjadinya eksploitasi, pengabaian hak, dan
kesenjangan-kesenjangan dalam praktik pelindungan PMI. Ketika menerima notifikasi kematian
PMI, Atase Ketenagakerjaan, Kekonsuleran dan Perwakilan RI secara keseluruhan memastikan
langkah-langkah berikut dilakukan dengan saksama dan sesegera mungkin.
i. Mengumpulkan informasi terkait meninggalnya Pekerja Migran Indonesia, yaitu dengan :
● Memastikan bahwa yang meninggal adalah betul Warga Negara Indonesia;
● Menggali informasi tentang penyebab kematian dan memastikan adanya
ketersediaan salinan keterangan kematian (death certificate) dari pihak setempat
yang berwenang;
● Mengumpulkan data Pekerja Migran Indonesia, data keluarga/kerabat terdekat (ahli
waris), Mitra Usaha dan P3MI;
ii. Memberikan informasi kepada keluarga/kerabat terdekat melalui P3MI dan pihak-pihak
terkait di Indonesia;
iii. Berkoordinasi dengan otoritas yang berwenang di negara/tujuan penempatan untuk
penanganan lebih lanjut dan memfasilitasi pengurusan dokumen kematian;
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iv. Dalam kasus PMI meninggal, Atase Ketenagakerjaan secara khusus harus memastikan adanya
pertanggung jawaban P3MI. UU No. 18 Tahun 2017 dalam Pasal 27 ayat (2) secara jelas
mengamanatkan tanggung jawab P3M sebagai berikut:
● Memberitahukan tentang kematian Pekerja Migran Indonesia kepada keluarganya
paling lambat 3 (tiga) kali 24 (dua puluh empat) jam sejak diketahuinya kematian
tersebut;
● mencari informasi tentang sebab kematian dan memberitahukannya kepada pejabat
Perwakilan Republik Indonesia dan anggota keluarga PMI yang bersangkutan;
● mengurus proses pemakaman PMI yang meninggal, baik yang dimakamkan di
negara/tujuan penempatan maupun yang dipulangkan untuk dimakamkan di daerah
asalnya. Tanggung jawab P3MI mencakup penguburan yang layak sesuai tata cara
agama PMI yang meninggal, serta menanggung semua biaya yang diperlukan;
● menyimpan dan menjaga seluruh harta dan milik pribadi (personal effects) yang
ditinggalkan oleh PMI yang meninggal untuk kemudian diserahkan kepada
keluarganya;
● mengurus pemenuhan semua hak PMI yang seharusnya diterima, termasuk melalui
koordinasi dan negosiasi dengan Mitra Usaha dan Pemberi Kerja.
v. Secara spesifik berkenaan dengan pemakaman, selain memastikan adanya
pertanggungjawaban dari P3MI, Atase Ketenagakerjaan harus memperhatikan hal-hal
berikut:
a. Apabila diputuskan untuk dilakukan di Indonesia, maka penanganan dilakukan sesuai
prosedur pemulangan jenazah PMI. Koordinasi yang erat diperlukan khususnya
dengan BP2MI, yang bertanggung jawab memfasilitasi pemulangan hingga daerah
asal PMI; tidak hanya berhenti pada bandara debarkasi. Atase Ketenagakerjaan harus
mempersiapkan brafaks dalam waktu sesingkat mungkin sesudah notifikasi kematian
kepada BP2MI. Selain BP2MI, Atase Ketenagakerjaan juga melakukan koordinasi
intensif dengan Dinas Tenaga Kerja di daerah asal PMI, dinas-dinas lainnya yang
terkait, serta keluarga PMI di Indonesia.
Atase Ketenagakerjaan dapat mempertimbangkan untuk melibatkan komunitas
PMI atau WNI yang ada di negara/tujuan penempatan dalam proses pemulangan
jenazah. Pengamatan pada pemulangan ke Jawa Timur, khususnya, memberikan
pemahaman bahwa seringkali dalam memfasilitasi pemulangan jenazah, komunitaskomunitas ini lebih cepat bergerak dan lebih memahami situasi/perkembangan di
lapangan.
b. Apabila proses pemakaman dilangsungkan di negara/tujuan penempatan, Atase
Ketenagakerjaan melakukan koordinasi dengan otoritas yang berwenang di
negara/tujuan penempatan untuk memastikan proses berjalan dengan baik dan
lancar. Atase Ketenagakerjaan dan Perwakilan RI harus memastikan bahwa keluarga
memberikan persetujuan terhadap pemakaman yang dilakukan di negara/tujuan
penempatan.
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Proses penanganan kematian dan pemulangan jenazah dilaporkan Atase Ketenagakerjaan
kepada Kepala Perwakilan. Belajar dari pengalaman Nepal (ILO 2016), memperbaiki sistem
pelaporan kematian berperan penting dalam membangun pangkalan data (database) yang kokoh
untuk membantu analisis mengenai pola-pola dan tingkat kerentanan yang dihadapi olehPMI di
masing-masing negara/tujuan penempatan. Pangkalan data ini dibangun idealnya dengan
melibatkan konsultasi kepada pakar kesehatan publik, khususnya dalam menentukan kategori
penyebab kematian. Keberadaan pangkalan data yang baik memberikan informasi demografis
yang baik, dan insights yang didapat dari data ini dapat dimasukkan ke dalam materi sosialisasi
yang menyasar PMI (baik sebelum keberangkatan, ataupun ketika sudah berada di negara/tujuan
penempatan) tentang masalah-masalah keselamatan dan kesehatan yang harus menjadi
perhatian mereka dan harus diantisipasi. Idealnya, studi mendalam yang spesifik di masingmasing negara/tujuan penempatan juga dilakukan, khususnya untuk memahami kondisi
hidup/kerja dan akses PMI ke fasilitas kesehatan dan mekanisme pelindungan yang dimiliki
Perwakilan. Pengalaman Nepal juga menggarisbawahi perlunya institusionalisasi proses audit
kematian di semua Perwakilan RI, khususnya bagi Atase Ketenagakerjaan, hal ini berguna dalam
proses kompensasi yang diberikan kepada ahli waris PMI yang meninggal dunia.

5.8 Peningkatan kerja sama dan promosi: Penyebaran informasi tentang
kebijakan dan layanan mengenai migrasi dan hak-hak perempuan di
negara/tujuan penempatan
Atase ketenagakerjaan berperan dalam intermediasi pasar ketenagakerjaan antara
Indonesia sebagai negara asal dengan negara penempatan, dan secara lebih luas, memiliki
kontribusi dalam memajukan diplomasi ekonomi Indonesia. Dalam tujuan meningkatkan
hubungan kerja sama bilateral, atase ketenagakerjaan memiliki tugas-tugas berikut:
a. Melakukan pengumpulan data dan melakukan analisis berkesinambungan terhadapekonomi
makro dan konteks ekonomi makro negara/tujuan penempatan:
i.
perekonomian makro sektoral;
ii.
situasi dan tren pasar ketenagakerjaan, termasuk sistem pengupahan;
iii.
perkembangan peraturan hukum terkait: ketenagakerjaan, gender dan hak asasi
manusia.
b. Identifikasi peluang kerja
i.
menggali informasi peluang kerja yang sesuai dengan kompetensi pekerja migran
Indonesia, khususnya perempuan PMI;
ii.
identifikasi pelaku bisnis (Mitra Usaha dan Pemberi Kerja) yang melakukan praktik
penempatan yang etis.
c. Melakukan koordinasi dan membina hubungan dengan berbagai pemangku kepentingan
strategis di negara/tujuan penempatan
i.
aktor-aktor pemerintah (kementerian/lembaga pemerintah terkait);
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ii.

Mitra Usaha dan Pemberi Kerja prospektif, asosiasi-asosiasi industri lainnya yang
relevan. Salah satu mekanisme yang dapat ditempuh misalnya adalah melalui
penyelenggaraan business forum, yang mengaitkan bisnis dengan penghormatan
terhadap hak asasi manusia;
iii.
kelompok masyarakat sipil yang relevan: organisasi nonpemerintah yang bergerak di
isu migrasi, serikat-serikat buruh setempat, serikat/komunitas pekerja migran,
penggiat isu perempuan/gender;
d. Memastikan adanya diseminasi informasi yang akurat dan selalu terbaharui terkait
mekanisme penempatan pekerja migran Indonesia yang adil dan aman. Dalam hal ini, atase
ketenagakerjaan wajib melakukan promosi praktik-praktik penempatan yang etis kepada
aktor-aktor bisnis di negara penempatan, dan
e. Menyusun analisis isu-isu ketenagakerjaan yang responsif gender secara berkala. Analisis ini
bernilai strategis, karena diposisikan untuk membantu pemerintah dalam penyusunan
kebijakan migrasi ketenagakerjaan yang adil dan aman bagi perempuan PMI. Analisis yang
paripurna dan spesifik konteks oleh Atase Ketenagakerjaan memiliki potensi kontribusi yang
luar biasa untuk perumusan dan perbaikan perjanjian atau MoU bilateral yang kerap dipakai
sebagai instrumen utama untuk mendefinisikan dan menggariskan ketentuan-ketentuan
dalam penempatan PMI ke negara/tujuan.
Selain peningkatan hubungan kerja sama bilateral dengan negara/tujuan penempatan,
atase ketenagakerjaan juga melakukan diplomasi ekonomi yang lebih luas dengan membangun
dan membina hubungan dengan perwakilan-perwakilan negara-negara asal perempuan PMI
lainnya di negara/tujuan penempatan ini. Collective bargaining dengan negara/tujuan
penempatan dan sosialisasi norma/praktik terbaik untuk memandu semua negara asal dalam
melakukan penempatan yang etis diperlukan untuk memastikan tidak ada praktik race to the
bottom. Selama ini negara-negara asal berlomba-lomba menawarkan tenaga kerja dengan proses
perekrutan yang murah melalui pembebanan biaya pada pekerja migran dan migrasi utang.

5.9 Pelaporan, perencanaan dan penyusunan anggaran yang responsif gender

5.9.1

Pelaporan sebagai basis data terpilah gender

Menurut Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Atase Ketenagakerjaan/Staf Teknis
Ketenagakerjaan (2019), substansi pelaporan dapat memuat antara lain:
a. Kondisi ketenagakerjaan di negara/tujuan penempatan, antara lain:
● Jumlah penduduk
● Jumlah angkatan kerja
● Jumlah pekerja migran & distribusi sektor kerja
● Jumlah Pekerja Migran Indonesia & distribusi sektor kerja
b. Data penempatan Pekerja Migran Indonesia menurut jenis jabatan, jumlah, periode
penempatan, dan jenis kelamin yang ditempatkan pada pengguna berbadan hukum dan
perorangan. Nilai penting data ini termaktub dalam Pasal 7 (b) UU No. 18 Tahun 2017, yang
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c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
k.
l.

menggariskan pendataan dan pendaftaran oleh Atase Ketenagakerjaan atau pejabat dinas
luar negeri yang ditunjuk sebagai bagian dari Pelindungan Selama Bekerja.
Data Mitra Usaha menurut kinerja (layak dan bermasalah)
Data Pemberi Kerja menurut kategori unit usaha
Data penanganan kasus yang dialami oleh perempuan PMI menurut jenis masalah,44 jumlah,
status pengguna, dan status penanganan masalah
Data pelanggaran hak-hak ketenagakerjaan yang dialami oleh perempuan PMI
Data pemulangan Pekerja Migran Indonesia (karena sakit, menjadi korban kekerasan,
terjadinya pelanggaran perjanjian kerja, dan meninggal dunia)
Data permintaan dan pemenuhan Job Order
Data pengesahan Perjanjian Kerja
Informasi terkait peluang kesempatan kerja
Data terkait Pekerja Migran Indonesia yang tinggal di tempat singgah
Informasi dan data terkait program pembinaan Pekerja Migran Indonesia

Data yang telah dihasilkan berdasarkan pelaporan berkala kemudian dapat dipilah
berdasarkan gender, dan menjadi bagian dari data terpilah gender yang dikumpulkan dan
ditelaah oleh Perwakilan RI. Data terpilah gender (gender-disaggregated data) sendiri mengacu
pada data yang dikumpulkan dan dipresentasikan secara terpisah berdasarkan gender. Data
terpilah gender harus diperbaharui secara berkala untuk mengakomodasi perubahan, dan
melakukan koreksi. Kelompok masyarakat sipil, termasuk serikat pekerja migran dan NGO dapat
menjadi mitra dalam pengumpulan data terpilah gender, karenanya konsultasi dengan pihak ini
secara berkala menjadi penting. Data terpilah gender dapat dikumpulkan melalui berbagai
metode, di antaranya: desk review, studi dokumen, survei, analisis tren, wawancara, jajak
pendapat, focused group discussions (FGD), pengamatan langsung, studi kasus.
Atase ketenagakerjaan dan stafnya dapat memulai pemilahan data berdasarkan gender,
dengan mengajukan self-assessment yang mempertanyakan hal-hal berikut:
● Apakah perwakilan telah secara reguler mengumpulkan data terpilah gender?
● Apakah konsultasi dengan para pemangku kepentingan di negara penempatan telah
dilakukan secara berkala untuk meninjau dampak dari kebijakan Perwakilan RI selama ini?
● Apa saja sumber daya, (pra)sarana dan tools yang tersedia di Perwakilan untuk melakukan
pemilahan data berdasarkan gender?
Data terpilah gender memiliki nilai strategis, dan ketersediaannya penting bagi pengambil
kebijakan supaya mereka dapat mengembangkan respons kebijakan yang sesuai dan
berdasarkan bukti fakta yang ditemui di lapangan. Perencanaan dan penganggaran yang
responsif gender bertumpu pada ketersediaan data terpilah gender untuk memandu analisis
gender. Analisis gender utamanya memeriksa hal-hal berikut ini: hubungan antara laki-laki dan
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Data terkait kasus kekerasan berbasis gender/kekerasan terhadap perempuan perlu

mendapatkan perhatian khusus.
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perempuan; akses masing-masing ke sumber daya; hambatan yang dihadapi masing-masing
(dalam hubungan satu sama lain, di tingkat rumah tangga, komunitas, di level nasional). Analisis
gender menelaah bagaimana relasi kuasa berdasarkan gender menciptakan diskriminasi,
subordinasi, marginalisasi, eksploitasi hingga eksklusi.
Analisis gender biasanya mempertimbangkan aspek intersectionality, di mana kerentanan
perempuan berkelindan dengan aspek identitas lain, misalnya status kelas sosial, etnisitas, dsb.
Dalam kasus perempuan PMI, intersectionality yang langsung terlihat berkaitan dengan status
mereka sebagai non-warganegara, dan sebagai pekerja berupah rendah (low-wage worker).
Analisis gender mengidentifikasi isu-isu utama berikut yang berkontribusi terhadap
kesenjangan gender: (i) pembagian kerja (division of labor) berdasarkan gender; (ii) pengambilan
keputusan di tingkat rumah tangga; (iii) kontrol perempuan ke aset produktif; (iv) akses
perempuan ke layanan dan ruang publik; (v) partisipasi perempuan di ruang publik; (vi) kontrol
perempuan terhadap tubuhnya sendiri; (vii) kekerasan dan akses ke hukum/peradilan;
(viii) aspirasi dan kepentingan strategis perempuan.
Terkait dengan pelayanan dan pelindungan yang diberikan Perwakilan RI kepada pekerja
migran Indonesia, analisis gender harus diarahkan untuk setidaknya terjawabnya pertanyaanpertanyaan utama berikut:
a. Apakah bentuk kesenjangan gender yang dialami pekerja migran Indonesia di negara
penempatan? Kerentanan spesifik seperti apa yang mereka alami?
b. Siapa yang mengalami kesenjangan tersebut: perempuan PMI Indonesia di sektor mana?
c. Apa dan siapa yang menjadi penyebab hadirnya kesenjangan-kesenjangan tersebut?
d. Apa kebutuhan pelindungan utama perempuan PMI?
e. Apa coping mechanism yang tersedia bagi perempuan PMI, adakah akses peradilan bagi
mereka di negara/tujuan penempatan?
f. Apakah selama ini Perwakilan RI sudah mengambil kebijakan untuk mengurangi
kesenjangan gender dan kerentanan yang ada?
Apakah kebijakan-kebijakan yang diambil oleh Perwakilan RI memberikan manfaat yang
nyata bagi perempuan PMI Indonesia? Bagaimana kita mengukurnya?

5.9.2

Perencanaan dan penganggaran yang responsif gender

Perencanaan responsif gender oleh atase ketenagakerjaan di negara/tujuan penempatan
berpusat pada pertanyaan utama: Apa saja layanan spesifik yang harus diberikan oleh Perwakilan
RI kepada pekerja migran Indonesia, khususnya perempuan pekerja, untuk mengoptimalkan
pelindungan dan meningkatkan kesejahteraan mereka?
Penganggaran yang responsif gender secara umum mencakup langkah-langkah sebagai berikut:
analisis gender, identifikasi tujuan, sasaran luaran (output), dan penghitungan biaya.
a. Langkah pertama: Melakukan analisis gender terhadap kondisi PMI dan situasi
ketenagakerjaan yang ada di negara penempatan. Analisis gender mengacu pada proses
analisis informasi yang dirancang khusus untuk memastikan bahwa manfaat dan sumber daya
yang ada secara efektif dan adil dinikmati oleh baik oleh perempuan, maupun laki-laki.
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Secara kritis, analisis ini memeriksa bagaimana perbedaan dan aktivitas berdasarkan gender
peran mempengaruhi hak dan kesempatan perempuan dan laki-laki. Salah satu elemen
penting dalam analisis gender adalah mencermati akses dan kontrol terhadap sumber daya.
Analisis ini kemudian menjadi pijakan untuk memastikan peluang partisipasi perempuan yang
lebih besar dalam sektor kegiatan ke depannya, dan menjamin perempuan mendapatkan
manfaat yang sebesar-besarnya dari program/kegiatan yang dilakukan.
b. Langkah kedua: Berdasarkan analisis gender atas situasi yang ada, tentukan tujuan (outcome)
yang ingin dicapai melalui sebuah program atau kegiatan.
c. Langkah ketiga: Identifikasi luaran (output) yang diperlukan untuk mencapai tujuan
(outcome). Ini dapat mencakup identifikasi kegiatan-kegiatan yang diperlukan untuk
merealisasikan masing-masing luaran.
d. Langkah keempat: Kalkulasi biaya (dana yang harus dialokasikan) setelah semua tujuan,
luaran dan kegiatan telah teridentifikasi.
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BAB 6.
PEDOMAN PERAN AKTOR SWASTA
DALAM PROSES PENEMPATAN PEREMPUAN
PMI: KODE ETIK UNTUK P3MI

