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Segala puji bagi Tuhan Yang Maha Kuasa yang atas rahmat-Nya pula laporan
akhir Pengkajian Hukum Tentang Tanggung Jawab Lembaga Pengerah Tenaga Kerja (PPTKIS)
Dalam Pemenuhan Hak-Hak Tenaga Kerja ini bisa selesai tepat pada waktunya.

Tim Pengkajian Hukum yang dibentuk berdasarkan Keputusan Menteri Hukum
Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : PHN-02.LT.02.01 TAHUN 2012 Tentang
Pembentukan Tim Pengkajian Hukum Tahun Anggaran 2012. Pengkajian ini dibuat dengan
dilatarbelakangi oleh berbagai permasalahan dalam penanganan persoalan TKI di luar negeri
yang tak kunjung baik. Selain itu masih ada beberapa permasalahan juridis berkaitan
dengan pengaturannya dalam peraturan perundang-undangan. Beberapa permasalahan
yang berkaitan dengan tanggung jawan PPTKIS ini berusaha dituangkan dalam laporan
pengkajian secara komprehensif.

Kami menyadari bahwa laporan ini masih jauh dari sempurna dan perlu
mendapatkan berbagai koreksi di sana-sini baik yang bersifat redaksional maupun substansi.
Namun terlepas dari segala kekurangan tersebut, kami ingin mengucapkan terima kasih
sebesar-besarnya kepada Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional yang telah memberikan
kesempatan kepada kami untuk melaksanakan tugas ini. Semoga karya ini bisa memperkaya
khasanah pemikiran mengenai hukum di Indonesia.
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Basani Situmorang, S.H.
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BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang
Penempatan tenaga kerja Indonesia ke luar negeri merupakan kebijakan nasional yang
bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial ekonomi, khususnya terhadap tenaga
kerja dan keluarganya. Negara-negara tujuan para TKI ini umumnya adalah negara-negara di
Timur Tengah dan Asia Pasifik.
Penempatan TKI tersebut acapkali menimbulkan permasalahan yang melibatkan tidak
hanya TKI tersebut, tetapi juga melibatkan banyak pihak, seperti keluarga TKI, perusahaan
pengirim/pengerah serta pemerintah, dalam hal ini Kementerian Tenaga Kerja dan
Transmigrasi dan Kementerian Luar Negeri/Perwakilan RI di luar negeri. Hal ini salah
satunya disebabkan oleh tidak jelasnya tanggung jawab pemerintah maupun lembaga
pengerah tenaga kerja terkait pemenuhan hak-hak tenaga kerja.
Tanggung jawab lembaga/perusahaan pengirim/pengerah TKI perlu diperjelas agar eksesekses yang timbul dalam proses pengiriman TKI seperti (1) transaksi perdagangan manusia
pada saat perekrutan dan penempatan; (2) proses penempatan secara illegal, yang
cenderung mengarah pada praktek perdagangan manusia, (3) pelecehan seksual dan
kekerasan pada masa pra-penempatan, (4) perlakuan yang tidak manusiawi selama masa
penampungan. (5) ketidakpastian tentang keberangkatannya ke luar negeri, (6)
ketidakpastian akan siapa yang akan menjadi majikannya, (7) ketidakpastian tentang upah
yang akan diterima, (8) kekerasan, penganiayaan, dan pelecehan seksual pada masapenempatan, serta (9) kekerasan dan penipuan pada saat pulang menuju ke daerah asal,
dapat lebih diminimalisir.
Dengan semakin diperjelasnya pihak yang bertanggungjawab tersebut maka TKI terhindar
dari bahaya atau resiko yang terjadi selama masa hubungan kerja. Melalui perlindungan ini
para TKI diharapkan dapat terhindar dari: (1) Ketidakpastian untuk mendapatkan bantuan
hukum, (2) Ketidakpastian untuk mendapatkan bantuan pembelaan, (3) Ketidakpastian akan
hak dan kewajibannya, (4) Kondisi kerja yang tidak aman pada saat melakukan pekerjaan,
serta (5) Resiko kerja yang mengakibatkan terjadinya kecelakaan kerja.
Dalam memberikan perlindungan tersebut, negara tidak bisa berjalan sendirian. Negara
perlu mendapat dukungan dari civil society dan coorporate agar perlindungan tersebut
dapat lebih maksimal diberikan. Dukungan ini penting mengingat bahwa lembaga pengerah
tenaga kerja merupakan unsur coorporate yang menjadi bagian dari penopang terciptanya
good governance.
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Dalam mewujudkan good governance, terdapat 3 (tiga) aktor yang terlibat, yaitu:
masyarakat, dunia usaha (corporate), dan pemerintah. Ketiganya tidak bisa berdiri sendiri
melainkan saling berkaitan dan mendukung perwujudan perlindungan TKI di luar negeri.