S

ecara umum, agensi perekrut swasta memiliki peran yang penting dalam ekspansi
kepasar tenaga kerja ke luar negeri, dan seringkali lebih cermat dan tanggap terhadap
permintaan atas tenaga kerja dari negara asal di negara/tujuan penempatan. Berbagai
laporan mengakui fungsi agensi perekrut swasta yang krusial dalam mencocokkan permintaan
dan suplai tenaga kerja (labor market matching function) (ILO 2007; ILO 2009).
Selama berpuluh-puluh tahun, aktor swasta telah memberikan kontribusi riil dan secara
aktif berperan serta dalam penempatan pekerja migran Indonesia ke luar negeri. Perusahaan
Penempatan Pekerja Migran Indonesia atau P3MI sebagaimana entitas ini dikenal di bawah UU
No. 18 Tahun 2017, memiliki nilai strategis dalam kapasitasnya sebagai intermediator yang
memastikan pasar ketenagakerjaan berfungsi dengan baik. P3MI membantu dalam membuka
kesempatan kerja bagi pekerja Indonesia, ikut memperbaiki standar penghidupan mereka dan
keluarganya, dan memberikan sumbangsih pada upaya keseluruhan untuk mengentaskan
kemiskinan di Indonesia.
Dari rangkaian diskusi yang telah dilakukan dengan P3MI dan asosiasi-asosiasi P3MI dalam
penyusunan pedoman responsif gender ini, didapati bahwa hingga kini belum tersedia kode etik
yang memandu pelaksanaan bisnis penempatan PMI. Senjang ini penting untuk diisi. Sebagai
sebuah self-regulation, kode memiliki nilai penting karena natur moralnya: kode adalah sebuah
janji dan komitmen terhadap klien (dalam hal ini Pekerja Migran Indonesia), dan khalayak umum
yang lebih luas.
Idealnya, tentu kode etik ini dibentuk sendiri oleh kalangan pelaku bisnis—akan tetapi
diskusi yang berlangsung dengan P3MI dan asosiasi-asosiasinya mengindikasikan bahwa pelaku
bisnis masih lebih memilih pemerintah menetapkan aturan main yang jelas, termasuk dalam
penerapan sanksi yang lebih tegas. Kode etik ini kemudian disusun dengan pengharapan bahwa
pedoman yang digariskan di dalamnya dapat diadopsi dalam peraturan hukum yang mengikat.
Pengalaman sebelumnya menunjukkan bahwa code of conduct menjadi lebih efektif antara lain
ketika penyusunannya dibahas dengan pemerintah, serikat buruh dan organisasi masyarakat
sipil, karenanya proses tersebut dilakukan dalam penyusunan dokumen ini.
Bab keenam dari panduan ini merupakan rumusan usulan kode etik bagi P3MI sebagai
pelaksana penempatan. UU No. 18 Tahun 2017 sebagai koreksi terhadap perundangan
sebelumnya yang lebih mengedepankan aspek bisnis, telah mengamanatkan pembatasan peran
P3MI sebagai kerangka besar pelindungan yang lebih baik. Pembatasan peran P3MI sebagai
mitigasi dominasi swasta dalam proses penempatan merupakan langkah penting, akan tetapi
mengingat UU No. 18 Tahun 2017 masih bersifat buta gender, diperlukan uraian yang lebih
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konkret mengenai peran P3MI yang responsif gender. Berpegang pada panduan pelaksanaan
bisnis yang selaras dengan hak asasi manusia, serta perekrutan yang adil, khususnya dengan
mengacu pada Konvensi ILO No. 181 dan Konvensi No. 189, bab ini menawarkan prinsip
operasional pelindungan, panduan bisnis penempatan yang etis (termasuk relasi dengan aktor
pemerintah), serta garis besar layanan yang responsif gender oleh P3MI. Salah satu penekanan
yang menjadi sentral dalam kode etik ini adalah pembiayaan penempatan yang transparan, dan
terlarang untuk dibebankan kepada PMI, sebagaimana telah dicanangkan oleh Pasal 30 dari UU
No. 18 Tahun 2017. Implementasi prinsip ini menjadi tantangan yang signifikan mengingat
ketentuan mengenai pembiayaan merupakan area kebijakan migrasi yang tertua di Indonesia,
yang selama ini paling sulit diintervensi oleh aktor masyarakat sipil.
Penyusunan kode etik ini diharapkan berkontribusi pada terbitnya iklim usaha dan
persaingan yang sehat antar-P3MI. Kementerian Ketenagakerjaan juga dapat menjadikan kode
etik ini sebagai pegangan dalam mengurai indikator evaluasi praktik dan performa P3MI.
Terakhir, yang tidak kalah pentingnya, panduan ini menggarisbawahi bahwa sejatinya yang
menjadi klien utama yang paling penting untuk diperhatikan dan dilindungi hak-hak, kepentingan
dan kesejahteraannya adalah perempuan PMI, bukan Pemberi Kerja (majikan). Peran P3MI yang
digariskan oleh UU No. 18 Tahun 2017 dengan demikian harus dikerangkakan sebagai layanan
perusahaan kepada PMI. Panduan ini juga kemudian dapat digunakan oleh PMIsebagai rujukan
dalam mengklarifikasi apa saja layanan yang seharusnya mereka terima, dan kewajiban P3MI
kepada mereka. Untuk tujuan tersebut, diharapkan ke depannya dokumen kode etik P3MI, serta
daftar perusahaan yang tidak menaatinya, dapat secara terbuka dikomunikasikan ke publik.

6.1 Prinsip-prinsip dasar dalam pelaksanaan bisnis penempatan yang responsif
gender

6.1.1

Hak asasi manusia dalam pelaksanaan bisnis

Pada tahun 2011, Prinsip-prinsip Panduan PBB mengenai Bisnis dan Hak Asasi Manusia
telah mendapatkan dukungan sepenuhnya dari Dewan Hak Asasi Manusia (Dewan HAM) PBB.
Sebagai sebuah instrumen hukum internasional, Prinsip-prinsip ini bertujuan untuk
menempatkan korporasi sebagai aktor baru yang memiliki peran dan tanggung jawab dalam
memajukan hak asasi manusia.
Prinsip-prinsip Panduan Bisnis dan Hak Asasi Manusia PBB memuat tiga pilar; yakni: (i)
pelindungan; (ii) penghormatan, dan; (3) pemulihan. Pilar pelindungan menggariskan kewajiban
negara untuk melindungi hak asasi manusia, di mana pemerintah harus melindungi individu dari
pelanggaran hak asasi manusia oleh pihak ketiga, termasuk aktor bisnis atau kelompok usaha.
Pilar penghormatan menggariskan tanggung jawab perusahaan untuk menghormati hak asasi
manusia. Perusahaan tidak diperbolehkan melanggar hak asasi manusia yang diakui secara
internasional, dan berperan aktif dalam menghindari, mengurangi, atau mencegah dampak
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negatif dari kegiatan operasional perusahaan. Pilar ketiga mendorong adanya perluasan akses
bagi korban mendapatkan pemulihan yang efektif, baik melalui mekanisme yudisial maupun nonyudisial.
Komitmen Pemerintah Indonesia untuk menyelaraskan bisnis dengan hak asasi manusia
dimunculkan melalui pencanangan Rencana Aksi Nasional (RAN) Bisnis dan Hak Asasi Manusia
pada tahun 2017. Dalam menerapkan RAN Bisnis dan hak asasi manusia berpijak pada beberapa
kontekstualitas spesifik Indonesia, antara lain skala usaha, di mana kewajiban dan tanggung
jawab untuk menjunjung tinggi hak asasi manusia dalam pelaksanaan bisnis tidak hanya dibatasi
pada korporasi besar. Sebagaimana ditegaskan dalam RAN Bisnis dan Hak Asasi Manusia,
“Prinsip-Prinsip Panduan menetapkan tanggung jawab perusahaan untuk menghormati hak asasi
manusia berlaku pada seluruh perusahaan terlepas dari ukuran, sektor, konteks kegiatan,
kepemilikan, dan struktur yang dimiliki.”
Aspek responsif gender dari Prinsip-prinsip Panduan terlihat dari penekanan pada
kewajiban sektor bisnis untuk menegakkan dan melindungi hak-hak perempuan, baik di tempat
kerja, dalam rantai pasokan (supply chain) mereka, maupun di komunitas lokal mereka. Pelaku
bisnis memiliki tanggung jawab eksplisit untuk mempertimbangkan implikasi dari setiap
aktivitasnya terhadap hak-hak perempuan.
Perhatian terhadap isu migrasi terlihat dalam RAN Bisnis dan Hak Asasi Manusia, antara lain
dengan dirujuknya Konvensi Pekerja Migran sebagai salah satu instrumen hukum hak asasi
manusia yang utama. Lebih jauh, RAN Bisnis dan Hak Asasi Manusia memetakan buruh migran
serta buruh perempuan sebagai komunitas terdampak langsung oleh kegiatan aktor bisnis.
Secara jelas, perempuan PMI merupakan irisan langsung dari kedua jenis komunitas ini. RAN
Bisnis dan Hak Asasi Manusia juga memetakan kelompok perempuan dan kelompok anak sebagai
komunitas setempat yang terdampak. Dapat ditarik kesimpulan bahwa secara holistik RAN Bisnis
dan Hak Asasi Manusia mengenali kerentanan khas perempuan PMI dan keluarga yang
ditinggalkannya.
Implementasi bisnis yang adil menuntut adanya regulasi dan pemantauan yang memadai
dari pemerintah. Dalam Prinsip-prinsip Panduan Bisnis dan Hak Asasi Manusia PBB, digariskan
bahwa Negara harus menghindarkan terjadinya pelanggaran hak asasi manusia, dalam wilayah
dan/atau yurisdiksinya, oleh pihak ketiga, termasuk kelompok usaha. Ini mencakup mengambil
langkah-langkah yang sesuai untuk mencegah, menginvestigasi, menghukum dan memberikan
ganti rugi/kompensasi pelanggaran melalui kebijakan/regulasi, perundangan dan ajudikasi
(penyelesaian konflik) yang efektif.
RAN Bisnis dan Hak Asasi Manusia menggariskan pentingnya reformasi hukum dalam
memastikan implementasi praktik bisnis yang sesuai hak asasi manusia. Dalam konteks migrasi,
UU No. 18 Tahun 2017 merupakan perbaikan dari UU No. 39 Tahun 2004. UU No. 18 Tahun 2017
menampakkan semangat pelindungan bagi pekerja migran, dan menjawab kritik terhadap
perundangan sebelumnya yang dipandang lebih mengedepankan aspek bisnis. Secara jelas, UU
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No. 18 Tahun 2017 telah membatasi peran P3MI—kontras dengan perundangan sebelumnya di
mana semua aspek pra-keberangkatan didominasi oleh perusahaan jasa penempatan. UU No. 18
Tahun 2017 mencoba untuk lebih mengetatkan persyaratan yang harus dipenuhi oleh P3MI
sebagai kualifikasi minimal untuk melakukan bisnis penempatan, serta mengurai sanksi pidana
dengan lebih jelas untuk pelanggaran praktik penempatan oleh P3MI dalam Pasal 80, 82, 83, 85
dan 86.
Penerbitan izin usaha adalah respons kebijakan yang umum dipakai untuk memantau
praktik agensi penyalur tenaga kerja swasta, sebagai bentuk pelindungan terhadap pekerja.
Regulasi perizinan bernilai penting karena memungkinkan pemerintah untuk memilah antara
perusahaan yang boleh melakukan penempatan, dengan yang tidak. Secara teoretis, pemisahan
ini membedakan antara aktor bisnis yang baik dari yang buruk, dan menghadirkan sistem
monitoring yang lebih jelas (straightforward)—siapa yang tidak memegang izin merupakan
entitas penempatan yang ilegal (IOM 2015). Mekanisme licensing dengan demikian bertujuan
utama menjadikan aktor penempatan lebih “hadir” dan terlihat (visible) serta akuntabel. Dalam
hal ini, sebenarnya Pasal 54 tidak hanya menjadi mekanisme pelindungan bagi PMI, namun juga
bagi perusahaan penempatan yang baik.
Untuk mendapatkan izin usaha, syarat dan ketentuan diberlakukan. Pasal-pasal 54 dan 55
dalam UU No. 18 Tahun 2017 telah menggariskan persyaratan kapasitas finansial yang lebih ketat
untuk mendapatkan SIP3MI, di mana P3MI diharuskan memenuhi syarat-syarat: a. memiliki
modal disetor yang tercantum dalam akta pendirian perusahaan paling sedikit
Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah); b. menyetor uang kepada bank pemerintah dalam
bentuk deposito paling sedikit Rp. 1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) yang
sewaktu-waktu dapat dicairkan sebagai jaminan untuk memenuhi kewajiban dalam pelindungan
Pekerja Migran Indonesia; c. memiliki rencana kerja penempatan dan pelindungan Pekerja
Migran Indonesia paling singkat 3 (tiga) tahun berjalan; dan d. memiliki sarana dan prasarana
pelayanan penempatan Pekerja Migran Indonesia.
Peningkatan persyaratan perizinan sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 54
menampilkan upaya penyaringan aktor penempatan yang lebih baik. Praktik di mana agensi
penyalur pekerja migran swasta diharuskan untuk menaruh deposit (dikenal sebagai escrow atau
bond), merupakan norma umum yang diterima secara global sebagai pembuktian kapasitas
finansial dalam menjalankan bisnis. Kriteria kapasitas finansial ini penting dalam memastikan
perusahaan penempatan memiliki kemampuan operasional dan melakukan organisasi usaha
yang laik, tidak membahayakan pegawai ataupun klien—dalam hal ini pekerja migran—yang
menggunakan jasa layanannya. Deposit ini juga menjadi simbolisasi itikad yang baik dari P3MI
untuk menaati legislasi yang ada; bahwa jika terjadi permasalahan, kompensasi terhadap pekerja
migran yang dirugikan dapat dibayarkan. Dalam konteks UU No. 18 Tahun 2017, deposit ini
menjadi sinyalemen kesiapan P3MI mengemban tugas dan tanggung jawabnya sebagaimana
tertuang dalam Pasal 52 ayat (1) c.
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Jika dilihat dalam perbandingan, ketentuan sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 54
bukanlah persyaratan yang berat, penyaringan sebagaimana yang ditampilkan dalam pasal
tersebut bahkan masih jauh dari ideal, karena ketentuan-ketentuan lain bisa diperhatikan selain
dari persyaratan finansial. Menurut IOM (2005), kapabilitas finansial hanya merujuk pada
kemampuan menyediakan sumber finansial bagi operasi lintas-batas perusahaan, dan
kemampuannya untuk menyerap konsekuensi-konsekuensi dari kemungkinan kegagalan pasar.
Di luar ini, secara terperinci terdapat kriteria dan persyaratan lainnya yang dapat dipakai untuk
menilai kelayakan usaha agensi perekrutan swasta: (i) Legal personality, yakni sertifikasi bahwa
bisnis dapat beroperasi secara legal; (ii) Corporate personality, yaitu sertifikasi untuk
menunjukkan eksistensi bisnis sebagai sebuah badan usaha, (iii) Kemampuan pemasaran, yakni
kompetensi dalam mencari atau mengidentifikasi peluang kerja di negara/tujuan penempatan;
(iv) Kemampuan merekrut, yang menjamin kompetensi perusahaan dalam meninjau, memeriksa,
dan menilai kesesuaian antara kualifikasi calon pekerja dengan persyaratan bagi bagi peluang
kerja yang ditawarkan; (v) Kapabilitas manajemen, yaitu kemampuan manajemen dan
ketersediaan sarana/fasilitas dalam menjalankan operasi bisnis secara berkesinambungan (OSCE,
IOM & ILO 2006:47).
Lebih jauh, dalam perspektif komparatif, banyak negara asal pekerja migran lainnya
mengharuskan adanya pemeriksaan latar belakang kriminal bagi para pemilik agensi penyalur
pekerja migran swasta, terutama sebagai konfirmasi bahwa yang bersangkutan tidak pernah
melakukan tindak pidana, khususnya yang menyangkut perdagangan orang (trafficking). Selain
tidak pernah terlibat pidana perdagangan orang, Bangladesh secara khusus mengharuskan
deklarasi resmi dari pengadilan yang kompeten bahwa kandidat pemegang lisensi sehat secara
mental, tidak pernah terlihat pencucian uang, terorisme internasional, ataupun tindak-tindak
kejahatan moral lainnya. Menjadi catatan penting bahwa dalam diskursus yang berkembang
secara internasional, screening catatan kejahatan ini dianggap sebagai basic check—yang mana
kualifikasi dasar ini pun tidak dikaitkan secara langsung dengan persyaratan perizinan dalam UU
No. 18 Tahun 2017.
Di samping penelisikan terhadap catatan kejahatan, persyaratan yang digariskan oleh
negara-negara asal pekerja migran yang lain mencakup: (1) adanya penjaminan bahwa kandidat
pemegang izin usaha memiliki reputasi dan karakter moral yang baik (dalam kasus Sri Lanka,
diharuskan ada dua testimoni); (2) persyaratan pendidikan formal hingga tingkat tertentu
(sebagaimana dalam kasus Filipina).
Dari perspektif komparatif, klausul-klausul perizinan dalam UU dapat kita baca sebagai
ikhtiar awal untuk mengaitkan licensing dengan viability dari bisnis yang dijalankan oleh P3MI,
dan kapasitas finansial mereka. UU No. 18 Tahun 2017 lebih lanjut mengurai persyaratan
administratif dan pelaporan berkala dalam Pasal 57 untuk memperoleh dan memperpanjang
SIP3MI. Harapan ke depannya, sensitivitas gender juga dapat diurai sebagai indikator dalam
menilai kelayakan P3MI untuk mendapatkan izin usaha.
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Selain mengetatkan persyaratan perizinan usaha, terobosan lain dalam UU No. 18 Tahun
2017 adalah adanya uraian tentang sanksi pidana dengan lebih jelas untuk pelanggaran praktik
penempatan oleh P3MI dalam Pasal 82 dan 85 (juga terkait: Pasal 80, 83 dan 86). Dalam catatan
kritis, pada praktiknya, penegakan hukum, khususnya terkait penghukuman terhadap
perusahaan yang melakukan pelanggaran terhadap hak pekerja migran—baik dalam konteks hak
asasi manusia yang lebih luas, maupun spesifik dalam lingkup ketenagakerjaan—tampak belum
maksimal. Secara umum, prosedur perundangan untuk mempidanakan korporasi sangat lemah,
dan dalam konteks migrasi khususnya, P3MI sebagai entitas yang melakukan pelanggaran hampir
tidak pernah terhukum. Studi yang dilakukan Palmer (2020) menyoroti bahwa hanya ada satu
penuntutan pidana terhadap perusahaan pelaku penempatan yang menemui keberhasilan di
Indonesia, yakni dakwaan terhadap tindak pidana perdagangan orang yang dilakukan oleh PT
Mahkota Ulfa Sejahtera pada tahun 2014. ILO (2015) mencatat bahwa mekanisme penegakan
aturan (enforcement) yang memadai acapkali memang menjadikelemahan di berbagai negara.
Diperlukan riset lebih mendalam untuk mengidentifikasi skema- skema enforcement yang efektif
untuk menangani pelanggaran-pelanggaran dalam perekrutan, sesuai konteks negara yang
bersangkutan.
Dalam konteks Indonesia, Pasal 82 dan 85 perlu dipahami dalam kerangka utuh tugas dan
tanggung jawab P3MI sebagaimana digariskan oleh Pasal 52 ayat (1), yakni: “a. mencari peluang
kerja; b. menempatkan Pekerja Migran Indonesia; dan c. menyelesaikan permasalahan Pekerja
Migran Indonesia yang ditempatkannya.” Pasal ini menjadi penting, bukan hanya dalam artian
pembatasan peran P3MI sebagai mitigasi dominasi swasta dalam proses penempatan yang
selama ini terjadi, akan tetapi juga ditilik dari kecermatannya melihat pokok utama dari peran
P3MI. Poin (a) dan (b) khususnya, menunjuk pada peran P3MI sebagai intermediator yang
melakukan fungsi mencocokkan permintaan dan suplai di pasar kerja (labor market matching
function) (ILO 2007; ILO 2009). Ditinjau dari fungsi intermediasi ini, bahwa P3MI memiliki
tanggung jawab terhadap isi Perjanjian Kerja merupakan hal yang masuk akal dan sudah
semestinya. Dalam proses mencari peluang kerja, P3MI secara langsung mendapatkan informasi
mengenai lowongan kerja yang ditawarkan oleh Mitra Usaha dan/atau Pemberi Kerja melalui Job
Order (JO). Job Order atau informasi permintaan, merupakan sebuah dokumen legal yang
memuat permohonan untuk menempatkan dan mempekerjakan Pekerja Migran Indonesia(PMI).
Permintaan ini diajukan oleh Mitra Usaha di negara/tujuan penempatan yang bekerja sama
dengan P3MI di Indonesia. Job Order yang diproses oleh P3MI umumnya memuat/diiringi
keterangan tentang jenis pekerjaan yang tersedia, persyaratan yang harus dipenuhi, serta kondisi
kerja yang ada.
Dalam perannya mencari peluang kerja dan melakukan penempatan, sebagai bentuk
pelindungan, P3MI wajib memastikan bahwa terdapat kesesuaian antara keterampilan (skill) dan
kualifikasi yang dimiliki PMI dengan Job Order yang ada. Informasi kerja harus disaring dan
dicermati oleh P3MI secara mendetail sebelum pemberangkatan dilakukan. Di sini kita melihat
178

bagaimana keselamatan kerja pekerja migran Indonesia di luar negeri banyak bergantung pada
adanya pemeriksaan yang terperinci pada tahap prakeberangkatan. Secara intuitif, ini sebabnya
redaksi Pasal 82 secara spesifik dan inklusif menggunakan kata “Calon”, tidak hanya Pekerja
Migran Indonesia. Pemahaman yang komprehensif, dengan melihat juga Pasal 52, menuntun kita
untuk memahami, bahwasanya Perjanjian Kerja tidak hanya menjadi tanggung jawab Pemberi
Kerja yang berada di negara/tujuan penempatan. P3MI, meskipun berada di Indonesia,dan tidak
ikut menandatangani Perjanjian Kerja, turut andil dalam pertanggungjawaban keselamatan kerja
PMI atas dasar pengetahuannya akan persyaratan dan kondisi kerja yang ditawarkan.
Perlu ditambahkan di sini, bahwasanya UU No. 18 Tahun 2017 secara progresif tidak hanya
memasukkan klausul mengenai Perjanjian Kerja, akan tetapi juga Perjanjian Penempatan,yang
dipahami sebagai, “Perjanjian tertulis antara pelaksana penempatan Pekerja Migran Indonesia
dan Calon Pekerja Migran Indonesia yang memuat hak dan kewajiban setiap pihak, dalam rangka
penempatan Pekerja Migran Indonesia di negara tujuan penempatan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.” Ini mengukuhkan upaya untuk mengikat P3MI ikut dalam
tanggung jawab atas PMI di negara/tujuan penempatan. Farbenblum (2016) mencatat dokumen
Perjanjian Penempatan sebagai sebuah praktik baik yang kuat dan tidak lazim (“unusually
forceful”) dari Indonesia (setidaknya di atas kertas). Ketika kita menimbang Pasal 82 dan juga 85
bersamaan dengan keberadaan dua dokumen perjanjian ini, terlihat semangat pelindungan
melalui norma joint liability yang diperkenalkan oleh UU No. 18 Tahun 2017.