Pemerintah memiliki peran sangat penting karena memiliki legitimasi yang otoritatif yang
diperoleh dari warganya dalam menyelenggarakan jalannya roda pemerintahan. Dengan
demikian, pemerintah juga memiliki kekuatan memaksa yang sah secara hukum untuk
diterapkan kepada warganya dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan.
Sayangnya belum ada payung hukum yang cukup kuat terkait tanggung jawab lembaga
pengerah tenaga kerja serta mekanisme palaksanaan, serta pengawasannya. Dengan masih
lemahnya bentuk regulasi yang mengatur mengenai kewajiban lembaga pengerah tenaga
kerja ini maka sering terjadi penyimpangan yang pada akhirnya sangat merugikan calon
tenaga kerja. Penyimpangan ini terjadi karena sanksi yang diberikan tidak terlalu jelas dan
tegas.
B. Permasalahan
1. Bagaimana perkembangan regulasi terkait lembaga pengerah tenaga kerja dan tanggung
jawabnya?
2. Bagaimana praktek pelaksanaan tanggung jawab lembaga pengerah tenaga kerja?
3. Bagaimana mekanisme pengawasan lembaga pengerah tenaga kerja oleh negara dalam
rangka pemenuhan hak-hak tenaga kerja?
4. Bagaimana aspek politik mempengaruhi pemenuhan hak-hak tenaga kerja indonesia?
C. Tujuan dan Kegunaan
Tujuan penyusunan Pengkajian ini, adalah:
1. Untuk mengetahui perkembangan pengaturan tentang tanggung jawab lembaga
pengerah tenaga kerja;
2. Untuk mengetahui gambaran praktek tanggung jawab lembaga pengerah tenaga kerja
dalam pemenuhan hak-hak tenaga kerja;
3. Untuk mengetahui gambaran atas mekanisme pengawasan lembaga pengerah tenaga
kerja oleh negara dalam rangka pemenuhan hak-hak tenaga kerja;
4. Untuk mengetahui gambaran aspek politik mempengaruhi pemenuhan hak-hak tenaga
kerja indonesia.
Sedangkan kegunaan penyusunan pengkajian ini, di antaranya adalah sebagai salah
satu bahan akademik pengaturan tanggung jawab lembaga pengerah tenaga kerja di
Indonesia, serta untuk mendapatkan pemikiran dari teoritisi dan praktisi berkaitan dengan
upaya menginventarisasi permasalahan untuk dijadikan bahan awal dalam mendukung
pembentukan dan pengembangan hukum.
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D. Metode
Pengkajian ini masuk dalam peneltian hukum yang normatif, untuk itu pengkajian ini
mempergunakan metode penelitian normatif. 1 Namun demikian tetap akan menggunakan
data empiris2 sebagai pendukung. Dengan demikian pokok permasalahan diteliti secara
yuridis normatif.
Dengan metode yuridis normatif dimaksudkan untuk menjelaskan berbagai
peraturan perundang-undangan yang terkait dengan tanggung jawab lembaga pengerah
tenaga kerja.
Pengkajian ini juga menggunakan pendekatan sosio hukum, dengan maksud ingin
melihat lebih jauh daripada sekedar pendekatan doktrinal, sehingga memiliki perspektif
lebih luas dengan melihat hukum dalam hubungannya dengan sistem sosial, budaya, dan
ekonomi masyarakat.3
E. Kerangka Pemikiran dan Konsepsional
1. Kerangka Pemikiran
Pekerjaan mempunyai makna yang sangat penting bagi kehidupan manusia, yaitu
sebagai sumber penghasilan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan keluarganya,
sebagai sarana untuk mengaktualisasi diri, dan seterusnya. Dengan demikian, hak atas
pekerjaan merupakan hak asasi yang melekat pada diri seseorang, yang wajib dijunjung
tinggi dan dihormati. Undang-Undang Dasar 1945 pada pasal 27 ayat (2) menyatakan
bahwa setiap warganegara Indonesia berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang
layak bagi kemanusiaan.
Pembukaan UUD 1945 juga mengamanatkan kepada Negara untuk melindungi segenap
warga-negara Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Dengan demikian
pemerintah menempati posisi utama dalam menciptakan situasi yang kondusif bagi
1 Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat, CV.
Rajawali, Jakarta, 1990, hlm. 15. Penelitian normatif adalah penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti
bahan pustaka atau data sekunder belaka. Pemikiran normatif didasarkan pada penelitian yang mencakup
(1)asas-asas hukum, (2) sistematik hukum, (3) taraf sinkronisasi vertikal dan horisontal, (4)perbandingan
hukum, (5)sejarah hukum. Lebih jauh tentang ini lihat Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum
Normatif: Suatu Tinjauan Singkat, edisi 1, cet.v, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001), hal,13-14. Lihat
juga Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Peranan dan Penggunaan Perpustakaan di Dalam Penelitian Hukum,
(Jakarta: Pusat Dokumentasi Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1979) hal.15
2 Penelitian empiris adalah penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti data-data primer, yaitu
data yang diperoleh langsung dari masyarakat. Pemikiran empiris ini disebut juga pemikiran sosiologis. Lebih
jauh tentang ini lihat Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, ibid
3 Reformasi Hukum di Indonesia, Hasil Studi Perkembangan Hukum, Proyek Bank Dunia (Jakarta:
Cyberconsult, 1999) hal. 153
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terwujudnya perlindungan yang komprehensif bagi Tenaga Kerja Indonesia (TKI). Oleh
karena itu pemerintah harus menciptakan sistim pengelolaan penempatan TKI ke luar
negeri yang menjamin perlindungan TKI pada masa pra-penempatan, pada masapenempatan, dan pada pasca-penempatan.
Mengacu pada hal tersebut, maka Undang-undang Nomor 39 Tahun 2004 seharusnya
mampu memberikan perlindungan hukum bagi warga Negara Indonesia yang bekerja di
luar negeri, khususnya untuk memperoleh perlindungan atas hak-hak TKI dari semua
aspek.
Sayangnya ditemukan bahwa Undang-undang Nomor 39 Tahun 2004 masih sangat
lemah memberikan perlindungan hak-hal TKI ini. Hal ini terlihat dari beberapa
kelemahan pasal berikut:
Pertama, adanya ketentuan yang memuat larangan atau kewajiban, namun tidak diikuti
ancaman sanksi hukum.
Pasal 20 ayat (1) yang mewajibkan kepada PPTKI untuk memiliki Perwakilan di negara
TKI ditempatkan. Dilihat dari tujuan hukum yang hendak dicapai oleh pasal ini,
seharusnya ketentuan ini dilengkapi dengan ancaman sanksi pidana. Hal ini disebabkan
ketentuan ini bermaksud untuk membangun sistim penempatan Tenaga Kerja Indonesia
ke luar negeri yang memperhatikan perlindungan tenaga kerja serta untuk mencegah
terjadinya penempatan tenaga kerja secara illegal. Dengan tidak adanya sanksi hukum
bagi pelanggarnya, maka ketentuan ini pada dasarnya bukan norma hukum, melainkan
sekedar norma sosial atau sorma sopan santun. Dilihat peran dan fungsinya, Perwalu
PJTKI pada dasarnya merupakan ujung tombak PJTKI di luar negeri dalam melakukan
penempatan TKI secara tepat serta dapat melakukan monitoring terhadap TKI yang
ditempatkan secara akurat. Dengan adanya Perwalu yang bertindak untuk dan atas
nama PPTKI, maka penempatan TKI di luar negeri benar-benar dilakukan dengan
memperhatikan posisi TKI sebagai manusia dengan segala harkat dan martabatnya,
bukan sebagai komoditi ekspor. Dengan demikian kata “dapat” dalam ketentuan hukum
tersebut tidak memberikan petunjuk bahwa BMI masih diposisikan sebagai barang
komoditi.
Kedua, adanya ketentuan yang tidak jelas siapa subyek hukumnya yang terkena
kewajiban hukum.
Pasal 27 ayat (1) menyatakan: Penempatan TKI di luar negeri hanya dilakukan ke negara
yang pemerintahnya telah membuat perjanjian tertulis dengan Pemerintah Republik
Indonesia atau ke negara tujuan yang mempunyai peraturan perundang-undangan yang
melindungi tenaga kerja asing. Ketentuan ini tidak memberikan kejelasan siapa yang
menjadi subyek hukum, sehingga ditinjau dari legal drafting hal semacam ini merupakan
postulat hukum yang harus dibreakdown dalam norma hukum. Lebih jauh tidak dapat
dirumuskan sanksi hukumnya karena tidak jelas subyek hukumnya.
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Pasal 29 ayat (1) menentukan: Penempatan calon TKI/TKI di luar negeri diarahkan pada
jabatan yang tepat sesuai dengan keahlian, ketrampilan, bakat, minat, dan
kemampuan. Perumusan pasal ini tidak memberikan kejelasan siapa yang menjadi
subyek hukumnya. Dengan demikian hal semacam ini pada dasarnya merupakan
postulat hukum yang harus dikonkritkan dalam norma hukum, sehingga dapat
dirumuskan sanksi hukumnya serta siapa yang terkena kewajiban hukumnya.
Ketiga, adanya ketentuan yang seharus dirumuskan dalam bentuk “keharusan” namun
dirumuskan dalam bentuk “kebolehan”.
Pasal 21 ayat (1) UU No. 39 Tahun 2004 menetapkan: PPTKI swasta dapat membentuk
Kantor Cabang di daerah di luar wilayah domisili kantor pusatnya. Dilihat dari fungsi dan
perannya, Kantor Cabang PPTKI di daerah rekrut ini menduduki posisi yang strategis