6.1.2

Perekrutan yang adil (fair recruitment)

Salah satu pilar utama yang terus dipromosikan oleh ILO sejak dicanangkannya agenda
migrasi yang adil (ILO Fair Migration Agenda) pada tahun 2014, serta Inisiatif Perekrutan yang
Adil (Fair Recruitment Initiative) pada tahun 2016 adalah perekrutan yang adil. Meskipun tidak
ada satu definisi khusus yang disepakati secara internasional tentangnya, secara umum
perekrutan yang adil merujuk pada proses perekrutan, “yang berada dalam koridor hukum,
selaras dengan standar perburuhan internasional, menghormati hak asasi manusia, tidak
melibatkan diskriminasi, dan berasaskan pelindungan terhadap pekerja” (ILO 2016:16). Konsep
terkait yang juga sering dipakai adalah perekrutan yang etis (ethical recruitment), yang mana
penggunaan istilah ini pada mulanya lebih sering ditemui pada konteks perekrutan pekerja yang
bukan tergolong berupah rendah dari negara-negara berkembang, dan karenanya lebih banyak
diasosiasikan dengan kekhawatiran tentang brain drain.
a. Konvensi-konvensi utama dari ILO yang memandu pelaksanaan perekrutan yang adil
Konvensi ILO yang paling relevan untuk pelaksanaan perekrutan yang adil adalah Konvensi
ILO No. 181 tentang Agensi Penyalur Tenaga Kerja Swasta (1997). Konvensi ini, secara
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bersamaan mengakui peran-serta agensi-agensi tersebut dalam memastikan berjalannya fungsi
pasar ketenagakerjaan, sekaligus menggarisbawahi kebutuhan untuk melindungi pekerja dari
berbagai bentuk pelanggaran. Artikel 8 dari Konvensi ini secara khusus memberikan perhatian
pada perekrutan yang bersifat lintas batas negara, dengan demikian standar internasional yang
ditetapkan oleh Konvensi ini berlaku bagi perekrutan pekerja migran.
Artikel 5(1) dari Konvensi ini menggariskan layanan agensi penyalur tenaga kerja swasta
yang tunduk pada asas anti-diskriminasi, termasuk berdasarkan gender; yang selanjutnya
didukung dengan kewajiban agensi untuk memberikan pendampingan pada kelompok-kelompok
pekerja yang paling tidak diuntungkan dalam proses pra-kerja (pencarian kerja).
Secara terperinci, Artikel 11 dan 12 dari Konvensi ILO No. 181 menggariskan kewajiban
agensi penyalur tenaga kerja swasta untuk melindungi dan memastikan layanan yang
menghormati hal-hal berikut: (a) kemerdekaan untuk berkumpul dan berasosiasi; (b)
perundingan kolektif; (c) upah minimum; (d) waktu kerja dan kondisi-kondisi kerja lainnya; (e)
jaminan sosial yang bersifat wajib; (f) akses ke pelatihan; (g) kesehatan dan keselamatan kerja;
(h) ganti rugi (kompensasi) atas kecelakaan/sakit yang disebabkan pekerjaan; (i) ganti rugi bila
terjadi ketidakmampuan pemberi kerja untuk membayar upah serta perlindungan atas tuntutan
para pekerja; (j) Perlindungan serta jaminan, terhadap pekerja wanita yang hamil, serta
perlindungan dan jaminan atas hak mengasuh anak. Poin (j) secara khusus menampakkan aspek
responsif gender dengan mengenali hak-hak reproduktif perempuan.
Selain Konvensi ILO No. 181, Konvensi ILO yang juga penting dalam memastikan perekrutan
yang adil bagi perempuan PMI adalah Konvensi ILO No. 189 tentang Pekerjaan yang Layak bagi
Pekerja Rumah Tangga (2011). Konvensi ini bernilai sangat penting karena pengakuannya akan
pekerjaan rumah tangga sebagai kerja dalam arti sesungguhnya (domestic work as work).
Konvensi ini hadir untuk mengoreksi pandangan umum yang terus meremehkan pekerjaan
rumah tangga, dan secara sengaja terus dibuat “tak terlihat” (invisible). Aspek responsif gender
dari Konvensi ini tampak jelas dalam afirmasinya kepada pekerja rumah tangga yang umumnya
adalah perempuan atau anak perempuan, di mana sebagian besar merupakan migran atau
anggota masyarakat yang secara historis tidak beruntung, dan karenanya, sangat rentan
terhadap diskriminasi dalam hal kondisi kerja dan pekerjaan, dan terhadap pelanggaran hak asasi
lain.
Dalam Artikel 2, Konvensi No. 189 menggariskan pelindungan bahwa pekerja rumah tangga
melalui penghormatan, promosi dan pewujudan prinsip-prinsip dan hak-hak dasar bagi mereka
di tempat kerja, yaitu: (a) kebebasan berserikat dan pengakuan efektif atas hak atas perundingan
bersama; (b penghapusan segala bentuk kerja paksa atau kerja wajib; (c) penghapusan efektif
pekerja anak; dan (d) penghapusan diskriminasi dalam hal pekerjaan dan jabatan. Di samping itu,
Konvensi ini juga menggariskan bahwa untuk melindungi pekerja domestik—termasuk
perempuan PMI yang bekerja di sektor domestik yang direkrut dan
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ditempatkan oleh agensi penyalur tenaga kerja swasta—secara efektif dari praktik-praktik
penganiayaan.
Artikel 7 dari Konvensi ILO No. 189 juga menggariskan bahwa syarat dan ketentuan kerja
harus dijelaskan kepada perempuan PMI “dalam cara yang tepat, terverifikasi dan mudah
dimengerti”, lebih baik lagi “melalui kontrak tertulis sesuai dengan hukum dan peraturan
nasional yang ada atau melalui perjanjian bersama”. Artikel ini juga menspesifikasi syarat-syarat
minimum untuk dimasukkan dalam kontrak pekerja domestik. Sementara itu, Artikel 8
menyatakan bahwa kontrak kerja tersebut harus dapat diterapkan (berlaku secara hukum) di
negara/tujuan penempatan.
b. Panduan umum pelaksanaan perekrutan yang adil
Pada tahun 2019, ILO menerbitkan prinsip-prinsip umum dan panduan operasional untuk
pelaksanaan perekrutan yang adil melalui dokumen General Principles and Operational
Guidelines for Fair Recruitment. Dokumen ini dapat dipergunakan sebagai rujukan praktis untuk
penempatan yang adil. Khusus untuk pelaksana perekrutan, ILO menggariskan prinsip-prinsip
panduan operasional berikut dalam menerapkan perekrutan yang adil:
a) Penghormatan kepada hukum yang relevan dengan, serta prinsip-prinsip fundamental
dan hak dalam bekerja (rujukan: Deklarasi ILO tentang Prinsip-prinsip dan Hak-hak
Mendasar di Tempat Kerja; Konvensi ILO No. 181 (Artikel 4. 11 dan 12); Konvensi ILO No.
29 tentang Penghapusan Kerja Paksa dan Protokol yang mengikutinya, Konvensi ILO No.
87, Konvensi ILO No. 98, Konvensi ILO No. 100 Konvensi ILO No: 100 tentang Pengupahan
yang Sama bagi Pekerja Laki-laki dan Wanita untuk Pekerjaan yang Sama Nilainya (1951)45,
Konvensi ILO No. 105, Konvensi ILO No. 111, Konvensi ILO No. 138, Konvensi ILO No. 182;
Prinsip ke-2 dalam Kode Etik International Confederation of Private Employment Services
(CIETT), Prinsip Utama B dari Deklarasi Dhaka (yang difokuskan untuk migrasi yang
bermartabat);
b) Perekrut tenaga kerja harus mematuhi hukum yang berlaku di negara asal, transit dan
tujuan (rujukan: Konvensi ILO No. 181 (Artikel 3 dan 8); Deklarasi ILO tentang Prinsipprinsip dan Hak-hak Mendasar di Tempat Kerja; MLC, 2006 (Artikel III); Prinsip ke-1 dan
ke-6 dalam Kode Etik International Confederation of Private Employment Services (CIETT);
Prinsip Umum A dalam Standar IRIS (International Recruitment Integrity System
—Sistem Integritas Perekrutan Internasional); Toolkit 1 dari Code of Conduct yang
dikembangkan oleh Verité untuk standar ketenagakerjaan yang lebih adil; Prinsip Utama
B dari Deklarasi Dhaka;
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Diratifikasi dengan Undang-undang Nomor 80 Tahun 1957 tentang Persetujuan Konvensi Organisasi Perburuhan
Internasional No. 100 mengenai Pengupahan bagi Pekerja Laki-laki dan Wanita untuk Pekerjaan yang Sama
Nilainya (Lembaran Negara No: 171 Tahun 1957).
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c) Perekrut yang bekerja lintas-batas negara harus menghormati perjanjian-perjanjian
bilateral dan multilateral yang berlaku terkait migrasi (rujukan: Konvensi ILO No. 88, R83,
Konvensi ILO No. 181 (Artikel 8(2)); Konvensi ILO No. 189 (Artikel 15(1));
d) Perekrut harus memastikan kondisi kerja dan kehidupan yang berlaku sesuai dengan yang
telah dijanjikan kepada pekerja yang mereka rekrut
Melengkapi panduan ILO, IOM juga memiliki standar IRIS (International Recruitment
Integrity System —Sistem Integritas Perekrutan Internasional)46 yang turut mendukung praktik
dan proses perekrutan adil. Standar IRIS terdiri atas dua (2) prinsip umum, yakni:
a. Penghormatan kepada hukum serta prinsip-prinsip fundamental dan hak dalam bekerja;
b. Penghormatan kepada pelaksanaan bisnis yang etis dan profesional; yang terbagi lagi ke
dalam lima (5) prinsip turunan, yaitu:
● Pelarangan pembebanan biaya perekrutan dan biaya-biaya terkait lainnya
kepada pekerja migran,
● Penghormatan kepada kebebasan bergerak pekerja migran,
● Penghormatan pada transparansi persyaratan dan kondisi kerja yang ditawarkan,
● Penghormatan kepada kerahasiaan dan perlindungan data,
● Penghormatan kepada akses ke peradilan.
c. Transparansi biaya penempatan dan pencegahan migrasi utang melalui prinsip pengguna
membayar (employer pays)
Pembahasan mengenai proses perekrutan yang adil seringkali menyoroti tingginya biaya
migrasi (high migration cost) yang dibebankan kepada pekerja migran. Dalam dekade terakhir,
Organisasi-organisasi internasional terus menggalakkan dan menyosialisasikan norma pengguna
membayar (employer pays).
Secara khusus, Artikel 7 dari Konvensi ILO No. 181 memuat prinsip di mana penyalur tenaga
kerja swasta tidak diperkenankan membebankan—baik langsung, maupun tidak langsung—
seluruh atau sebagian dari biaya atau ongkos terkait kepada pekerja. Sementara itu, Konvensi ILO
No. 189 menyerukan agar diambil langkah-langkah untuk memastikan bahwa agensi penyalur
tenaga kerja swasta tidak membebankan biaya penempatan pada pekerja domestik melalui
potongan terhadap remunerasi mereka.
Meskipun Indonesia belum meratifikasi baik Konvensi ILO No. 181, maupun Konvensi ILO
No. 189, namun semangat yang sama tertuang dalam Pasal 30 Ayat (1) UU No. 18 Tahun 2017
tentang Pekerja Migran Indonesia, yang mengamanatkan bahwa, “Pekerja Migran Indonesia
tidak dapat dibebani biaya penempatan.” Pasal ini selaras dengan prinsip ke-7 dalam dokumen
General Principles and Operational Guidelines for Fair Recruitment ILO yang berbunyi: “Tak ada
46

Lebih lengkapnya dapat dilihat pada tautan berikut: https://iris.iom.int/iris-standard
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biaya perekrutan atau biaya-biaya lainnya yang terkait yang boleh dibebankan kepada atau
ditanggung oleh, pekerja atau pencari kerja.”

6.2 Prinsip-prinsip operasional pelindungan perempuan PMI oleh P3MI
a. Penghormatan dan kepatuhan (legal compliance) pada peraturan hukum nasional yang
berlaku, khususnya terkait pelindungan PMI yang termaktub dalam Pasal 2 UU No. 18 Tahun
2017.
b. Penolakan terhadap kerja paksa (forced labor), perekrutan pekerja anak (child labor),
praktik-praktik migrasi utang serta tindak pidana perdagangan orang.
c. Pengakuan akan kesetaraan dan keadilan gender, serta penghormatan terhadap hak
perempuan pekerja dalam semua tahapan migrasi.
d. Penghormatan pada praktik-praktik bisnis yang profesional, berintegritas, akuntabel, antikorupsi, non-diskriminatif, dan sejalan dengan hak asasi manusia.
e. Kompetisi bisnis yang sehat antarperusahaan pelaksana penempatan dan pelaksanaan
penempatan secara langsung (meminimalkan intermediasi aktor seperti broker).
f. Transparansi, akuntabilitas dan keadilan dalam pemberian informasi, baik terkait kerja
maupun proses migrasi aman.
g. Penyediaan mekanisme penyelesaian masalah yang responsif gender.

6.3 Praktik bisnis P3MI yang etis

6.3.1

Hubungan dengan pemerintah

a. P3MI membina hubungan yang profesional dengan pemerintah, menjaga integritas
menghindari praktik-praktik korupsi dan tindakan-tindakan ilegal lainnya.
b. P3MI wajib memiliki SIP3MI yang dikeluarkan oleh Menteri, dengan memenuhi persyaratan
yang telah digariskan pada Pasal 54 UU No. 18 Tahun 2017 yang mengatur tentang modal
minimum perusahaan dan deposito yang harus disetorkan sebagai bentuk jaminan
pelindungan bagi pekerja. P3MI dilarang melakukan mengalihkan, atau memindahtangankan
SIP3MI yang telah diterbitkan pemerintah ke perusahaan lain.
c. Pejabat pada instansi pemerintahan—baik yang masih aktif maupun sudah berstatus purna—
tidak diperkenankan memegang jabatan apapun dalam P3MI ataupun asosiasi P3MI.

6.3.2

Bisnis P3MI yang profesional

P3MI harus memberlakukan standar profesionalisasi untuk memastikan pemberian
layanan yang berkualitas, khususnya dengan mengetatkan spesifikasi menyangkut kualifikasi
minimum yang harus dimiliki oleh personel dan staf manajemen mereka.
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6.3.3

Kompetisi bisnis yang sehat antar-P3MI

P3MI harus memperlakukan pesaingnya dengan adil, dan penuh rasa hormat. P3MI wajib
menghindari praktik-praktik bisnis yang tidak sehat. Dalam mempromosikan/memasarkan
usahanya, P3MI tidak diperkenankan menjelek-jelekkan P3MI lainnya (melakukan pencemaran
nama baik).
Kompetisi bisnis yang tidak baik antar-P3MI memiliki implikasi yang riil pada hak-hak
pekerja. Salah satu praktik yang selama ini kerap ditemui di Indonesia, P3MI melakukan
persaingan usaha yang tidak sehat dengan membiarkan pekerja lapangan (broker) berlombalomba meningkatkan jumlah uang saku yang dijanjikan pada perempuan calon pekerja dan/atau
keluarganya. Ini berujung pada membengkaknya biaya penempatan yang kemudian dibebankan
pada perempuan PMI, umumnya melalui pemotongan gaji.

6.3.4

Layanan dan pendataan yang responsif gender

a. Selain memastikan praktik bisnis yang profesional, manusiawi, dan antidiskriminasi, P3MI
diharuskan melatih stafnya untuk memberikan layanan responsif gender yang ramah
terhadap perempuan PMI, dan tanggap terhadap kerentanan spesifik mereka sebagai
perempuan yang bekerja di sektor domestik. P3MI harus memastikan stafnya sensitif
terhadap ketidakadilan gender, serta mampu mengenali bentuk-bentuk diskriminasi dan
eksploitasi berdasarkan gender yang mengancam perempuan PMI.
b. Asosiasi P3MI harus membangun pangkalan data (database) yang mencatat nama-nama Mitra
Usaha/Pemberi kerja bermasalah di negara/tujuan penempatan dan membagikan informasi
ini kepada anggota-anggotanya. P3MI yang tetap melakukan kerja sama penempatan dengan
Mitra Usaha/Pemberi Kerja bermasalah harus dikenakan sanksi.
c. P3MI harus melakukan pemilahan data berdasarkan gender. Pemilahan data ini menjadi basis
dari analisis gender yang ditujukan untuk mengidentifikasi kerentanan spesifik dan masalahmasalah utama yang dihadapi perempuan PMI. Masukan dari analisis gender akan digunakan
untuk meningkatkan layanan P3MI terhadap pekerja perempuan migran.
d. Artikel 6 Konvensi ILO No. 181, mengatur bahwa pemrosesan data pribadi pekerja migran
harus berasas utama pelindungan dan penjaminan penghormatan terhadap privasi pekerja.
Data yang boleh dikumpulkan dibatasi pada informasi terkait kualifikasi/kompetensi serta
pengalaman kerja, atau hal-hal lain yang bersifat relevan bagi perekrutan. Pengumpulandata
harus memperhatikan privasi perempuan PMI dan keluarganya.
e. Data yang dimiliki oleh P3MI tidak boleh disalahgunakan, harus dijaga kerahasiaannya, dan
tidak boleh diberikan ke pihak ketiga tanpa seizin perempuan PMI. Pengecualian berlaku bagi
data yang harus disediakan untuk kepentingan hukum atau diminta oleh pihak berwenang
(misalnya pada waktu inspeksi ketenagakerjaan).
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6.4 Peran P3MI yang responsif gender
Undang-Undang No. 18 Tahun 2017, menggariskan peran P3MI dalam tiga ranah pelayanan
berikut: mencari peluang kerja, menempatkan perempuan PMI, dan menyelesaikan
permasalahan. Secara spesifik, UU No. 18 Tahun 2017 menggariskan pembatasan peran P3MI
sebagai bentuk nyata pelindungan kepada PMI. Langkah ini menjadi koreksi dari proses migrasi
sebelumnya, yang memberikan aktor swasta diberikan ranah peran yang sangat luas dalam
proses pra-keberangkatan. Dominasi peran ini yang kemudian membuka peluang pelanggaran
hak asasi manusia yang sangat besar. Dikeluarkannya perekrutan dari domain peran P3MI
bernilai penting dalam memastikan proses penempatan yang tidak menitikberatkan kepentingan
bisnis.
Perlu menjadi catatan kritis bahwa UU No. 18 Tahun 2017 masih membuka kesempatan
bagi pihak swasta untuk terlibat dalam pendidikan dan pelatihan. Pasal 40 (a) dan pasal 41 (f)
memuat tanggung jawab pemerintah daerah untuk, “menyelenggarakan pendidikan dan
pelatihan kerja kepada Calon Pekerja Migran Indonesia, yang dapat bekerja sama dengan
lembaga pendidikan dan lembaga pelatihan kerja milik pemerintah dan/atau swasta yang
terakreditasi”. Guna mencegah kembalinya pola-pola dominasi yang lama, penting untuk
digarisbawahi bahwa lembaga pendidikan/pelatihan swasta tersebut merupakan entitas yang
berbeda dari P3MI, dan tidak terkait dengan P3MI dari segi kepemilikan atau kerja sama.