dalam proses rekruitmen TKI yang akan bekerja di luar negeri. Dengan demikian
rumusan “kebolehan” dalam pasal ini seharusnya dalam bentuk “keharusan”, agar
seleksi TKI dari daerah rekrut benar-benar dapat dilakukan secara tepat, serta dapat
mencegah terjadinya women trafficking.
Dilihat peran dan fungsinya, Perwalu PJTKI pada dasarnya merupakan ujung tombak
PJTKI di luar negeri dalam melakukan penempatan TKI secara tepat serta dapat
melakukan monitoring terhadap TKI yang ditempatkan secara akurat. Dengan adanya
Perwalu yang bertindak untuk dan atas nama PJTKI, maka penempatan TKI di luar negeri
benar-benar dilakukan dengan memperhatikan posisi TKI sebagai manusia dengan
segala harkat dan martabatnya, bukan sebagai komoditi ekspor. Dengan demikian kata
“dapat” dalam ketentuan hukum tersebut tidak memberikan petunjuk bahwa BMI
masih diposisikan sebagai barang komoditi.
Keempat, adanya ketentuan yang mengatur subyek hukum yang berada di luar batas
wilayah negara kesatuan Republik Indonesia.
Pasal 24 ayat (2) menetapkan: Mitra Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus
berbentuk badan hukum yang didirikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan
di negara tujuan.
Ketentuan semacam ini selamanya tidak akan effektif karena subyek hukum yang
dikenakan/diatur oleh Peraturan Perundang-undangan Indonesia ini berada di luar batas
wilayah Indonesia. Mereka tidak dapat dipaksakan untuk tunduk pada hukum Indonesia.
Perumusan pasal semacam ini ironisnya juga ditemukan berbagai Draft RUU yang
dimaksudkan untuk menyempurnakan peraturan perundang-undangan yang berlaku
saat ini.
Kelima, adanya ketentuan yang bertentangan satu sama lain (inkonsisten).
Pasal 4 menetapkan: Orang perorangan dilarang menempatkan warga negara Indonesia
untuk bekerja di luar negeri. Ketentuan ini bertentangan dengan Pasal 30 yang
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menetapkan: Setiap orang dilarang menempatkan calon TKI/TKI pada jabatan dan
tempat pekerjaan yang bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan dan norma
kesusilaan serta peraturan perundang-undangan, baik di Indonesia maupun di negara
tujuan atau di negara tujuan yang telah dinyatakan tertutup sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 27. Ketentuan semacam ini jelas menimbulkan ketidakpastian hukum.
Setiap Calon TKI/TKI mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan sejak saat pra
penempatan, selama masa penempatan dan purna penempatan sesuai dengan
peraturan perundang-undangan serta hukum kebiasaan internasional yang dalam hal ini
dilaksanakan oleh Pejabat Atase Ketenagakerjaan pada perwakilan Republik Indonesia di
Negara tujuan. Dalam rangka pemberian perlindungan hukum selama masa
penempatan TKI di luar negeri, perwakilan Republik Indonesia melakukan pembinaan
dan pengawasan terhadap perwakilan pelaksana penempatan TKI swasta dan TKI yang
ditempatkan di luar negeri.
Perlindungan hukum selama masa penempatan di luar negeri, diwujudkan antara lain
dalam bentuk :
a.
Pemberian bantuan hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di
negara tujuan serta hukum kebiasaan internasional;
b.
Pembelaan atas pemenuhan hak-hak sesuai dengan perjanjian kerja dan/atau
peraturan perundang-undangan di negara TKI ditempatkan.
2. Kerangka Konsepsional
a. Tanggung Jawab
Tanggung jawab menurut kamus bahasa Indonesia adalah, keadaan wajib menaggung
segala sesuatunya. Sehingga bertanggung jawab menurut kamus umum bahasa
indonesia adalah berkewajiban menaggung, memikul, menanggung segala
sesuatunya, dan menanggung akibatnya. Tanggung jawab dalam pengkajian ini
meliputi aspek perdata, pidana, maupun administrasi.
b. Lembaga Pengerah Tenaga Kerja
Lembaga Pengerah Tenaga Kerja yang dimaksud dalam pengkajian ini adalah
Pelaksana Penempatan TKI Swasta (PPTKIS) yang diatur dalam UU No.39 Tahun 2004
tentang Penempatan TKI di Luar Negeri.
c. Tenaga Kerja Indonesia
Tenaga Kerja Indonesia yang selanjutnya disebut TKI adalah Waga Negara Indonesia
baik laki-laki maupun perempuan yang melakukan kegiatan ekonomi ,sosial dan
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budaya atau mengikuti pelatihan sambil bekerja di Luar negeri dalam jangka waktu
tertentu berdasarkan perjanjian kerja

d. Hak-Hak Tenaga Kerja
Hak-hak tenaga kerja adalah hal-hal yang timbul ebagai tenaga kerja sebagai imbalan
atas kewajiban yang dibebankan kepada tenaga kerja. Hak-hak dalam kajian ini
meliputi hak-hak yang diatur oleh peraturan perundang-undangan nasional,
internasional, maupun perjanjian yang dibuat secara adil.

F. Schedule Kegiatan
Kegiatan ini dilaksanakan pada tahun anggaran 2012 selama 6 bulan mulai 2 Januari hingga
30 Juni 2012 dengan schedule sebagaimana terlampir.
G. Personalia
Pokja ini merupakan bagian dari Tim Pengkajian Hukum yang dibentuk berdasarkan
Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : PHN02.LT.02.01 TAHUN 2012 Tentang Pembentukan Tim Pengkajian Hukum Tahun Anggaran
2012, dengan susunan personalia sebagai berikut:
Pengarah
: Dr. Wicipto Setiadi, S.H., M.H.
Penanggungjawab : Noor M. Aziz, S.H., M.H., M.M.
Ketua
: Basani Situmorang, S.H.
Sekretaris
: Arfan Faiz Muhlizi, S.H., M.H.
Anggota
: 1. Suherman Toha, S.H.,M.H.
2. Purwanto, S.H.,M.H.
3. Ade Irawan Taufik, S.H.
4. Teguh Imansyah, S.Ip., M.Si
5. Anis Hidayah (Migrant Care)
6. Pipi Megawati, SH,MH (FH Untag Jakarta)
7. Adnan Anwar (Peneliti Indonesia Strategic Solutions (ISS))
8. Miftakhul Huda, S.H. (Praktisi Hukum)
Sekretariat