6.4.1

Mencari peluang kerja

a. P3MI hanya mencari peluang kerja di tujuan penempatan yang menjamin pelindunganhukum
bagi perempuan PMI. Sesuai Pasal 31 UU No. 18 Tahun 2017, tujuan penempatan harus:
i. mempunyai peraturan perundang-undangan yang melindungi tenaga kerja asing;
ii. telah memiliki perjanjian tertulis antara pemerintah negara tujuan penempatan dan
pemerintah Republik Indonesia; dan/atau
iii. memiliki sistem Jaminan Sosial dan/atau asuransi yang melindungi pekerja asing.
b. Dalam menjajaki peluang kerja di luar negeri, P3MI dilarang melakukan tindakan mematok
upah PMI di bawah standar yang telah ditentukan (ILO 2007b:26). Hal ini kerap dilakukan
untuk meningkatkan jumlah permintaan akan PMI dari negara/tujuan penempatan.
c. Peluang kerja yang ditawarkan oleh P3MI harus sudah melalui verifikasi atase
ketenagakerjaan dan/atau pejabat dinas luar negeri di negara/tujuan penempatan.
d. P3MI tidak mengambil peluang kerja dari mitra atau pemberi kerja yang dimasukkan oleh
atase ketenagakerjaan atau pejabat dinas luar negeri ke dalam daftar mitra atau pemberi
kerja bermasalah (blacklisting).
e. Khusus terkait informasi permintaan (Job Order):
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i. P3MI harus memastikan bahwa terdapat kesesuaian antara keterampilan (skill) dan
kualifikasi yang dimiliki perempuan PMI dengan Job Order yang ada;
ii. P3MI harus memastikan bahwa ada pengakuan resmi di negara/tujuan penempatan akan
kompetensi/keterampilan yang dimiliki perempuan PMI;
iii. P3MI harus meminimalkan peran perantara dalam proses mendapatkan Job Order.
Perantaraan seringkali memicu pembengkakan biaya penempatan, yang kemudian
dibebankan kepada perempuan PMI.
P3MI pada prinsipnya harus mendapatkan informasi serinci mungkin dari Mitra/Pemberi
Kerja sebelum mengiklankan lowongan kerja kepada calon PMI.

6.4.2

Menempatkan perempuan PMI

a. Penempatan yang adil dan aman
P3MI tidak boleh dengan sepengetahuannya, atau dengan kata lain, dengan sengaja
menempatkan pekerja ke posisi pekerjaan yang berbahaya dan berisiko, di mana mereka
mungkin diperlakukan dengan diskriminatif.
a. P3MI hanya akan melakukan penempatan ke negara/tujuan yang aman, di mana terdapat
pelindungan hukum bagi perempuan PMI sesuai Pasal 31 UU No. 18 Tahun 2017.
b. P3MI tidak melakukan penempatan ke negara/tujuan di mana penghentian atau pelarangan
penempatan tengah berlaku untuk alasan-alasan keamanan; pelindungan hak asasimanusia;
pemerataan kesempatan kerja; dan/atau kepentingan ketersediaan tenaga kerja sesuai
dengan kebutuhan nasional—sebagaimana tertuang dalam Pasal 4 Permenaker No.
17 Tahun 2019 tentang Penghentian dan Pelarangan Penempatan Pekerja Migran Indonesia.
c. Sesuai Pasal 5 UU No. 18 Tahun 2017, P3MI tidak menempatkan perempuan pekerja yang
tidak memenuhi persyaratan usia, yakni minimal 18 tahun. Jika dikhawatirkan bahwa calon
pekerja masih di bawah umur, dan tidak ada dokumen identitas pribadi yang bisa
memastikannya, P3MI dapat meminta sertifikat medis untuk memperkirakan usia yang
bersangkutan.
d. Indonesia telah meratifikasi Konvensi ILO No. 138 mengenai Usia Minimum untuk
Diperbolehkan Bekerja melalui UU No. 20 Tahun 1999, di mana dinyatakan umur yang lebih
tua yaitu 18 tahun ditetapkan untuk jenis pekerjaan yang berbahaya “yang sifat maupun
situasi di mana pekerjaan tersebut dilakukan kemungkinan besar dapat merugikan
kesehatan, keselamatan atau moral anak-anak”.
e. Indonesia juga telah meratifikasi Konvensi ILO No. 182 Tahun 1999 mengenai Pelarangan dan
Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak melalui UU No.
1 Tahun 2000. Undang-Undang ini menghimbau adanya pelarangan dan aksi untuk
menghapuskan segala bentuk perbudakan atau praktik-praktik sejenis perbudakan, termasuk
di antaranya perdagangan anak-anak, kerja ijon dan kerja paksa. Lebih jauh, Pasal
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68 UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menyebutkan bahwa pengusaha dilarang
mempekerjakan anak. Dalam ketentuan undang-undang tersebut, anak adalah setiap orang
yang berumur di bawah 18 tahun.
f. Pembukaan dan Penjelasan UU No. 18 Tahun 2017 mencantumkan prinsip panduan bahwa,
“Pekerja Migran Indonesia harus dilindungi dari perdagangan manusia, termasuk perbudakan
dan kerja paksa, korban kekerasan, kesewenang-wenangan, kejahatan atas harkat dan
martabat manusia, serta perlakuan lain yang melanggar hak asasi manusia.”
UU No. 18 Tahun 2017 juga memberikan penekanan pada asas anti-perdagangan manusia,
yang dielaborasi sebagai, “tidak adanya tindakan perekrutan, pengangkutan, pengiriman,
pemindahan, atau penerimaan Calon Pekerja Migran Indonesia atau Pekerja Migran Indonesia
dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan,
penipuan, dan penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan uang atau memberikan
bayaran atau manfaat sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali
atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antarnegara, untuk tujuan
eksploitasi atau mengakibatkan Calon Pekerja Migran Indonesia atau Pekerja Migran Indonesia
tereksploitasi.”
b. Penyediaan informasi di LTSA atau melalui Dinas Ketenagakerjaan
Di bawah Undang-undang No. 18 Tahun 2017, terlarang bagi P3MI untuk melakukan
perekrutan. Sesuai kerangka hukum migrasi yang baru ini, P3MI melakukan seleksi pada pekerja
migran di LTSA atau kantor dinas ketenagakerjaan setempat. Skema pendekatan layanan
pemerintah ke calon pekerja migran ini dimaksudkan sebagai mekanisme pelindungan dari
keterlibatan perantara (broker) yang selama ini ikut melambungkan biaya penempatan, yang
kemudian dibebankan kepada pekerja migran.
Untuk memastikan penempatan yang adil dan aman, P3MI harus ikut secara proaktif
mempermudah calon pekerja migran mengakses informasi tentang perusahaan penempatan
yang sesuai dan peluang kerja yang tersedia.
● P3MI wajib mencantumkan data lengkap perusahaan (No. SIP3MI, alamat, tahun berdiri,
nama pemilik, jumlah pekerja migran yang telah ditempatkan, beserta informasi lainnya yang
relevan) tersedia di LTSA dan Kantor Dinas Ketenagakerjaan.
● Informasi mengenai lowongan kerja yang ditawarkan harus lengkap, jelas dan akurat.
Keterbukaan informasi kepada klien, dalam hal ini PMI, harus bersifat menyeluruh. Untuk
menghindari ambiguitas terkait persyaratan kerja, sekurang-kurangnya, informasi
permintaan harus memuat kualifikasi yang harus dipenuhi pekerja, kondisi kerja, dan standar
upah untuk pekerjaan yang ditawarkan. Kondisi kerja harus diterangkan dengan jujur, tidak
boleh ada informasi yang menyesatkan calon pekerja.
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c. Biaya penempatan
● Pembiayaan penempatan mengikuti prinsip majikan/pengguna membayar (employer pays),
di mana komponen-komponen biaya penempatan pekerja dibebankan kepada
majikan/pengguna.
● Komponen biaya penempatan yang wajar untuk dikenakan pada perempuan PMI adalah
biaya untuk dokumen identitas pribadi yang melekat pada diri, dan biaya pemeriksaan
kesehatan.
● Semua komponen biaya yang dikenakan pada perempuan pekerja harus bisa
dipertanggungjawabkan secara hukum. Biaya-biaya ini juga harus dijelaskan secara saksama
dan dengan terperinci kepada perempuan PMI.
● P3MI dan Mitra Usaha di negara/tujuan penempatan dilarang melakukan praktik
pemotongan gaji bulanan sebagai mekanisme pembayaran biaya penempatan yang
dikenakan pada perempuan pekerja.
d. Perjanjian kerja
• P3MI memastikan bahwa setiap perempuan pekerja yang ditempatkannya mendapatkan
kontrak kerja yang sah secara legal sesuai hukum yang berlaku di negara/tujuanpenempatan.
• Perjanjian Kerja tidak boleh bersifat generik, dan harus memuat kondisi-kondisi spesifik
mengenai pekerjaan yang ditawarkan. Sekurang-kurangnya, kontrak kerja mencakup
keterangan mengenai: jenis pekerjaan, periode kerja, gaji dan tata cara pembayaran, alamat
tempat pekerjaan akan dilakukan, informasi mengenai kondisi kerja di tempat tersebut,
pengaturan waktu istirahat dan cuti, jaminan sosial, kondisi tempat tinggal, prosedur
pelaporan aduan, mekanisme penyelesaian masalah.
• Untuk model kontrak kerja yang responsif gender, lihat Tabel 5.1.
• Perjanjian Kerja dituliskan dalam bahasa Indonesia yang mudah dipahami pekerja perempuan
dan bahasa Inggris dan/atau bahasa yang dipergunakan di negara/tujuan penempatan.
Kontrak kerja harus dijelaskan juga secara terperinci secara lisan kepada perempuan (calon)
pekerja migran sebelum dilakukannya penandatanganan.
• Perempuan PMI harus mendapatkan waktu yang cukup untuk mempelajari dan memahami
isi Perjanjian Kerja sebelum menandatanganinya.
• Perjanjian Kerja harus ditandatangani secara sukarela, tanpa paksaan, ancaman atau unsur
penipuan dan/atau pemalsuan.
• P3MI dan Mitra Usaha di negara/tujuan penempatan dilarang melakukan praktik substitusi
kontrak.
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e. Pelindungan oleh P3MI selama masa penempatan
• P3MI akan bekerja sama dengan Mitra Usaha, pengguna/pemberi kerja, serta perwakilan RI
di negara/tujuan penempatan, khususnya Atase Ketenagakerjaan dan stafnya, untuk
melindungi hak-hak perempuan pekerja, serta memastikan mereka tidak mengalami
eksploitasi dan perlakuan diskriminatif di tempat kerja.
• P3MI diwajibkan untuk melakukan pemantauan terhadap perempuan pekerja yang
ditempatkannya dan melakukan penilaian terhadap potensi bahaya, termasuk terkait
kesehatan, kemungkinan pelanggaran hak, risiko eksploitasi serta diskriminasi di tempat
kerja.
• P3MI dan Mitra Usaha harus memastikan bahwa Pemberi Kerja/majikan menaati kewajibankewajibannya sesuai dengan kesepakatan dalam kontrak kerja yang ada.
• Perhatian khusus harus diberikan pada perempuan pekerja yang bekerja di sektor domestik
dengan cara menghubungi mereka secara berkala. Kunjungan rutin langsung ke tempat kerja
oleh perwakilan Mitra Usaha P3MI di negara/tujuan penempatan juga sangat disarankan.
Pengawasan ini diperlukan untuk menjamin hak bergerak (freedom of movement)
perempuan PMI.
• P3MI diwajibkan untuk mengembangkan standar operating procedure (SOP) untuk bersama
Mitra Usaha menangani dan menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran terhadap hak
perempuan PMI.
• Pemantauan yang dilakukan oleh P3MI dengan berkoordinasi dengan Mitra Usaha di
negara/tujuan penempatan dilaporkan secara berkala, setiap enam (6) bulan, kepada
Menteri Ketenagakerjaan dan Kepala BP2MI.

6.4.3

Penyelesaian masalah

Mekanisme pengaduan tidak semata hanya diadakan melalui jalur negara. Menurut
Komentar Prinsip-Prinsip Panduan Bisnis dan Hak Asasi Manusia PBB, perusahaan pelaku bisnis,
dalam kapasitas kerjanya secara mandiri atau dengan pihak terkait, atau asosiasi industri atau
sekelompok pihak-pihak terkait dapat mengembangkan mekanisme pengaduan tersendiri.
Mekanisme operasional untuk menangani pengaduan harus dibentuk oleh setiap perusahaan
untuk memastikan masalah ditangani sedini mungkin.
Panduan ini menggarisbawahi bahwa dalam penyelesaian masalah, P3MI wajib
mengedepankan perspektif yang berorientasi kepada perempuan PMI sebagai korban. Dalam
pendampingan yang berpihak pada korban, yang pertama harus dipastikan adalah keamanan dan
keselamatan korban. P3MI perlu memastikan perempuan PMI berada di lokasi di mana ia merasa
aman. Jika ada kebutuhan fisik yang mendesak, seperti perawatan medis, maka hal ini menjadi
prioritas respons yang pertama. Akses ke layanan konseling juga harus dipastikan ada mengingat
masalah seringkali bersifat traumatis bagi korban. Kedua, korban pelanggaran seringkali tidak
mengetahui langkah selanjutnya yang perlu diambil terkait kasusnya, sehingga
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P3MI harus menyediakan informasi yang memadai secara reguler. Dalam penanganan kasus,
P3MI harus memberikan pemahaman tentang proses peradilan yang berlaku yang dapat diakses
oleh perempuan PMI yang hak-haknya dilanggar. Penyediaan akses ke layanan-layanan penting
perlu digarisbawahi khususnya dalam penanganan kasus-kasus kekerasan terhadapperempuan.
a. Prinsip-prinsip pendekatan yang berorientasi korban harus memandu SOP reguler yang
dikembangkan perusahaan dalam memberikan pendampingan penyelesaian masalah.
b. Setiap laporan masuk yang mengeluhkan kinerja atau layanan P3MI, harus ditindaklanjuti
dengan penugasan perwakilan/tim untuk meninjau laporan tersebut. Jika kasus yang
dilaporkan menyangkut perempuan pekerja, maka perwakilan/tim yang dibentuk P3MI harus
seorang perempuan atau beranggotakan perempuan juga.
c. Setiap perselisihan yang melibatkan pekerja perempuan, majikan dan agensi penempatan di
luar negeri, harus diselesaikan dengan landasan kontrak yang telah ditandatangi semua
pihak, dan dengan merujuk pada aturan hukum di negara penempatan dan jika ada
perjanjian/MoU bilateral antara pemerintah Indonesia dan pemerintah di negara/tujuan
penempatan.
d. Khusus untuk kasus-kasus yang melibatkan kekerasan seksual, selain memperhatikan
pendekatan berorientasi korban yang sudah diuraikan di atas, penting bagi P3MI untuk juga
mencermati rincian langkah penanganan kasus juga dapat merujuk pada panduan singkat
identifikasi 16 hal esensial yang telah dikembangkan program “Safe and Fair: Realizing
women migrant workers’ rights and opportunities in the ASEAN region (2018-2022)” dalam
memastikan tanggapan (respons) berkualitas yang terkoordinasi atas kekerasan terhadap
perempuan pekerja migran (UN Women 2019). Panduan umum yang digariskan oleh
dokumen ini mencakup perhatian pada aspek-aspek berikut: (1) Bahasa, yakni penyediaan
informasi tertulis dan lisan mengenai semua layanan penting dalam bahasa ibu korban; (2)
Penerjemahan yang profesional, di mana tersedia juru terjemah perempuan dan laki-laki yang
memiliki kemampuan berbahasa yang peka secara kultural dan berwawasan korban;
(3) Sensitivitas budaya yang ditekankan dalam pelatihan penyedia layanan; (4) Kerahasiaan,
untuk menghindari stigmatisasi korban; (5) Pengumpulan data yang terpilah berdasarkan
gender dan kekerasan yang dialami. Menjadi catatan di sini bahwa pencatatan data status
migran tidak diperlukan karena ini berpotensi membuka risiko deportasi atau konsekuensi
lainnya; (6) Penyediaan layanan yang mudah diakses; (7) Penyediaan pendamping yang
sesuai; (8) Koordinasi lintas-batas; serta (9) Koordinasi lintas sektoral untuk memastikan
layanan penting tersedia, dapat diakses dan terkoordinasi. Lebih lanjut, lihat juga Bagian 4.9.
e. Dalam kasus kematian PMI, sesuai Pasal 27 Ayat (2) UU No. 18 Tahun 2017, P3MI
berkewajiban:
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● Memberitahukan kepada keluarga paling lambat 3 (tiga) kali 24 (dua puluh empat) jam
sejak diketahuinya kematian.
● Mencari informasi tentang sebab kematian dan melaporkan kepada pejabat perwakilan
Republik Indonesia di negara/tujuan penempatan.
● Memulangkan jenazah ke tempat asal dengan cara yang layak serta menanggung semua
biaya yang diperlukan, termasuk biaya penguburan sesuai dengan tata cara agama
perempuan pekerja yang bersangkutan.
● Jika pemulangan jenazah tidak dimungkinkan, dengan seizin pihak keluarga. P3MI harus
mengurus pemakaman di negara/tujuan penempatan, sesuai ketentuan yang berlaku
setempat.
● Mengurus harta dan barang-barang milik perempuan pekerja yang meninggal untuk
kepentingan keluarganya.
● Mengurus pemenuhan hak-hak perempuan PMI yang seharusnya diterima.

6.5 Implementasi kode etik
a. Asosiasi P3MI bertanggung jawab memastikan bahwa semua P3MI yang berada di bawah
naungannya menaati kode etik ini. Aduan mengenai P3MI yang melanggar ketentuan
yang digariskan dalam kode etik ini dapat dilaporkan ke asosiasi di mana perusahaan
tersebut menjadi anggota.
b. Jika terdapat P3MI yang melanggar ketentuan dalam kode etik ini, sesuai dengan Pasal
37 UU No. 18 Tahun 2017, maka Kementerian Ketenagakerjaan dapat melakukan
tindakan-tindakan berikut:
● Memberi peringatan tertulis
● Memberikan rekomendasi untuk penghentian sementara sebagian atau seluruh
kegiatan usaha
● Menarik dan membatalkan SIP3MI perusahaan
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BAB 7.

SERIKAT PEKERJA MIGRAN

erikat pekerja memainkan peran penting dalam meningkatkan kesejahteraan para pekerja,
termasuk beberapa aspek terkait langsung dengan pekerjaan seperti meningkatkan
keselamatan dan kesehatan pekerja, serta mengatasi persoalan-persoalan
yang muncul dari hubungan kerja. Serikat pekerja juga mewakili kepentingan pekerja dalam
melakukan negosiasi dengan pemberi kerja maupun para pihak pembuat kebijakan terkait
ketenagakerjaan. Jelas bahwa posisi dan peran serikat pekerja sangat penting. Dibanding serikat
pekerja secara umum yang sudah muncul berabad, serikat pekerja migran termasuk yang baru
muncul dalam beberapa dekade belakangan terkait fenomena migrasi kerja yang semakin
membesar dan meningkat jumlahnya. Serikat pekerja migran menjadi unik posisinya dan sangat
banyak tantangannya, karena menyangkut persoalan lintas batas negara. Bisakah
membayangkan PMI yang memegang paspor Indonesia dan jumlahnya cukup besar ingin
membentuk serikat pekerja di Taiwan atau Saudi Arabia? Bagaimana itu terjadi?
Bab 4 Panduan ini memiliki empat bagian, meliputi: bagian pertama membahas jaminan
pelindungan bagi hak berserikat, di mana kebebasan berserikat dan berkumpul menjadi bagian
dari hak asasi manusia dan telah menjadi bagian dari masyarakat yang menjunjung demokrasi.
Bagian kedua adalah gambaran tentang serikat PMI, baik yang ada di Indonesia atau negara
penempatan. Bagian ketiga menyangkut tentang peran dan tanggung jawab serikat PMI.
Kebanyakan serikat PMI memiliki peran, tanggung jawab dan aktivitas yang sama, yakni untuk
kepentingan para pekerja migran dan keluarganya. Bagian terakhir dari bab ini melihat peran LSM
peduli migran serta organisasi/gerakan perempuan peduli migran, yang dalam konteks
sejarahnya sangat berperan aktif memulai kerja-kerja advokasi kasus dan kebijakan mengenai
migrasi kerja, yang bahkan hingga sekarang.