: 1. Nevey Varida Ariani, S.H., M.H.
2. Iis Trisnawati, A.Md.

Narasumber

: 1. Prof. Dr. Uwiono, S.H.,M.H.
2. Ramiany Sinaga, S.H. (Kepala Biro Hukum dan Humas, BNP2TKI)
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SCHEDULE PENGKAJIAN HUKUM
TANGGUNG JAWAB LEMBAGA PENGERAH TENAGA KERJA
DALAM PEMENUHAN HAK-HAK TENAGA KERJA
No.

KEGIATAN
1

1
2
3
4
5
6
7
8

2

BULAN PELAKSANAAN
3
4
5
6

Penyusunan Proposal
Pembahasan Proposal, penyusunan sistematika dan pembagian tugas kerja tim
Pembuatan makalah individu oleh masing-masing anggota tim sesuai pembagian tugas
Penyajian makalah individu oleh masing-masing anggota tim
Focus Group Discussion (FGD)
Analisa dan Penyelarasan
penyempurnaan makalah individu dan pengintegrasian dalam laporan akhir
Penjilidan Dan Penggandaan laporan akhir
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BAB II
TINJAUAN YURIDIS HISTORIS

A. Sejarah Pengerahan dan penempatan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) ke luar negeri

Pengerahan dan penempatan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) ke luar negeri sudah jauh hari
dilakukan pada zaman kolonial pada 1987. Pada saat tersebut, banyak tenaga kerja
berasal dari Nusantara dikirim ke beberapa daerah jajahan seperti Suriname, Kaedonia,
dan Belanda. Fenomena awal migrasi ke luar negeri sebelum perang dunia II, banyak
tenaga kerja dikirim ke Malaysia, Guyana, dan New Caledonia dan setelah perang mulai
ke Singapura dan negara lainnya.

Sejak 1970-an, secara resmi pemerintah melakukan pengerahan TKI dengan Program
Antar Kerja Antar Negara (AKAN). Dengan Peraturan Pemerintah, swasta diberikan
kewenangan mengatur proses pengiriman TKI ke luar negeri. Pada masa ini, Program/
Seksi AKAN membentuk Divisi atau Satuan Tugas Timur Tengah dan Satuan Tugas Asia
Pasifik. Sementara pelayanan penempatan TKI ke luar negeri di daerah dilaksanakan
oleh