7.1 Jaminan pelindungan hak berserikat
Pasal 28 UUD Negara Republik Indonesia 1945 menyatakan, “Kemerdekaan berserikat dan
berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan
undang-undang.” Dan juga pada Pasal 28E ayat (3) yang berbunyi: “Setiap orang berhak atas
kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat.” Mengapa kebebasan berserikat,
berkumpul dan mengeluarkan pendapat sedemikian pentingnya hingga dimasukkan dan dijamin
dalam konstitusi Negara RI? Apakah kebebasan dan hak berserikat ini hanya terdapat di
Indonesia? Siapa yang boleh mengadakan serikat atau berserikat?
Sedemikian pentingnya hak kebebasan berserikat ini hingga dijamin oleh konstitusi UUD
1945 dan juga terdapat instrumen hukum lainnya yang ditetapkan untuk mengatur, melindungi
dan memastikan hak itu bisa dinikmati setiap warganegara Indonesia. Bahkan, kebebasan
berserikat juga menjadi bagian dari hak asasi manusia, sebagai hak dan kebebasan yang sifatnya
universal dan dijamin pelindungannya melalui berbagai kovenan internasional. Selain
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termaktub dalam Pasal 28 UUD 1945, kemerdekaan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan
pendapat ini juga dijamin dalam berbagai UU lainnya, seperti:
• UU RI No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, pada Pasal 24 (1) yang mengatur bahwa
setiap orang berhak untuk berkumpul, berapat, dan berserikat untuk maksud- maksud damai.
• UU RI No. 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh, yang pada Pasal 5 (1)
mengatur bahwa setiap pekerja/buruh berhak membentuk dan menjadi anggota serikat
pekerja/serikat buruh.
• UU RI No. 12 Tahun 2005 yang merupakan ratifikasi Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan
Politik, yang pada pasal 22 ayat 1 mengatur bahwa setiap orang berhak atas kebebasan untuk
berserikat dengan orang lain, termasuk hak untuk membentuk dan bergabung dengan serikat
buruh untuk melindungi kepentingannya.
• UU RI No. 11 Tahun 2005 yang merupakan ratifikasi Kovenan Internasional Hak-Hak Ekonomi,
Sosial, dan Budaya; yang pada Pasal 8 Kovenan Ekosob mengatur bahwa negara harus
menjamin hak setiap orang untuk bergabung dalam serikat buruh pilihannya, tunduk pada
aturan-aturan organisasi yang bersangkutan, demi memajukan dan melindungi kepentingan
ekonomi dan sosialnya. Kovenan itu juga menyatakan serikat buruh berhak membentuk
federasi atau konfederasi nasional, dan juga berhak untuk membentuk atau bergabung
dengan organisasi serikat buruh internasional.
Kebebasan berserikat secara eksplisit terdapat di dalam DUHAM, pada artikel ke-23 yang
mengatur bahwa setiap orang berhak mendirikan dan bergabung dengan serikat buruh untuk
melindungi kepentingannya. Selain termaktub dalam DUHAM, kebebasan berserikat ini juga
banyak dilindungi dan diatur dalam berbagai kovenan yang dikeluarkan oleh ILO, seperti:
• Konvensi ILO No. 87 Tahun 1948 tentang Kebebasan Berserikat dan Perlindungan Hak
Berorganisasi yang telah diratifikasi dengan Keputusan Presiden No 83 Tahun 1998. Konvensi
ini antara lain mengatur: pekerja mempunyai hak untuk mendirikan dan bergabung pada
organisasi pilihan mereka; organisasi pekerja tidak dapat dibubarkan atau ditunda oleh
pemerintah; hak untuk mendirikan dan bergabung dengan federasi dan konfederasi,
termasuk yang level internasional.
• Konvensi ILO No. 98 Tahun 1949 tentang Berlakunya Dasar-Dasar dari Hak untuk
Berorganisasi dan Berunding Bersama yang telah diratifikasi dengan Undang-Undang No. 18
Tahun 1956. Konvensi ini antara lain menjamin bahwa buruh harus mendapatkan
pelindungan terhadap berbagai tindakan diskriminasi atau ancaman dalam pekerjaannya
terkait keanggotaannya dalam serikat; menjamin dari halangan-halangan untuk masuk dan
mendirikan serikat, mengundurkan diri dari serikat, dan juga pemberhentian dari pekerjaan
karena berserikat.
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Bagi para pekerja, hak dan kebebasan berserikat ini sangat penting. Alasan paling mendasar
dari kebebasan berserikat, sebagaimana dalam UU RI No 21 Tahun 2000, jelas menegaskan
perlunya pembentukan dan pengembangan serikat yang bersifat bebas, terbuka, mandiri,
demokratis, dan bertanggung jawab untuk memperjuangkan, melindungi dan membela
kepentingan dan kesejahteraan buruh. Pendeknya, para pekerja, yang diwakili oleh serikat
pekerja bisa menyuarakan, memperjuangkan dan membela kepentingan para pekerja dan
keluarganya.
Hal penting lainnya dari UU tentang Serikat Pekerja ini adalah isinya juga menjelaskan dan
mengatur tujuan dan fungsi serikat, federasi dan konfederasi serikat buruh. Fungsi serikat buruh
antara lain:
a. sebagai pihak dalam pembuatan perjanjian kerja bersama dan penyelesaian perselisihan
industrial;
b. sebagai wakil pekerja/buruh dalam lembaga kerja sama di bidang ketenagakerjaan sesuai
dengan tingkatannya;
c. sebagai sarana menciptakan hubungan industrial yang harmonis, dinamis, dan berkeadilan
sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
d. sebagai sarana penyalur aspirasi dalam memperjuangkan hak dan kepentingan anggotanya;
e. sebagai perencana, pelaksana, dan penanggungjawab pemogokan pekerja/buruh sesuai
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
f. sebagai wakil pekerja/buruh dalam memperjuangkan kepemilikan saham di perusahaan.
Konvensi ILO No 87 tentang Kebebasan Berserikat juga memasukkan dan menegaskan
berbagai hak yang melekat dengan serikat buruh, antara lain: hak untuk hidup, hak terhadap
keamanan dan integritas fisik, hak untuk bebas dari penangkapan dan penahanan sewenangwenang, hak atas peradilan yang adil, hak untuk bergerak, hak untuk berpendapat dan
berekspresi, hak untuk berunding, hak untuk cuti menjalankan kegiatan serikat dll. Hak-hak ini
perlu mendapat penegasan mengingat banyak gerakan buruh atau serikat buruh yang
mendapatkan banyak ancaman, kriminalisasi, penangkapan sewenang-wenang dsb.
Dengan demikian, jelas sekali kenapa kebebasan mengeluarkan pendapat dan berserikat
itu penting sekali, dan perlu dilindungi dengan berbagai konvensi, UU dan instrumen hukum
lainnya. Di Indonesia, jumlah serikat pekerja Data Kemenaker menunjukkan jumlah yang
bergerak naik turun dengan kecenderungan menurun pada dekade terakhir. Menurut data
Kemnaker, jumlah serikat pekerja atau buruh pada 2017, hanya terdapat sekitar 7.000 serikat
atau menurun dari tahun 2007 yang mencapai angka 14.000. Sementara jumlah anggota serikat
pekerja atau serikat buruh pada 2017 hanya sekitar 2,7 juta orang atau menurun dari 3,4 juta
orang pada tahun 2007 (okezone.com 28/3/2018).
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7.2 Serikat pekerja migran Indonesia

Ketika jumlah pekerja migran di Indonesia mulai meningkat dan berbagai persoalan muncul
sejak awal 90-an, telah mendorong berdiri organisasi-organisasi yang mengkhususkan diri untuk
mengurus persoalan pekerja migran. Dalam konteks Indonesia, serikat pekerja yang menjadi
perintis dibentuk oleh para pekerja migran dan keluarganya adalah Serikat Buruh Migran
Indonesia (SBMI), yang memiliki anggota para pekerja migran. Didirikan pada tanggal 25Februari
2003, SBMI memiliki sejarah panjang. Sebelumnya, SBMI bernama Federasi Organisasi Buruh
Migran Indonesia (FOBMI), yang merupakan hasil dari Kongres I organisasi buruh migran
Indonesia. Kongres yang dihadiri oleh Jaringan Nasional BMI dari Jambi, Lampung, Banten, DKI
Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur dan Nusa Tenggara Barat, sepakat mendirikan
federasi buruh migran Indonesia. FOBMI secara tegas menyatakan dirinya beranggotakan
organisasi-organisasi pekerja migran dan anggota keluarganya dari berbagai daerah diIndonesia.
FOBMI sendiri dirintis dan dibidani oleh Konsorsium LSM Pembela Buruh Migran (Kopbumi) sejak
2000 melalui cikal bakal organisasi bernama Jaringan Nasional Buruh Migran (Jarnas BMI). SBMI
mendapatkan pengakuan sebagai Serikat Buruh sejak 2006. Saat ini SBMI memiliki 10 Dewan
Pimpinan Wilayah yang ada di provinsi, 59 Dewan Pimpinan Cabang yang ada di Kabupaten/Kota,
4 Dewan Pimpinan Luar Negeri yang ada di negara penempatan, DewanPimpinan Kecamatan
yang berada di kecamatan dan Dewan Pimpinan Desa yang ada di tingkat desa, dengan jumlah
anggota keseluruhan 12 ribu orang pekerja migran. SBMI juga memiliki perwakilan di Hongkong,
Singapura, Taiwan, Jeddah dan Riyadh. Saat ini SBMI menjadi organisasi serta serikat pekerja
migran yang terbesar.
Ketika dibentuk SBMI memiliki visi yaitu “Terwujudnya harkat, martabat dan kesejahteraan
yang berkeadilan gender bagi Buruh Migran Indonesia dan keluarganya”; sedangkan misi yang
diemban adalah: (1) melakukan pendidikan kritis bagi pekerja migran; (2) meningkatkan dan
memperkuat posisi tawar pekerja migran; (3) memperjuangkan hak-hak pekerja migran; (4)
membangun ekonomi alternatif produktif bagi pekerja migran; (5) melakukan pengorganisasian
bagi pekerja migran; (6) memperjuangkan kebijakan yangberpihak pada pekerja migran. Misi itu
dijabarkan oleh SBMI dalam berbagai program kegiatan pokoknya, yaitu: advokasi kasus,
advokasi kebijakan, pemberdayaan ekonomi, danpengorganisasian. Dalam penegasannya, SBMI
memperjuangkan aspirasi, hak dan kepentingan anggota, menumbuhkan solidaritas dan
persatuan antar/sesama buruh migran, untuk mencapai kesejahteraan dengan kondisi kerja
yang layak sesuai dengan harkat dan martabat manusia dalam suatu sistem ketatanegaraan yang
demokratis, berkepastian hukum, terjamin hak asasi manusia yang berkeadilan sosial dan antidiskriminasi.
Sementara itu, PMI yang berada di Hong Kong, yang jumlahnya cukup besar sekitar 150 ribu
—yang hampir seluruhnya adalah perempuan dan bekerja sebagai PRT— sebagiannya juga
menjadi anggota berbagai serikat PMI yang berkoalisi bernama Kotkiho (Koalisi Tenaga Kerja
Indonesia Hong Kong). UU Perburuhan Hong Kong yang menjamin kemerdekaan berserikat bagi
pekerja, termasuk juga memberikan kesempatan pada PMI untuk membangun serikat serta
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organisasi lainnya. Pengakuan itu membuat PMI bisa menikmati hak-hak sebagai pekerja, antara
lain hak libur, cuti serta hak berserikat. Libur sehari dalam seminggu di Hongkong telah memberi
waktu pada para PMI untuk berkumpul dan berkegiatan dari pengajian, kursus, kuliah,rekreasi,
bahkan bisa menggelar demonstrasi. Bermacam-macam organisasi atau perkumpulan dan
kegiatan dimungkinkan, yang tergabung dalam kelompok atau serikat, seperti: Amanah, AlMubarokah, PDV (Persatuan Dakwah Victoria), FKMU (Forum Komunitas Peduli Umat), Sanggar
Budaya, YIC (Yogya International Club), Majelis Taklim, LSO (Lentera Sukses Organisation), dan
Maratus Sholihah. Kotkiho adalah federasi dari berbagai organisasi yang didirikan para PMI di
Hong Kong sejak 2000. Tentu saja sebagai serikat pekerja migran, Kotkiho juga tunduk pada
peraturan ketenagakerjaan di Hong Kong, yang juga kuat mengadopsi prinsip-prinsip kebebasan
berserikat dari konvensi-konvensi ILO. (ddhongkong.org, 2011) Sebagian besar (mayoritas)
anggota maupun pengurus/aktivis pekerja migran di Hongkong ini adalah perempuan PMI.
Sekarang ini Kotkiho memiliki anggota sekitar 7.500 PMI, yang sebagian besarnya adalah
perempuan. Angka ini relatif kecil (5%) dibanding jumlah PMI yang ada di Hong Kong. Kotkiho
memiliki agenda untuk melakukan advokasi, pembangunan kapasitas melalui pendidikan
wawasan, kecakapan dan keterampilan, serta pelayanan rumah aman. Berbagai kursus
kecakapan seperti kursus komputer, Bahasa Inggris serta keterampilan menjahit, merias dsb
diselenggarakan untuk memberi kesempatan PMI mengembangkan dirinya. Pelayanan hotline,
konseling, rumah aman dan pembinaan kerohanian juga sangat membantu bagi PMI yangsedang
mengalami masalah dengan majikan. Sementara itu, hak kebebasan berkumpul, mengeluarkan
pendapat dan berserikat yang dimiliki PMI di Hong Kong juga memberi kesempatan mereka untuk
berorganisasi dan menggelar berbagai diskusi serta aksi untuk meningkatkan kesejahteraan PMI
dan menjadi media kampanye serta advokasi.
Jaringan Buruh Migran Indonesia (JBMI) adalah jaringan organisasi dan aliansi buruh migran
dan mantan buruh migran Indonesia yang berada di Hong Kong, Macau dan Indonesia. Dalam
pernyataan sikap yang dikeluarkan JBMI Macau pada peringatan May Day 2019 mengingatkan
berbagai permasalahan dan kekerasan yang dialami oleh para pekerja migran di Macau, seperti
pemutusan kontrak kerja mendadak, kekerasan verbal dan fisik, jam kerja panjang, kekurangan
makanan dan pemerasan oleh agen. Hal ini diperburuk dengan UU perburuhan setempat yang
tidak benar-benar melindungi buruh migran dan mengecualikan PRT migran. Besaran upah
pekerja ditetapkan berdasarkan harga pasar sehingga nasib buruh migran pun bergantung pada
kebaikan majikan dan pengusaha. JBMI juga mengingatkan Macauyang menjadi tempat bagi BMI
dari Hong Kong yang finish atau terminated untuk menunggu visa kerja, dan memberi celah bagi
PMI terjebak dan menjadi korban perdagangan manusia. JBMI juga mengingatkan peran KJRI di
Macau yang sangat terbatas, seperti minimnya fasilitas pengaduan, rumah aman, pelayanan
konseling, dan pendampingan secara langsung yang menyebabkan banyak kasus BMI tidak
terselesaikan (sinar-migran.com 2019).
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Serikat pekerja migran Indonesia lainnya yang berbadan hukum di Indonesia, tetapi juga
memiliki kedudukan di luar negeri adalah Unimig (Union Migrants) Indonesia, yang didirikan oleh
Asosiasi Serikat Pekerja (Aspek) Indonesia dan UNI Malaysian Council serta didukungpenuh oleh
International Labour Organization (ILO). Serikat Unimig Indonesia didirikan di Medan pada tahun
2008, dan terdaftar sebagai Serikat Pekerja mandiri resmi pada DepartemenTenaga Kerja dan
Transmigrasi (Depnakertrans) Jakarta dengan No. Pendaftaran 571/ V/ P/ II / 2009 pada tanggal
2 Februari 2009 Unimig Indonesia. Unimig Indonesia mendirikan perwakilannya di Hong Kong,
Korea, Taiwan, Malaysia, Arab Saudi dan di beberapa provinsi di Indonesia untuk memberikan
advokasi dan pemberdayaan bagi pekerja migran. Unimig Indonesia juga mengurus persoalan
pekerja migran ABK Indonesia yang banyak terdapat di Hongkong, Taiwan, RRT. Unimig Indonesia
berafiliasi dengan serikat pekerja Asosiasi Pekerja Indonesia (ASPEK). Hingga saat ini, Unimig
Indonesia memiliki lebih dari 1.000 anggota. Unimig Indonesia memiliki aktivitas pokok, meliputi:
pendampingan sebelum berangkat kerja, selama bekerja di negara penempatan, dan sesudah
bekerja. (ppinpust.wordpress.com, 2013)
Indonesian Migrant Workers Union (IMWU) Belanda adalah serikat pekerja migran
Indonesia di Belanda. IMWU Belanda dibentuk pada 2 Januari 2011 atas dasar rasa solidaritas,
kebersamaan dan keterlibatan batin sebagai warga negara Indonesia. IMWU Belanda merupakan
perjuangan bersama, dari, oleh dan untuk pekerja migran Indonesia di Belanda. IMWU Belanda
hingga saat ini menjadi pusat informasi/ studi dan advokasi hak-hak pekerja Indonesia di Belanda
yang bertujuan untuk berbagi informasi mengenai hak-hak pekerja dan keluarganya, melakukan
advokasi perlindungan atas hak-hak pekerja Indonesia di Belanda, dan meminimalisasikan
penipuan agen dan jual-beli kerja.
Keluarga Besar Buruh Migran Indonesia (Kabar Bumi) adalah organisasi yang menghimpun
para PMI dan purna-migran yang sudah kembali ke Indonesia dan juga keluarga purna PMI. Para
purna-migran ini, setelah mereka purna bekerja, mereka bersedia dan meneruskan terlibatdalam
isu-isu pekerja migran dengan bergabung dalam organisasi PMI. Organisasi yang berdiri pada
2015 dan memiliki sekretariat di Jakarta ini memperjuangkan agar PMI dan keluarganya
mendapatkan pelindungan dari negara, meningkatkan kesejahteraan buruh migran dan
keluarganya, serta memperjuangkan hak-hak ekonomi dan sosial di negara penempatan maupun
ketika kembali ke Indonesia. Kabar Bumi memiliki beberapa kegiatan, meliputi: layanan bantuan
hukum, konseling, pengaduan kasus dan pemberdayaan keluarga PMI. Kegiatan paling besar dari
Kabar Bumi adalah mendampingi PMI yang mengalami masalah dan menjadi korban, baik yang
sudah dipulangkan ataupun yang melaporkan dari luar negeri atau negara penempatan, seperti
kasus TPPO, penanganan dokumen atau intimidasi penyekapan yang berhubungan dengan isu
buruh migran (rri.co.id 11/5/2019).
Serikat PMI lainnya adalah serikat pekerja ABK, yang bergabung dalam Pergerakan Pelaut
Indonesia (PPI). PPI memiliki visi untuk mewujudkan pelaut Indonesia yang cerdas, bermartabat,
adil dan makmur. Visi tersebut diterjemahkan dalam misi untuk: (1)
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memperjuangkan, melindungi, membela hak dan kepentingan seluruh pelaut Indonesia secara
umum dan anggota pada khususnya; (2) memperjuangkan terciptanya hubungan industrial di
bidang kelautan yang harmonis, dinamis dan berkeadilan; (3) mitra tripartit dalam proses
pengambilan keputusan di bidang ketenagakerjaan pelaut Indonesia; (4) mendidik dan
meningkatkan profesionalisme pelaut; (5) meningkatkan taraf hidup dan mensejahterakan
anggota dan keluarganya.
Jumlah pelaut Indonesia berdasarkan jenis kelamin per tanggal 24 Juni 2019 sebagaimana
data yang dirilis oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan totalnya
adalah sebanyak 1.062.193 orang, dengan rincian sebanyak 1.042.565 pelaut laki-laki dan
sebanyak 19.628 pelaut perempuan. Persoalan mendasar para pelaut Indonesia adalah
kekurangpahaman pelaut terhadap peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan
beserta aturan turunannya, sehingga kelemahan tersebut menjadi celah bagi pengusaha untuk
berbuat curang terkait hubungan kerja di atas kapal. Selama ini yang banyak diketahui oleh para
pelaut hanyalah peraturan perundang-undangan di bidang pelayaran, dan masih sangat lemah
dalam memahami hak-haknya sebagai pekerja (samudranesia.id 2019).
Dinamika serikat PMI juga dipengaruhi oleh negara penempatan para PMI. Hampir di setiap
negara penempatan selalu terdapat komunitas atau organisasi PMI dalam skala kecilatau
besar, terbuka atau tertutup, sangat tergantung dengan kondisi setempat negara tujuan. Di
Hongkong atau Taiwan, PMI telah membentuk serikat pekerja atau organisasi lain sebagai wadah
mereka berkumpul, mengeluarkan pendapat dan berserikat. PMI di kedua negara itu mendirikan
berbagai organisasi atau serikat PMI yang sangat beragam mewadahi kebutuhan dan
kepentingan PMI, bahkan bisa membentuk koalisi, federasi atau jaringan PMI. Di Hongkong dan
Taiwan, ribuan anggota serikat PMI atau Asosiasi Pekerja Migran Indonesia (ATKI) sering
berkumpul bersama dan bahkan bisa melakukan aksi di sekitar Teluk Causeway. PMI di Malaysia
juga telah mencoba berorganisasi, tetapi kurang berhasil karena Pemerintah Malaysia tidak
mengizinkan tenaga kerja asing mendirikan organisasi pekerja di Malaysia.
Di negara seperti Arab Saudi, di mana perempuan pekerja migran tidak diizinkan keluar dari
rumah majikan tanpa pengawalan laki-laki —membuat mereka tidak memiliki kesempatan
bertemu atau berkumpul sama sekali. Namun demikian, perempuan PMI yang telah beberapa
kali memperpanjang kerja di Negara Arab Saudi telah menjalin kontak dengan serikat atau
organisasi PMI di Indonesia. Namun hal itu tidak menyurutkan keinginan PMI untuk berkumpul
dan berorganisasi. Contohnya terdapat walaupun tidak diperbolehkan mendirikan organisasi
pekerja di Arab Saudi, namun terdapat beberapa perempuan PMI yang menjadi anggota SBMI
dan menjadi narahubung di Negara Arab Saudi. Juga di tempat-tempat di mana tidak ada serikat,
PMI mengandalkan jaringan sosial dari komunitas kultural mereka. Misalnya, pekerja migran
Bugis, Boyanese, Floresian, Maduran, dan Sasak di Malaysia memiliki ikatan kelompok informal
mereka sendiri, yang menghubungkan mereka dengan teman dan keluarga mereka di
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Indonesia. Jaringan ini sangat berguna ketika mereka membutuhkan bantuan dan dukungan
lainnya.
Salah satu dinamika yang menarik dari berbagai organisasi atau serikat PMI tersebut adalah
keterlibatan atau partisipasi perempuan PMI dalam mengambil posisi penting dalam
berorganisasi dan berserikat, seperti mendirikan organisasi, menggerakkan organisasi dan
menghimpun para pekerja migran dalam berbagai organisasi atau serikat atau komunitas PMI
baik di negara penempatan maupun ketika menjadi purna-PMI. Di negara penempatan seperti
Hongkong dan Taiwan, organisasi atau serikat PMI didominasi oleh para perempuan PMI, bahkan
mereka pula yang menjadi pemimpin dan pengurus dari organisasi atau serikat PMI tersebut.
Kegiatan yang mereka lakukan beragam mulai dari kegiatan untuk melepas kerinduan bertemu
sesama PMI, melakukan aktivitas bersama seperti pendidikan wawasan dan pelatihan
keterampilan vokasional, hingga advokasi kasus serta advokasi kebijakan baik kebijakan di
negara setempat atau kebijakan migrasi Indonesia. Mereka memiliki ‘training center’ yang
digunakan untuk menyelenggarakan berbagai pendidikan dan pelatihan. Mereka melakukan
advokasi terhadap kasus-kasus yang dihadapi para perempuan PMI; mereka mengelola hotline,
konseling hingga rumah aman. Para perempuan PMI ini menjadi aktivis dan pemimpin PMI yang
sering melakukan kampanye dan aksi di negara penempatan terkait kebijakan-kebijakan yang
merugikan mereka. Mereka bahkan melakukan advokasi dan jejaring hingga tingkat regional dan
global. Mereka juga saling mendukung dengan organisasi perempuan pekerja dari negara lain.
Eni Lestari adalah seorang aktivis dan pemimpin pekerja migran dari Indonesia yang
menjadi Ketua International Migrants Alliance (IMA), yang pada 2016 berbicara dalam
pertemuan KTT Pengungsi dan Migran di Forum Sidang PBB di New York. Dia bukan hanya aktivis
dan pemimpin perempuan migran Indonesia, melainkan juga pemimpin dari aliansi internasional
para migran. Keberhasilan Eni Lestari di forum internasional juga PBB merupakan hasil
perjuangan panjang lebih dari 15 tahun bersama para pekerja migran secara kolektif dalam
melakukan advokasi terhadap persoalan pekerja migran. Eni Lestari bukan hanya mewakili suara
perempuan PMI, tetapi juga pekerja migran lainnya di seluruh dunia. Dia berani mengritik
berbagai kebijakan negara dan praktik-praktiknya yang merugikan perempuan dan tidak
melindungi perempuan (kompas.com 8/9/2016).
Para perempuan purna-PMI juga memiliki peran yang sangat penting melalui berbagai
organisasi, serikat, atau kelompok/komunitas purna-PMI yang ada di Indonesia, dan khususnya
daerah asal. Mereka adalah penggerak di berbagai organisasi, serikat, atau kelompok/komunitas
purna-PMI tersebut, dan banyak di antara mereka yang terlibat dalam kerja-kerja terkait isu PMI,
seperti mendukung kerja advokasi kasus, advokasi kebijakan, pendampingan dan pemberdayaan
keluarga PMI hingga kegiatan ekonomi produktif atau kegiatan peningkatan sosial budaya. Salah
satu contoh advokasi kasus yang sangat didukung dan diperjuangkan oleh para perempuan
purna-PMI ini adalah pembatalan hukuman mati bagi
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Mary Jane, perempuan terpidana mati dari Filipina. Komisi Nasional Perempuan RI bersama
mereka gigih melakukan advokasi penundaan hukuman mati bagi Mary Jane dan mengupayakan
peninjauan kembali (PK) dengan alasan bahwa Mary Jane adalah korban perdagangan manusia.
Para perempuan purna-PMI ini juga memiliki sumbangan besar terhadap perekonomian desa
tempat asal mereka, bahkan banyak yang berhasil membuka usaha-usaha ekonomi produktif
untuk menggerakkan pembangunan dan perekonomian di daerah.

7.3 Prinsip, peran dan tugas serikat PMI
Berbagai serikat atau organisasi atau kelompok/komunitas PMI dan purna-PMI tersebut
memiliki banyak kesamaan baik pada visi, misi/tujuan maupun kegiatan-kegiatannya. Hal ini
juga menunjukkan bahwa berbagai serikat pekerja migran tersebut memiliki posisi dan peran
yang sama. Pada intinya, serikat-serikat PMI tersebut memperjuangkan kepentingan PMI, oleh
para PMI sendiri dan keluarganya, dan sebagai wujud solidaritas dari PMI untuk PMI. Belajar dari
mereka, terdapat beberapa peran dan tugas yang diemban serikat atau organisasi atau
kelompok/komunitas PMI, yang antara lain meliputi: pengorganisasian, pendidikan kesadaran,
advokasi dan penguatan.
Pengorganisasian adalah pekerjaan pokok yang harus dilakukan oleh serikat atau
organisasi PMI, karena tanpa pengorganisasian para pekerja migran (dan purna-migran) maka
serikat pekerja migran tidak akan terbentuk. Pengorganisasian adalah proses mengumpulkan
atau rekrutmen dan mengorganisir para pekerja migran dan sumber daya lain yang terkait untuk
mencapai tujuan organisasi bersama. Namun demikian, pengorganisasian bagi PMI adalah
pekerjaan paling berat yang harus dilakukan oleh serikat.
Kerja pokok dari pengorganisasian adalah merekrut anggota dan membangun organisasi
termasuk membentuk pengurus dan pemimpin pekerja di berbagai level organisasi,
pengkaderan, serta proses pengambilan keputusan. Serikat pekerja yang sudah tercatat dalam
administrasi negara juga memiliki kewajiban, antara lain mempertanggungjawabkan kegiatan
organisasi kepada anggotanya sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga.
Belajar pengorganisasian dari yang sudah dilakukan beberapa serikat atau organisasi PMI
tersebut, terdapat beberapa kesamaan dan langkah yang dilakukan dalam pengorganisasian,
antara lain: (1) penjangkauan pekerja migran untuk menjadi anggota; (2) membangun
komunikasi; (3) membangun kelompok-kelompok simpul dari komunitas pekerja migran; (4)
membangun serta konsolidasi jejaring lebih luas dengan komunitas pendukung, seperti keluarga
pekerja migran; (5) mengembangkan organisasi baik dalam jumlah anggota maupun kualitas
pengurus dan kegiatan organisasi; (6) bergabung ke dalam jejaring atau serikat atau federasi
pekerja migran yang lebih besar.
Stigma buruk tentang atau menjadi “pekerja migran” atau “buruh migran” atau “TKI”
melekat begitu kuat pada diri PMI sendiri, keluarga, masyarakat, bahkan hingga negara. Stigma
buruk ini bukan hanya membuat PMI dan purna-PMI tidak pernah bisa bangga menyandang
pekerjaan mereka, tetapi juga melumpuhkan mereka untuk memperjuangkan nasib mereka
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secara kolektif. Mereka enggan bergabung dengan serikat atau organisasi PMI karena tidak ingin
menambah masalah atau tidak menyadari kekuatan dari suara dan gerakan kolektif dari
serikat/organisasi PMI. Banyak PMI yang bergabung dengan serikat/organisasi PMI karena
mengalami kasus dan mereka meminta bantuan pada organisasi tersebut untuk
menyelesaikannya. Stigma buruk itu juga bertambah berat ketika negara pun melakukan
stigmatisasi buruk pada PMI, khususnya jika itu menyangkut perempuan PMI yang bekerja
sebagai PRT yang berangkat dengan pendidikan dan keterampilan minim dan yang pada akhirnya
adalah jumlah terbesar yang mengalami berbagai kasus pelanggaran dan kekerasan berbasis
gender.
Pendidikan dan Pelatihan menjadi kegiatan penting lainnya dalam serikat/organisasi PMI.
Pendidikan diperlukan untuk menumbuhkan kesadaran anggota atau calon anggota,
mengembangkan dan memperluas wawasan dari para pekerja migran anggota serikat;
sementara pelatihan diperlukan meningkatkan kapasitas dan keterampilan para anggota sesuai
dengan kebutuhan serikat atau anggota serikat, serta memberikan bekal atau nilai tambah
kepada pekerja migran dalam pekerjaan mereka juga. Pendidikan dan pelatihan biasanya juga
menjadi bagian dari pembekalan dan pengembangan kapasitas anggota serikat.
Pendidikan yang biasanya diberikan antara lain pendidikan wawasan mengenai berbagai
aspek dari pekerjaan yang mereka miliki, pendidikan berorganisasi, pendidikan mengenai hakhak pekerja hingga pendidikan mengenai isu-isu terkait dari pekerja migran. Sementara itu
pelatihan bisa meliputi kecakapan-kecakapan vokasional, komunikasi serta bahasa.
Hampir setiap serikat/organisasi PMI juga memiliki program pendidikan dan pelatihan,
yang biasanya terkait dengan latar belakang masing-masing organisasi, khususnya pendidikan
dan pelatihan keterampilan yang dibutuhkan di negara penempatan. Menurut UU PPMI,
pendidikan dan pelatihan calon PMI atau pra-penempatan kerja menjadi tanggung jawab
pemerintah, seperti pelatihan keterampilan vokasional di BLK. Namun demikian,
organisasi/serikat PMI dalam programnya juga menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan
sebelum keberangkatan, selama di negara penempatan dan sesudah mereka kembali ke tempat
asal. Misalnya SBMI melalui anggota-anggota serikat yang terdapat di daerah-daerah
memberikan pelatihan pendidikan dan pelatihan keterampilan langsung kepada calon PMI
ataupun yang purna-PMI; Kohitko di Hongkong memiliki Training Center dengan banyak program
pendidikan dan pelatihan keterampilan maupun kecakapan yang bisa diakses oleh PMI yang
sedang bekerja di Hongkong. Masih di Hongkong, Migrant Institute yang didirikan dan didukung
oleh Dompet Dhuafa juga memiliki Migrant Crisis Center serta kegiatan pendidikan dan
pemberdayaan. Serikat SBMI juga menyelenggarakan pendidikan kritis kepada anggota,
pendidikan paralegal/bantuan hukum, pendidikan sebelum keberangkatan, dan juga program
pelatihan serta pemberdayaan atau reintegrasi terhadap purna-migran.
Advokasi adalah upaya-upaya untuk melakukan pembelaan, memberikan dukungan atau
rekomendasi, yang dilakukan untuk mempengaruhi, membuat atau mengubah suatu kebijakan
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publik. Advokasi yang dilakukan oleh serikat PMI, biasanya terkait dengan advokasi kasus dan
advokasi kebijakan, di mana keduanya terkait. Di negara-negara di mana pekerja migran
mendapatkan pelindungan hak sebagai pekerja, bahkan diperbolehkan melakukan advokasi
kasus dan kebijakan negara setempat, misalnya advokasi kasus dan aksi demonstrasi yang
dilakukan serikat PMI di Hong Kong.
Hampir semua organisasi/serikat PMI memiliki perjuangan panjang dalam advokasi kasus
maupun kebijakan baik di tingkat lokal, nasional, regional dan global. Sejak berdiri 2003, kegiatan
penting yang langsung dilakukan oleh SBMI adalah advokasi kasus. Menurut SBMI, berbagai kasus
dialami oleh PMI di setiap tahapan migrasi dari sebelum bekerja, selama bekerjahingga setelah
bekerja dan kembali ke kampung asal. Dari penanganan kasus, berbagai kasus yang muncul
antara lain penipuan, pemalsuan dokumen, perampasan hak, kekerasan dan eksploitasi kerja,
hingga kematian PMI. Data advokasi kasus yang dilakukan SBMI, misalnya menunjukkan angka
yang turun naik, tetapi hampir setiap hari terdapat kasus muncul jika dirata-rata dalam lima
tahun terakhir (lih Bab I, Tabel 1.7). Jika kasus-kasus tersebut menunjukkan bahwa perempuan
PMI mengalami jumlah kasus lebih banyak, ini juga terkait fakta jumlah perempuan PMI lebih
besar, dan terutama berasal dari kelompok rentan PMI, yaitu perempuan PMI yang bekerja di
sektor domestik atau menjadi PRT; sementara laki-laki PMI yang banyak mengalami kerentanan
dan kasus adalah yang bekerja sebagai ABK. Data advokasi kasus yang dilakukan dan ditangani
SBMI pada 2019 dalam tabel tersebut menyebutkan terdapat 292 kasus dari perempuan PMI
PRT, 142 kasus dialami ABK perikanan,77 kasus dialami buruh pabrik, serta 22 kasus pengantin
pesanan, setelah itu diikuti oleh PMI yang bekerja sebagai office boy, ekspedisi, caregiver,
konstruksi, care taker dll. Terjadinya banyak kasus itu dihadapi PRT dan ABK juga terkait dengan
minimnya pelindungan terhadap mereka (SBMI, 2019).
Advokasi kebijakan terkait ketenagakerjaan dan UU atau kebijakan terkait lainnya
merupakan mandat penting dari semua serikat/organisasi pekerja migran. Walaupun perbaikan
atau amandemen UU yang menyangkut PMI terus dilakukan, namun masih selalu terdapat celah
persoalan yang muncul, sehingga advokasi kebijakan juga harus dilakukan terus-menerus,
misalnya mengawal terus-menerus UU, peraturan turunan serta kebijakan terkait lainnya,
mengawal berbagai konvensi, konsensus ataupun pelindungan pekerja migran lainnya di level
regional maupun global, serta melakukan pengawasan terhadap implementasi UU dan kebijakan
terkait PMI dsb.
Advokasi baik advokasi kasus maupun kebijakan bisa dilakukan dengan berbagai cara,
seperti aksi/demonstrasi, kampanye terus-menerus, sosialisasi dan pendidikan, hingga lobi
dengan anggota parlemen atau pemerintahan. Untuk kepentingan advokasi membutuhkan
keterampilan khusus, seperti pelatihan paralegal, pelatihan penyusunan UU atau
kebijakan, kecakapan bernegosiasi dll.
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7.4 Peran lembaga swadaya masyarakat (perempuan) dalam perjuangan buruh
migran
Selain serikat PMI, terdapat juga organisasi masyarakat lainnya yang memiliki kepedulian
terhadap pekerja migran, yaitu lembaga swadaya masyarakat (LSM). Sejarah munculnya
beberapa serikat/organisasi PMI tidak bisa dilepaskan dari peran LSM peduli pekerja migran.
Bahkan pada awal sekali, organisasi perempuan yang berbasis gerakan feminis yang
memunculkan persoalan pekerja migran ke permukaan, ke ruang publik, terutama mengangkat
persoalan penyalahgunaan dan berbagai pelanggaran kemanusiaan terhadap pekerja migran
perempuan khususnya yang bekerja sebagai PRT. Keterlibatan berbagai LSM peduli pekerja
migran ini, dalam konteks perjalanannya, tidak lepas dari keprihatinan para pegiat di LSM yang
melihat ketidakhadiran serikat pekerja/buruh pada umumnya terhadap persoalan pekerja
migran Indonesia yang banyak muncul (Wahyu Susilo, 2010).
Terdapat beberapa LSM peduli migran, baik yang ada di Indonesia maupun di negaranegara yang menjadi pokok penempatan PMI. Pada pertengahan 2000-an diperkirakan terdapat
lebih dari 100 LSM yang bekerja terkait pekerja migran di seluruh Indonesia mulai dari level akar
rumput, level daerah, nasional, hingga jejaring regional dan internasional. Banyak dariorganisasi
ini bergabung dengan jaringan nasional, seperti Gerakan Perempuan untuk Perlindungan Pekerja
Migran (GPPBM) atau Forum untuk Keadilan bagi Pekerja Rumah Tangga Migran (Foker). Semua
LSM besar yang berbasis di Jakarta juga terhubung ke jaringan regional seperti Forum Migran di
Asia dan CARAM Asia. Beberapa, seperti Migrant Care dan Pusat Pekerja Migran Indonesia, juga
memiliki hubungan langsung di negara-negara di mana migran Indonesia bekerja. (Wahyu Susilo,
2010) Di antara LSM itu, beberapa yang masih bertahan melakukan advokasi isu pekerja migran,
antara lain: Solidaritas Perempuan (1990), Konsorsium Pembela Buruh Migran Indonesia –
KOPBUMI (Jakarta, 2000), Migrant Institute (Hongkong, 1999), Migrant Care (Jakarta, 2004),
Advokasi Buruh Migran Indonesia –ADBMI (Lombok, 2004),Seruni Banyumas (Banyumas, 2006),
Jaringan Buruh Migran (Jakarta, 2014).
Di antara LSM peduli migran, organisasi atau LSM perempuan dari gerakan perempuan juga
memegang peran sangat penting. Jumlah perempuan PMI yang cukup besar, lebih dari setengah
total jumlah PMI, memiliki kerentanan, risiko dan jumlah kasus yang juga besar. Isu- isu
perempuan pekerja migran bertautan dengan isu-isu perempuan pada umumnya, sehingga
menambah kompleks persoalan yang dihadapi para perempuan pekerja migran. Isu kemiskinan,
pendidikan dan keterampilan rendah yang dimiliki perempuan, diskriminasi dan lapangan kerja
terbatas untuk para perempuan, perempuan kepala keluarga dan pencari nafkah, KDRT, dsb.
menjadi isu yang bertautan dengan isu pekerja migran seperti penipuan, pemalsuan dokumen,
penganiayaan, pelecehan dan kekerasan berbasis gender lainnya. Banyak perempuan pekerja
dihukum mati karena membunuh majikannya yang eksploitatif atau melakukan penganiayaan
atau pemerkosaan, ada perempuan PMI yang menjadi stress dan tidak waras karena mengalami
tekanan dari pekerjaan dan majikan.
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Di antara LSM/organisasi perempuan yang paling awal mendampingi perempuan PMI
adalah Solidaritas Perempuan. Solidaritas Perempuan yang didirikan pada 1990, merupakan
organisasi perempuan yang didirikan para perempuan feminis, yang sejak awal bekerja
menangani persoalan pekerja migran, khususnya perempuan pekerja migran. Pada waktu itu
persoalan pekerja migran masih luput dari perhatian serikat pekerja umum yang sudah ada.
Solidaritas Perempuan (baca: para perempuan feminis) menggunakan analisis feminis (dan
gender) untuk mengangkat berbagai persoalan dan kerentanan yang dihadapi perempuan
migran. Advokasi kasus yang dilakukan Solidaritas Perempuan menjadi pintu masuk bagi advokasi
berbagai kebijakan menyangkut pekerja migran dan isu perempuan lainnya. Pelanggaran
terhadap hak asasi perempuan pekerja migran adalah pelanggaran terhadap hak asasi manusia
dan hak asasi perempuan. Istilahnya adalah strategi politik “air mancur” — menggarap satu isu –
perempuan migran– untuk menyasar/menyebar pada isu-isu perempuan lainnya seperti isu
kemiskinan, perempuan pedesaan, lapangan kerja, pendidikan, kesehatan hingga kekerasan
terhadap perempuan. Persoalan perempuan pekerja migran dan kemiskinan perempuan yang
saling terkait juga menjadi titik pijak bagi advokasi berbasis hak ekosob dan hak asasi manusia.
Advokasi kasus itu dilakukan dengan berbagai cara seperti demo/aksi, melapor ke LBH dan
testimoni para korban yang terus-menerus dilakukan SolidaritasPerempuan membuat isu pekerja
migran mulai muncul di media. Foto-foto perempuan migran yang menjadi korban penganiayaan
atau bunuh diri atau dihukum mati menghiasi berbagai media. Keluarga para korban sekaligus
banyak yang aktif menjadi pendukung atau berjuang bersama Solidaritas Perempuan dalam
advokasi kasus. Solidaritas Perempuan juga melakukan pendampingan terhadap korban dan
keluarganya, bahkan mereka diundang hadir pada KongresPerserikatan Solidaritas Perempuan.
Banyak pekerja migran dan keluarganya yang menjadianggota Solidaritas Perempuan di daerah.47
Keterkaitan Solidaritas Perempuan dengan persoalan pekerja migran membuat organisasi
ini sejak awal memasukkan mandat program pada upaya-upaya untuk membangun gerakan
feminis yang berbasis pada perempuan PMI (termasuk calon dan mantan) beserta keluarganya
untuk melawan ketidakadilan gender dan pemiskinan akibat politik negara dan non-negara, agar
mereka mampu memiliki akses dan kontrol atas hak-haknya dan keputusan politik yang
menentukan hidupnya. Penguatan ini dimaksudkan untuk memampukan PMI menghadapi
kerentanan terhadap proses migrasi yang tidak aman, perdagangan orang serta HIV dan AIDS.
Solidaritas Perempuan juga melakukan advokasi kebijakan, di antaranya dengan mendorong
kebijakan pelindungan perempuan PMI, serta mengubah kebijakan atau sistem yang
memiskinkan perempuan PMI. Solidaritas Perempuan memiliki beberapa program strategisuntuk
kepentingan perempuan PMI, terdiri dari peningkatan kapasitas, pengorganisasian, penanganan
kasus, serta advokasi dan kampanye (solidaritasperempuan.org 2013). Solidaritas
47

Wawancara dengan Yuniyanti Chuzaifah, pengurus purna Solidaritas Perempuan yang sejak awal mengawal isu
pekerja migran dan mantan Komisioner Komnas Perempuan (2009-2019).
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Perempuan yang pada 2015 memiliki 781 anggota, pada 2019 tercatat memiliki 5.771 anggota
perempuan di akar rumput di 9 provinsi, yang di antara anggotanya adalah perempuan PMI
(Solidaritas Perempuan, 2015).
Seruni Banyumas yang didirikan pada 2006, adalah paguyuban peduli perempuan pekerja
migran, yang didirikan oleh perempuan purna PMI yang pernah bekerja di beberapa negara
seperti, Malaysia, Singapura, Hongkong, Taiwan, Macau, Arab Saudi, Brunei Darussalam, dan lainlain. Beberapa pendiri dan anggota sebelumnya pernah terlibat dengan kegiatan organisasi atau
serikat PMI di negara-negara tersebut. Komunitas Seruni Banyumas juga melakukan kerja- kerja
advokasi kasus PMI di wilayah Kabupaten Banyumas. Selain advokasi kasus dan kebijakan di
tingkat daerah, Seruni Banyumas juga memiliki kegiatan pendidikan, pelatihan dan
pemberdayaan ekonomi seperti pengembangan usaha ekonomi produktif.
Peran LSM peduli pekerja migran sangat penting dalam mendukung dan melakukan
advokasi kasus serta kebijakan, pendampingan dan kerja-kerja di komunitas atau akar rumput
pekerja migran dan keluarganya, pendidikan dan pelatihan serta pemberdayaan dan penguatan
komunitas pekerja migran dan keluarganya. Dari advokasi kasus-kasus tersebut, LSM peduli
migran menjadi bagian penting dari kerja-kerja advokasi kebijakan. Salah satu perjuangan yang
cukup penting dalam advokasi kebijakan, adalah ketika pada tahun 2002 LSM peduli migran ini
mengorganisasi gugatan class action terhadap Pemerintah Indonesia setelah terjadi deportasi
terhadap hampir 140.000 pekerja migran tidak berdokumen dari negara bagian Sabah, Malaysia.
Hingga 70 pekerja migran yang dideportasi meninggal di kota perbatasan Nunukan dan ribuan
lainnya menderita penyakit serius, termasuk disentri dan malaria karena PemerintahIndonesia
tidak siap untuk kedatangan mereka. Pengadilan mengakui kelalaian pemerintah pada tingkat
pertama sebelum keputusan dibatalkan pada saat naik banding. Meskipun gagal, inisiatif ini
menjadi preseden penting bagi hukum publik Indonesia, dengan warga sipil mulai menggunakan
sistem hukum untuk menuntut negara karena kegagalan yang disengaja untuk menyediakan
layanan publik yang penting. (Wahyu Susilo, 2010)
Advokasi kebijakan juga dilakukan hingga kebijakan level basis seperti di desa-desa. Selain
advokasi kasus dan kebijakan, LSM peduli migran ini juga kerja-kerja di akar rumput seperti
mendorong komunitas pekerja migran (keluarga) untuk membangun komunitas purna PMI.
Beberapa kegiatan yang dilakukan seperti pendidikan dan pelatihan, pengorganisasian serta
pemberdayaan ekonomi. Program Desa Peduli Buruh Migran (Desbumi) yang diinisiasi oleh
Migrant Care dengan berbagai pihak (LSM, komunitas keluarga buruh migran dan pemerintah
desa) memberi penekanan pentingnya mengurus persoalan dan pelindungan pekerja migran,
terutama perempuan pekerja migran, dari tingkat desa/lokal. Program DESBUMI memungkinkan
desa berperan aktif dalam melayani dan melindungi warganya yang bekerja ke luar negri.
Program DESBUMI memiliki beberapa program kegiatan, antara lain: layanan informasi, layanan
pengurusan dokumen, layanan pemberdayaan ekonomi, layanan pengaduan kasus, sosialisasi
dan pendataan (Migrant Care).
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Dari sejarahnya, relasi dan keterkaitan antara serikat/organisasi PMI dengan LSM peduli
migran serta komunitas keluarga pekerja migran sangatlah erat dan tidak terpisahkan, dalam arti
saling mengisi dan mendukung. Kerja-kerja seperti advokasi kasus dan kebijakan memerlukan
jejaring bersama dan dukungan luas dari berbagai pihak. Dalam hal ini, LSM peduli pekerja migran
perlu membantu memperkuat dan mengembangkan organisasi atau serikat berbasis PMI atau
serikat PMI. LSM jelas memiliki posisi, peran, tradisi atau kultur organisasi yang berbeda dengan
serikat PMI/BMI, namun keduanya bisa saling mendukung dan membutuhkan terlebih pada
advokasi kebijakan dan upaya-upaya untuk melindungi PMI.
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BAB 8. FORUM TRIPARTIT PLUS

S

alah satu peran penting dari serikat buruh adalah sebagai pihak dalam pembuatan
perjanjian kerja bersama dan penyelesaian perselisihan kerja/industrial. Mekanisme
penyelesaian perselisihan atau sengketa kerja/industrial ini disebut sebagai mekanisme
tripartit, yaitu keterlibatan tiga pihak, dalam hal
ini
pemerintah yang
diwakili kementerian/dinas ketenagakerjaan, pengusaha dan serikat buruh. ILO bahkan
secara khusus membuat Konvensi tentang Konsultasi Tripartit untuk Mempromosikan
Pelaksanaan Standar Perburuhan Internasional melalui Konvensi ILO 144/1976. Indonesia
meratifikasi Konvensi 144
ini pada 17 Oktober 1990 melalui Keputusan Menteri Tenaga Kerja.48
Keputusan Menteri Tenaga Kerja mengenai tripartit dituangkan melalui PP No 8/2005 yang
diubah PP 46/2008 dan diubah lagi PP 4/2017 tentang Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit. LKS
Tripartit ini berkedudukan baik pada tingkat nasional, provinsi dan daerah kabupaten/kota.
Bahkan segala pembiayaan yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas LKS tripartit nasional
dibebankan kepada anggaran belanja pemerintah yang bertanggung jawab di bidang
ketenagakerjaan. Mekanisme tripartit inilah yang selama ini dipakai sebagai penyelesaian
masalah sengketa hubungan kerja/industrial jika penyelesaian dengan mekanisme bipartit
mengalami kebuntuan.
Bagaimana dengan sengketa atau perselisihan dalam hubungan kerja di kalangan pekerja
migran, misalnya dengan majikan atau P3MI? Mekanisme penanganan dan penyelesaian kasus
PMI hingga sekarang ini tampak belum menemukan pijakan dan mekanisme yang kokoh. Dalam
banyak kasus, para pihak masih saling menyalahkan satu sama lain untuk menghindari tanggung
jawab. Masih terdapat banyak kasus tidak selesai. Berbagai peraturan yang telah disebutkan di
atas masih belum dimaksimalkan untuk membantu dalam menyelesaikan perselisihan
ketenagakerjaan yang melibatkan PMI.
Bab 8 ini merupakan rekomendasi dari buku panduan ini, yakni dorongan dan dukungan
untuk membentuk “tripartit plus”, sebagai salah satu mekanisme mengatasi beberapa persoalan
migrasi kerja, yang muncul sebagai akibat dari masih adanya kekurangan dalam peraturanperaturan migrasi kerja, sehingga masih sulit diimplementasikan. Rekomendasi tripartit plus ini
lahir dari beberapa pertimbangan, khususnya memaksimalkan peluang menggunakan konsultasi
tripartit dalam penyelesaian perselisihan hubungan kerja antara PMI,

48

Di Indonesia, menurut Serikat Pekerja Indonesia, kenyataan bahwa ketentuan-ketentuan

yang diterima dan disetujui melalui Keputusan Presiden yang meratifikasi Konvensi dinyatakan
dalam bentuk Keputusan Menteri Tenaga Kerja menunjukkan tidak adanya jaminan bahwa
Konvensi akan dilaksanakan (ILO, Konsultasi Tripartit. Standar Perburuhan Internasional,
Jakarta: ILO 2001:31).
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majikan dan agensi. Bab ini juga merekomendasikan prinsip, peran dan mekanisme dari tripartit
plus ini.

8.1 Absennya konsultasi tripartit dalam perselisihan PMI dengan majikan dan
agensi
Selama kurun waktu 2000-2015 terdapat banyak kasus-kasus yang berat yang dialami PMI
yang kasusnya sangat menyita perhatian, namun penyelesaiannya tersendat, terus macet,
bahkan nyaris terhenti sepenuhnya. Banyak persoalan yang membelit yang sulit diurai dan
pembahasannya terus terhambat. Kasus Kokom (2003-2006) dan Sari (2008-2010), perempuan
PMI kakak beradik dari Sukabumi yang pulang dalam kondisi sakit mental parah akibat
penyiksaan majikannya di Timur Tengah. Ketika Sari pulang dari Yordania dalam keadaan sakit
mental habis disiksa majikan, hal itu tidak menyurutkan adiknya, Kokom untuk berangkat kerja
ke Yordania pada 2008. Nasib keduanya tragis, Kokom juga mengalami nasib yang sama seperti
kakaknya, dianiaya oleh majikan. Keduanya harus masuk rumah sakit kesehatan mental. Serikat
PMI SBMI mendampingi kedua kasus tersebut hingga bertahun-tahun.
Hingga UU mengenai pekerja migran Indonesia berubah dan berganti, yang terakhir UU No
18 Tahun 2017 tentang Pelindungan PMI, persoalan penanganan dan penyelesaian kasus PMI,
khususnya perempuan PMI yang bekerja di sektor domestik, nampak masih belum berorientasi
pada PMI korban dan memberikan keadilan bagi mereka. Jangankan mendapatkan keadilan dan
kompensasi atas fisik dan mental yang rusak dan cacat, untuk mendapatkanpembayaran yang
menjadi hak-hak para PMI yang dilanggar itu pun tidak sepenuhnya mampu dikejar terhadap
majikan, agen penyalur di negara penempatan serta agen yang memberangkatkan.
Mekanisme konsultasi tripartit yang sebagaimana ada dalam UU ketenagakerjaan belum
maksimal dipergunakan sebagai mekanisme dalam penanganan dan penyelesaian masalah
ketenagakerjaan yang terjadi di antara PMI, majikan dan agensi (di negara penempatan maupun
negara asal). Selama ini, pihak yang banyak menangani dan menyelesaikan kasusadalah pihak
Pemerintah melalui BP2MI dan instansi terkait serta serikat pekerja migran atau LSM peduli
migran. Dengan berbagai alasan, banyak PMI yang mengadukan kasusnya pada serikat PMI atau
LSM peduli migran dan bukan pada pemerintah.
Dari berbagai pengalaman penanganan kasus di lapangan, seperti yang dilakukan serikat
pekerja migran atau LSM peduli migran, mereka banyak menerima pengaduan dan melakukan
advokasi kasus dari PMI yang non-prosedural dan tidak berdokumen yang selama ini mendapat
cap sebagai “PMI bermasalah”. Terdapat kesulitan-kesulitan besar yang selalu membelit,
utamanya jika menangani kasus PMI yang non-prosedural, sebab semua pihak yang selama ini
menjadi sponsor, agensi maupun pemerintah bisa lepas tangan. Kesulitan berikutnya adalah
menangani kasus yang dihadapi para perempuan PMI yang bekerja di sektor informal dengan
majikan perorangan. Kasus yang dihadapi pekerja migran yang bekerja pada perusahaan
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cenderung lebih mudah ditangani, apalagi jika negara penempatan sudah memiliki hukum
perburuhan, sehingga mereka bisa menggunakan mekanisme penyelesaian sengketa
ketenagakerjaan berdasarkan peraturan yang berlaku. Dalam hal ini, contohnya pekerja migran
pelaut atau ABK bisa menggunakan mekanisme PHI. Namun lain soal dengan para perempuan
PMI-PRT ini, yang notabene jumlah kasusnya jauh lebih banyak (lihat Bab 1 dan Bab 4).
Pelanggaran terus terjadi karena domain dan karakter pekerjaan mereka yang domestik yang
belum terlindungi hukum, yang membuat penyelesaian kasus-kasus itu menjadi sangat sulit
mengingat prosedur penempatan mereka yang berbeda dengan pekerja migran formal. Bahkan
banyak perkara berat seperti penganiayaan ataupun perkosaan bahkan bisa lolos, seperti kisah
Kokom kakak beradik. Jelas, bahwa mekanisme PHI sulit diaplikasikan untuk menyelesaikan
kasus-kasus yang dialami perempuan PMI yang bekerja sebagai PRT. Selama ini, menurut
pengalaman beberapa serikat PMI atau LSM peduli migran, mereka masih menggunakan mediasi
di BP2MI, atau langsung dengan P3MI, atau yang selama ini cukup efektif digunakan adalah
melakukan tekanan sosial.

8.2 Forum tripatit plus
Salah satu cara mengatasi berbagai persoalan dan kebuntuan dalam penanganan dan
penyelesaian kasus pekerja migran tersebut, khususnya dari beberapa pihak yang selama ini
melakukan advokasi kasus seperti serikat pekerja migran dan LSM peduli migran, diusulkan untuk
membentuk apa yang disebut sebagai “forum tripartit plus”.
Yang dimaksud dengan forum tripartit plus ini adalah sebuah forum multi-pihak,
anggotanya terdiri dari berbagai pihak —tiga pemangku kepentingan terkait, yakni serikat PMI,
P3MI serta pemerintah. “Plus” di sini artinya menambahkan pihak-pihak —yang selama ini tidak
termasuk dalam pihak-pihak sebagaimana ditetapkan dalam undang-undang atau peraturan
mengenai tripartit. Jelasnya, yang terlibat dalam tripartit plus dalam konteks migrasi kerja ini
adalah pihak-pihak utama dalam tripartit, yaitu serikat pekerja migran yang mewakili pekerja
migran, pemerintah dan P3MI/agensi, namun bisa ditambahkan pihak-pihak lain. Plus pihak lain
yang dimaksud bisa lembaga-lembaga negara yang memiliki fungsi pengawasan terkait isumigrasi
kerja seperti Komnas Perempuan, Komnas HAM, Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) atau seperti
kelompok LSM peduli migran yang selama ini melakukan advokasi kebijakan dan advokasi kasus.
Yang juga penting diperhatikan dalam pembentukan tripartit plus ini adalah mempertimbangkan
keseimbangan suara/pendapat dari masing-masing pihak dalam forum.
Pertimbangan utama pembentukan forum tripartit plus ini adalah adanya ruang bersama
bagi beberapa pihak yang selama terkait dengan advokasi kebijakan dan advokasi kasus untuk
pekerja migran, di mana ruang ini bisa menjadi ruang konsultasi, koordinasi, penyebaran
informasi, perundingan dan pembelajaran bersama.
Pertimbangan lainnya, sejalan dengan semangat UU No. 18 Tahun 2017 tentang
Pelindungan PMI, yang mendorong lebih ditingkatkannya peran daerah, forum tripartit plus ini
diadakan tidak hanya di level nasional, namun hingga level kabupaten/kota. Hal ini penting
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khususnya dalam rangka mengakomodasi kebutuhan-kebutuhan dan konteks spesifik di
masing-masing tingkat.

8.3 Prinsip forum tripartit plus
Beberapa prinsip yang bisa diangkat menjadi pijakan dari forum tripartit plus ini, antara
lain:
a. Forum ini harus memiliki kode etik yang didasarkan pada prinsip-prinsip/standar hak asasi
manusia internasional (rights-based): prinsip demokrasi, transparansi, tanggung jawab,
kesetaraan (non-diskriminatif), serta berorientasi pada PMI korban,
b. Memastikan perempuan PMI mendapatkan akses ke forum tripartit plus, dan dapat
berpartisipasi dengan setara (tidak hanya dibahas sebagai objek), menerima manfaat dari
adanya forum ini serta bisa melakukan pengawasan/kontrol terhadap keputusan-keputusan
dari forum ini mempertimbangkan kerentanan, kebutuhan dan kepentingan perempuan PMI
yang perlu diakomodasi dan selama ini masih diabaikan,
c. Tidak memisahkan antara dialog kebijakan dengan penyelesaian masalah. Tapi tidak berarti
melakukan pembahasan yang sifatnya kasuistik (per kasus). Skala pembahasan dalam forum
ini lebih menyorot ke pola pelanggaran yang terus berulang. Forum tidak diarahkan untuk
manajemen kasus (case management),
d. Syarat pembahasan: deliberasi ditujukan untuk kepentingan pekerja migran (pelindungan
dan kesejahteraan mereka), bukan untuk memajukan kepentingan bisnis atau melegitimasi
vested interests pemerintah.

8.4 Mekanisme forum tripartit plus
1. Forum ini menjadi forum formal, sehingga rekomendasi-rekomendasi yang dihasilkan bisa
diadopsi sebagai kebijakan,
2. Forum ini difasilitasi oleh Pemerintah dan instansi terkait,
3. Forum ini diadakan hingga level kabupaten/kota (alasan, tidak ada P3MI di level desa). Secara
kelembagaan, forum dibentuk secara bertingkat, tidak terpusat, dan masing-masing berdiri
sendiri. Dengan format dan susunan seperti itu, sangat memungkinkan lembaga itu
independen membahas permasalahan sesuai kebutuhan dan kondisi daerahnya, sesuai
dengan semangat otonomi daerah,
4. Forum ini memiliki mekanisme pencatatan yang solid mengingat keputusan-keputusannya
bisa direkomendasikan menjadi kebijakan, sehingga proses diskusi/dialog bisa tercatat dan
asal-usul rekomendasi jelas.
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ANNEKS: BELAJAR DARI FILIPINA DALAM
MELINDUNGI PEKERJA MIGRAN DENGAN
PERSPEKTIF RESPONSIF GENDER
Banyak hal yang sesungguhnya tak sepadan jika membandingkan antara Indonesia dan
Filipina dan Sri Lanka dalam perlindungan pekerja migran. Di antara yang paling menonjol adalah
(1) peran pemerintah pusat Filipina yang jauh lebih dominan daripada di Indonesia, (2) adanya
provisi konstitusional yang lebih mendasar terutama dalam ihwal pra-perlindungan bagipekerja
migran Filipina. Sementara UU 18/17 di Indonesia lebih menekankan teknikalitas prosesmigrasi
kerja. Karenanya, Indonesia justru perlu serius banyak belajar dari Filipina.49 Jika muncul
permasalahan serius seperti banyaknya kematian pekerja migran, para pejabat kita lebih sibuk
membela diri mereka daripada menangani dan secara jujur jauh-jauh hari mencegah
kemungkinan kasus-kasus sejenis yang terjadi. Berilkut ini beberapa hal penting yang dapat
dipelajari dari pengalaman Filipina menerapkan prinsip responsivitas gender dalam melindungi
para pekerja migran.

• Mengakui secara jujur terhadap akar masalah pekerja migran
Masalah yang dihadapi oleh pekerja migran muncul nyaris pada setiap tahap migrasi kerja.
Masalah yang paling awal dan sekaligus paling serius adalah berhadapan dengan para perekrut
tidak sah, atau yang di Indonesia sering disebut dengan para calo. UU 18/17 nyaris tidak
“mengakui” secara eksplisit adanya masalah perekrutan atau pun penempatan tidak sah ini.
Undang-undang perlindungan pekerja migran Filipina (RA8042) sebaliknya mendefinisikan
dengan sangat jelas dan tegas tentang “perekrutan tak sah” (illegal recruitment) (Section 6
RA8042). Definisi ini adalah wujud “pengakuan negatif” dari pihak Negara terhadap pelanggaran
peraturan atau bahkan kejahatan yang sangat merugikan para pekerja migran. RA 8042 juga
mendetilkan 13 jenis pelanggaran/kejahatan perekrutan tak sah yang dimaksudkan supaya
semua pihak yang terkait tidak ada satu pun yang ragu-ragu lagi tentang apa yang sesungguhnya
hendak ditangani, diselesaikan dan dicapai dengan diratifikasikannya undang- undang
perlindungan pekerja migran di Filipina ini. Penetapan definisi masalah perekrutan tak sah segera
diikuti oleh sanksi/hukuman untuk para pelanggar. Setiap orang yang bersalah telah melakukan
perekrutan tak sah dikenai hukuman penjara tak kurang antara 6-12 tahun dan
49

Menteri tenaga kerja yang secara eksplisit mendorong agar Indonesia belajar dari Filipina

adalah Menteri Tenaga Kerja 2014-2019 Hanif Dhakiri. Menteri ini pernah berkata secara
retorik: “Kalau Filipina bisa, mengapa kita tidak?” Kompas 17/5/2017
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denda 200-500ribu peso (Rp62.286.004,75-Rp 155.715.011,88). Penjara seumur hidup dan
denda 500ribu-1juta peso akan dikenakan para pelanggar jika kejahatan melibatkan sabotase
ekonomi. Hukuman paling berat akan dikenakan jika usia calon pekerja migran yang direkrut
kurang dari 18 tahun atau jika perekrutan dilakukan oleh siapa pun yang tidak memiliki surat izin.

• Menetapkan sanksi konstruktif
Dalam suatu peraturan pelaksana yang bertajuk
“Implementing Rule and Regulation” (IRR, direvisi 2016)
UU 18/2004
definisi perekrutan tak sah lebih didetilkan lagi menjadi
menetapkan bahwa
22 jenis tindak pelanggaran, malah sebelumnya dalam
IRR versi pengesahan 2002 terdapat pendetilan sampai
“segala risiko
31 jenis tindak pelanggaran. Terkait dengan sanksi, IRR
ketenagakerjaan yang
2016 semakin lebih mendetilkan sanksi untuk (1) para
dialami oleh Pekerja
perekrut tak sah sampai 37 jenis, (2) tindakan disiplin
untuk para majikan dengan mengganjar diskualifikasi
Migran Indonesia
pencabutan akreditasi untuk sejumlah 16 bentuk
Perseorangan, menjadi
pelanggaran, dan (3) tindakan pendisiplinan untuk para
pekerja migran terutama jika mereka sampai
tanggung jawab sendiri”
memalsukan dokumen jatidiri maupun yang terkait
(pasal 63 [2]). Kiranya
dengan pekerjaan di luar negeri, dalam bentuk skorsing
tidak boleh ikut serta dalam program kerja ke luar negeri
terdapat suatu
untuk sejumlah 12 jenis pelanggaran. Semua jenis
penurunan mutu dari
hukuman atau tindakan disiplin ini dibeda- bedakan
pengundangan yang
dalam tiga tingkatan, yaitu (1) pelanggaran
serius, (2) pelanggaran kurang serius (less serious) dan
baru ini karena
(3) pelanggaran ringan. Membagi berbagai hukuman
mengurangi cakupan
secara bertingkat mendorong para pihak untuk
berusaha memperbaiki mutu keterlibatan mereka dalam
pelindungan untuk para
program migrasi kerja, namun sekaligus semakin
PMI perseorangan.
mempersulit para pihak yang membandel karena terusmenerus melakukan pelanggaran.
Dalam suatu peraturan pelaksana yang bertajuk
“Implementing Rule and Regulation” (IRR, direvisi 2016) definisi perekrutan tak sah lebih
didetilkan lagi menjadi 22 jenis tindak pelanggaran, malah sebelumnya dalam IRR versi
pengesahan 2002 terdapat pendetilan sampai 31 jenis tindak pelanggaran. Terkait dengansanksi,
IRR 2016 semakin lebih mendetilkan sanksi untuk (1) para perekrut tak sah sampai 37 jenis, (2)
tindakan disiplin untuk para majikan dengan mengganjar diskualifikasi pencabutan akreditasi
untuk sejumlah 16 bentuk pelanggaran, dan (3) tindakan pendisiplinan untuk para pekerja migran
terutama jika mereka sampai memalsukan dokumen jatidiri maupun yang terkait dengan
pekerjaan di luar negeri, dalam bentuk skorsing tidak boleh ikut serta dalam
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program kerja ke luar negeri untuk sejumlah 12 jenis pelanggaran. Semua jenis hukuman atau
tindakan disiplin ini dibeda-bedakan dalam tiga tingkatan, yaitu (1) pelanggaran serius, (2)
pelanggaran kurang serius (less serious) dan (3) pelanggaran ringan. Membagi berbagai hukuman
secara bertingkat mendorong para pihak untuk berusaha memperbaiki mutu keterlibatan
mereka dalam program migrasi kerja, namun sekaligus semakin mempersulit para pihak yang
membandel karena terus-menerus melakukan pelanggaran.

• Menjaga integritas pejabat negara
RA 8042 juga menetapkan larangan secara eksplisit bagi para pegawai negeri yang berada
di bawah beberapa kantor terkait dengan migrasi kerja untuk terlibat, baik langsung maupun tak
langsung, dalam bisnis/usaha perekrutan pekerja migran: Kementerian Ketenagakerjaan (DOLE),
kantor administrasi migrasi kerja (POEA), kantor administrasi kesejahteraan pekerja migran
(OWWA), kementerian luar negeri, kementerian hukum (DOJ), kementerian kesehatan (DOH),
biro imigrasi (BI), komisi nasional hubungan tenaga kerja (NLRC), komisi warga negara Filipina di
luar negeri (CFO), biro investigasi nasional (NBI), kepolisian nasional Filipina (PNP), otoritas
penerbangan sipil (CAAP), komisi asuransi (IC), kantor otoritas pendidikan teknis dan
pengembangan keterampilan (TESDA), otoritas bandara, dan kantor-kantor pemerintah yang lain
yang terkait dengan migrasi kerja. Para pelanggar akan dihukum dengan jenis hukuman yang
sama untuk pelanggaran dan atau kejahatan yang sama.

• Menetapkan diskualifikasi
IRR 2016 menyusun daftar siapa saja yang tidak boleh/dilarang (disqualified) terlibat baik
dalam kegiatan perekrutan maupun dalam penempatan pekerja migran. Berikut ini daftarnya:
(1) agen perjalanan dan agen/sales dari perusahaan penerbangan, (2) karyawan perusahaan apa
pun yang bekerja sama dengan perusahaan perjalanan, (3) perusahaan atau pun kemitraan,yang
para karyawannya juga menjadi anggota/karyawan suatu perusahaan/agen perjalanan, (4)orangperorangan, para mitra, karyawan atau direktur dari perusahaan asuransi yang menyediakan
layanan asuransi untuk para pekerja migran, (5) semua orang yang pernah atau sedang bekerja
di bidang migrasi kerja untuk pekerja migran tetapi (a) perusahaannya pernah melakukan
pelanggaran atau tindak kejahatan perekrutan tak sah, (b) perusahaannya sedang dicabut surat
izin pendiriannya, (c) izin-izin yang didapatkan oleh perusahaannya untuk bekerja di bidang
migrasi kerja pernah dicabut sebelumnya.
Adanya ketegasan konstitusional untuk mendiskualifikasi siapa saja yang tidak boleh
bekerja dalam migrasi kerja di atas ini menjamin bahwa pelaksanaan pelayanan migrasi kerja
benar-benar terbebaskan dari segala kemungkinan adanya kejahatan dan pelanggaran
perekrutan tak sah. Tanpa diskualifikasi ini tugas pemerintah dalam melayani migrasi kerja akan
senantiasa jadi menciptakan keraguan transparansi kinerja.
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• Memberikan insentif untuk sektor swasta
IRR2016 tidak hanya menetapkan semua ketegasan terkait dengan semua kemungkinan
pelanggaran dan kejahatan, tetapi kemudian juga menetapkan insentif dan penghargaan untuk
perusahaan perekrutan dan penempatan pekerja migran yang mampu memenuhi beberapa
prasyarat sbb.: (1) tidak pernah mendapatkan teguran, pembatalan, skorsing karena gagal
memenuhi peraturan pemerintah, (2) jumlah komplain resmi terhadap kasus pelanggaran
perekrutan tidak melebihi satu persen dari total pekerja migran yang ditempatkan, (3)
perusahaan ybs. sudah menempatkan sejumlah 1000 orang pekerja migran dalam periode yang
ditetapkan (4 tahun). Dari antara perusahaan-perusahaan yang memenuhi ketiga prasyarat ini
akan mendapatkan: (1) Penghargaan Kinerja Terbaik (top performer award) jika perusahaan ybs
sudah beroperasi selama setidaknya 4 tahun, (2) Penghargaan Keunggulan (excellence award)
jika sebelumnya perusahaan ybs juga sudah mendapatkan Penghargaan Keunggulan yang sama
atau sudah mendapatkan Penghargaan Kinerja Terbaik setidaknya tiga kali, (3) Penghargaan
Kepresidenan (presidential award). Mekanisme penghargaan dan insentif ini dipandang sangat
penting, sehingga sejak semula pada 1984 telah dicanangkan, karena akan memacu kinerja yang
lebih baik dalam melindungi para pekerja migran dan mendorong pertumbuhan remitansi.

• Menetapkan pendekatan kompak satu tim-kenegaraan
Sejak semula disadari kemungkinan sangat sulitnya koordinasi kerja di antara berbagai
lembaga yang terlibat dalam perlindungan dan penempatan kerja di luar negeri, maka sejak
semula pula RA 8042 sebagai suatu undang-undang payung (omnibus law) menetapkan sangat
pentingnya bahwa semua pejabat, wakil dan personil dari berbagai lembaga pemerintah yang
terlibat wajib bekerja dengan pendekatan satu tim kenegaraan di bawah kewenangan Duta Besar
(one-country-team approach). Keutuhan kerja para pihak di antara para pejabat pemerintah
sebagai satu tim yang kompak, tanpa memedulikan asal departemen/kementerian atau
lembaganya, akan sangat membantu, mempermudah dan mempercepat pelayanan bagi
perlindungan dan kesejahteraan para pekerja migran yang ditetapkan sebagai prioritas mengapa
pendekatan ini sangat diperlukan (Section 27 dan Section 28).

• Menetapkan perlindungan untuk pekerja rumah tangga
Filipina sudah memiliki sebuah undang-undang yang mengatur perlindungan bagi para
pekerja rumah tangga, RA 10361 bertajuk ‘An Act Instituting Policies for the Protection and
Welfare of Domestic Workers’, disahkan pada 27 November 2012. Sementara kita di Indonesia
sudah lama memperjuangkannya dan sampai sekarang negara masih tetap belum
mengabsahkannya. Undang-undang ini sesungguhnya sangat penting karena mencegah
kemunafikan dan ketidakkonsistenan publik dalam melindungi pekerja rumah tangga baik yang
berada di dalam negeri maupun di luar negeri.
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• Menetapkan perlindungan konstitusional untuk perempuan
Filipina juga sudah memiliki sebuah undang-undang yang dikhususkan untuk menjamin
perlindungan perempuan dari semua jenis ancaman kehidupan dan kesejahteraan mereka.
Republic Act 9710 disahkan oleh Presiden Gloria M. Arroyo pada 14 Agustus 2009. Konstitusi ini
disebut juga dengan istilah ‘Magna Carta of Women’, untuk mempertegas bobot dari peraturan
ini sesungguhnya setara dengan ‘undang-undang dasar’ perempuan. Undang-undang ini
mengakui keadaan ekonomi, politik dan sosial-budaya yang ada di dalam masyarakat sangat
berpengaruh pada kondisi nyata perempuan, oleh karena (1) negara mengakui peranan
perempuan dalam pembangunan bangsa dan memastikan kesetaraan nyata antara perempuan
dan laki-laki, (2) negara wajib memajukan pemberdayaan perempuan dan memastikan
kesempatan yang sama baik untuk perempuan maupun laki-laki dalam mengakses sumbersumber daya dan dalam menikmati hasil-hasil pembangunan. Perempuan Filipina mendapatkan
hak politik-konstitusional yang sangat kuat. Semua perempuan yang menjadi bagian dari
komunitas marjinal mendapatkan pengakuan hak secara konstitusional, mulai dari petani kecil
dan pekerja pedesaan, nelayan, miskin kota, para pekerja ekonomi informal, masyarakat adat,
bangsa Moro, anak-anak, manula, difabel, para orangtua tunggal (solo parents), dan tentu tak
terkecuali di antaranya adalah para pekerja migran.
Berikut ini pokok-pokok penting dalam upaya konstitusional melindungi perempuan,
termasuk di dalam secara khusus profesi pekerjaan sebagai pekerja rumah tangga.
a)

Membentuk gender focal point di perwakilan luar negeri
“Magna Carta Perempuan” (MCP) juga memandatkan ditugaskannya seorang pejabat
khusus untuk membidangi semua aspek masalah gender (gender focal point) di setiap kedutaan
dan kekonsulatan (Section 37). Pejabat ini bertanggung jawab untuk menangani masalahmasalah terkait gender yang dihadapi oleh para perempuan pekerja migran dalam penguatan
program-program pelayanan bagi pekerja migran di semua unit perwakilan negara.

b)

Menangani sebab mengapa sampai terpaksa bekerja ke luar negeri
MCP mewajibkan negara untuk melakukan segala upaya untuk menangani sebab-sebab
mengapa warga negara Filipina terpaksa mencari pekerjaan di luar negeri, di antaranya dengan
membuka lapangan pekerjaan di dalam negeri dan menyelenggarakan peluang-peluang ekonomi
yang lain; tapi sekaligus juga mengambil tindakan untuk mencegah terjadinya kekerasan dan
pengungsian (baik yang terpaksa maupun sukarela) yang dialami perempuan. Negara wajib
memastikan perlindungan dan pemajuan hak-hak dasar dan kesejahteraan para perempuan
pekerja migran, tanpa memperdulikan status pekerjaan, dan melindungi mereka dari tindakan
diskriminatif dalam hal upah, kondisi pekerjaan, dan kesempatan kerja di negara- negara tujuan
migrasi kerja.

c)

Menetapkan perlindungan hak-hak dasar perempuan
MCP menyediakan provisi yang jelas terkait dengan berbagai hak dasar bagi perempuan,
sampai sejauh memastikan terselenggaranya pekerjaan layak termasuk yang terkait dengan
migrasi kerja.
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d)

Menetapkan hak perempuan untuk mendapatkan kerja layak
Section 25 dari MCP menegaskan hak-hak perempuan untuk mendapatkan kerja layak tak
terkecuali untuk para pekerja migran, dengan cara: (1) memajukan hak-hak perempuan dalam
kondisi kerja mereka, penciptaan lapangan pekerjaan untuk perempuan, meningkatkan cakupan
perlindungan, memperkuat tripartisme dan dialog-dialog sosial, (2) bersama dengan kantorkantor lain yang terkait pemerintah wajib memastikan adanya peraturan-peraturan yangjelas
untuk mengembangkan berbagai pelayanan dukungan bagi perempuan, penyediaan
perlengkapan perlindungan kerja dan jaminan kesehatan terkait peran perempuan sebagai ibu,
(3) pemerintah dimandatkan untuk bekerja sebaik-baiknya baik dengan para pengusaha/majikan
dan serikat-serikat pekerja atau pun berbagai perwakilan kepentingan para pekerja, sejauh
terkait dengan sektor swasta dalam memajukan keamanan kerja dan jaminan kesehatan serta
keutuhan lahir-batin bagi para pekerja perempuan, (4) Kementerian Perdagangan dan
Kementerian Ketenagakerjaan Filipina bekerja sama dengan pemerintah daerah serta semua
kantor lain yang terkait dimandatkan agar memulai penetapan suatu kebijakan, sistem dan
program, prosedur serta penyediaan bantuan teknis serta pengaturan dukungan finansial untuk
mengembangkan kegiatan usaha bagi para pekerja migran yang sudah pulang ke tempat asal
mereka, (5) Kementerian Luar Negeri (DFA), Kementerian Ketenagakerjaan (DOLE), POEA dan
OWWA bertanggungjawab untuk melindungi dan memajukan kesejahteraan para perempuan
pekerja migran terutama untuk mereka yang terkategori memiliki keterampilan rentan. Kantorkantor itu diwajibkan agar mengaji ulang dan berusaha sekuat tenaga untuk memungkinkan
adanya persetujuan kerja bilateral dan multilateral yang isinya adalah memastikan migrasi yang
sungguh-sungguh aman, kondisi kerja yang lebih baik yang memungkinkan pencegahan terjadi
kekerasan terhadap perempuan pekerja migran, tetapi juga mengadakan pengembangan
profesional dan perorangan untuk para pekerja migran dalam meningkatkan pendapatan serta
mengadakan pelatihan, seminar, beasiswa untuk mengembangkan keterampilan mereka; serta
mengadakan pengembangan kewirausahaan berperspektif gender dan pembangunan (gender
and development/GAD) dalam pelatihan- pelatihan meningkatkan keterampilan, konseling dan
pelayanan-pelayanan dukungan lain untuk keluarga-keluarga para pekerja migran.

e)

Menetapkan hak erempuan puntuk mendapatkan pendidikan dan pelatihan
Negara wajib memastikan tiga hal sebagai berikut: (1) Perempuan pekerja migran
mendapatkan kesempatan untuk mengikuti pelatihan peningkatan keterampilan, sebelum
mereka bekerja ke luar negeri, dan pelatihan lanjutan setelah mereka pulang dari pekerjaan di
luar negeri, (2) untuk mengikuti pelatihan dan seminar tentang keadilan gender, (3) untuk
mendapatkan kesempatan yang sama dalam mendapatkan beasiswa berdasarkan sistem merit
dan kesesuaian/kesehatan terutama bagi mereka yang tertarik pada penelitian dan
pembangunan yang dikembangkan untuk memajukan teknologi pertanian yang ramah terhadap
kondisi perempuan (Section 24).
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f)

Menetapkan hak untuk berpartisipasi dan menempatkan wakil
Dalam bidang apa saja perempuan berhak untuk berpartisipasi dan berhak untuk
menempatkan para wakilnya? Berikut ini adalah komponen penting yang wajib dicakup:
• Sistem keamanan sosial (SSS) dan perusahaan asuransi kesehatan Filipina (PhilHealth) wajib
mendukung skema perlindungan sosial yang berbasis pada komunitas termasuk masyarakat
adat Filipina,
• Negara wajib menetapkan kebijakan dan program untuk mengentaskan kemiskinan dan
kerentanan dari semua risiko kehidupan, dan meningkatkan derajat sosial dan hak-hakdasar
dari perempuan terpinggirkan dengan cara memajukan dan melindungi pendapatan dan
penyediaan kesempatan/lapangan pekerjaan, sembari melindungi perempuan dari semua
jenis ancaman kehilangan sumber pendapatan, dan meningkatkan kapasitas perempuan
dalam mengelola semua risiko,
• Negara wajib berupaya untuk mengurangi sampai akhirnya meniadakan biaya transfer
remitansi dari luar negeri dengan menetapkan persetujuan bilateral dan multilateral yang
sesuai; begitu juga Negara wajib menyediakan akses mendapatkan peluang investasi dari
remitansi sejalan dengan program pembangunan nasional, (d) Negara wajib
menyelenggarakan program asuransi kesehatan untuk warga manula termasuk yang dari
warga masyarakat adat.

g)

Menetapkan hak untuk mendapatkan pendapatan, kredit, modal, teknologi
Semua bantuan yang diselenggarakan wajib disediakan untuk perempuan pekerja migran
termasuk pekerja migran yang telah pulang ke tempat asal, diarahkan agar mereka dapat
memiliki, mengoperasikan dan mengelola kegiatan-kegiatan usaha dalam rangka memajukan
hak-hak dan kemerdekaan ekonomi mereka. Bantuan-bantuan itu wajib difokuskan untuk
senantiasanya menyediakan kredit, pelatihan-pelatihan dan teknologi, informasi, packaging dan
pemasaran, dan tentunya juga memajukan perlindungan sosial (Section 26).

h)

Menetapkan hak untuk mendapatkan informasi
Negara juga wajib memastikan perempuan pekerja migran mendapatkan akses informasi
terkait dengan semua kebijakan yang berpengaruh pada kondisi perempuan, termasuk program,
proyek, dan peluang pendanaan (Section 29).

i)

Menetapkan hak untuk mendapatkan perlindungan sosial
Section 20 MCP menegaskan bahwa perempuan pekerja migran tak luput dari cakupan
kewajiban negara untuk memberikan perlindungan sosial.
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