Kantor Wilayah

Depnakertranskop untuk

tingkat provinsi dan

Kantor

Depnakertranskop Tingkat II untuk kabupaten.4

Pada 1979, pemerintah melakukan upaya-upaya langsung dan serius terkait TKI, baik
pengurangan tenaga kerja tidak terdidik dan secara bertahap peningkatkan
pendidikannya. Pemerintah saat ini melakukan kebijakan kuota untuk pengiriman
tenaga kerja tidak terdidik selama Repelita VI.5

4 Kegiatan

yang dinaungi oleh Dirjen Bina Guna ini berlangsung hingga 1986
Tjiptoherijanto, “Migrasi Internasional: Proses, Sistem dan Masalah Kebijakan” dalam
(Ed) M. Arif Nasution, Globalisasi dan Migrasi Antar Negara, Yayasan Adikarya-IKAPI-The Ford
Foundation (1999), hal.129.
5 Priyono
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Pada masa ini, sektor pengiriman TKI untuk mengurangi tingkat pengangguran dalam
negeri dan tumpuan perolehan devisa bagi pemerintah, sehinga sektor ini menjadi
program primadona pemerintah sampai 1980-an. Belanda menjadi tujuan utama,
dengan 50% dari 5.624 orang selama Repelita I (1969-1974). Perubahan tujuan ke Timur
Tengah dilakukan sejak Repelita II (1979-1984) dengan prosentase 64% dari 96.410
orang dan mengalami peningkatan pada Repelita IV (1984-1989) dengan 292.262 orang
dengan didominasi perempuan sebagai pembantu rumah tangga atau sektor informal.
Pada Repelita V (1989-1994) meningkat menjadi 652 orang dengan penurunan ke Timur
Tengah sebanyak 60%, dan pada Repelita VI (1994-1999), pemerintah mendorong
migrasi Internasional dengan target 1., 25 juta orang.6

Pada 1983, pemerintah memberikan izin kepada perusahaan-perusahan untuk untuk
merekrut dan mengirimkan TKI ke luar negeri. Perusahan pengerah tersebut diberikan
hak dan berkewajiban mempromosikan TKI ke luar negeri agar dikenal dan menarik bagi
pencari tenaga kerja untuk mempergunakan TKI sebanyak mungkin. Pada tahun
tersebut jumlah perusahaan PPTKI sebanyak 74 dan pada 1985 meningkat menjadi 160
perusahaan. Perusahaan-perusahaan tersebut tergabung dalam organisasi yang disebut
Indonesian Manpower Supplier Association (IMSA) yang dibentuk pada 1984 yang dikeal
juga dengan Asosiasi Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (APJATI). APJATI
merupakan organisasi kemasyarakatan atas dasar kesamaan profesi, bersifat mandiri,
nirlaba dan independen.

Pada 1986, Seksi AKAN berubah menjadi “Pusat AKAN” yang berada di bawah
Sekretariat Jenderal Depnakertrans. Pusat AKAN dipimpin oleh pejabat setingkat eselon
II dan bertugas melaksanakan penempatan TKI ke luar negeri. Di daerah pada tingkat
provinsi/Kanwil, kegiatan penempatan TKI dilaksanakan oleh “Balai AKAN.” Pada 1994
Pusat AKAN dibubarkan dan fungsinya diganti Direktorat Ekspor Jasa TKI (eselon II) di
6 Lihat Dwi Frihartomo, Perlindungan Buruh Migran Indonesia (Suatu Study Comparative
Penanganan Buruh Migran Philipina), Thesis FH Pasca Sarjana UI, 2004, hlm. 3-5.
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bawah Direktorat Jenderal Binapenta. Namun pada 1999 Direktorat Ekspor Jasa TKI
diubah menjadi Direktorat Penempatan Tenaga Kerja Luar Negeri (PTKLN).7

Sebelum 2004, tiada Undang-undang yang mengatur khusus mengenai TKI. Kebijakan
Pemerintah yang mengatur tentang TKI diatur dalam Keputusan Menteri Tenaga Kerja,
yaitu:
1 . Peraturan Menteri Tenaga Kerja RI No. 4 Tahun 1970 tentang Pengerahan Tenaga
Kerja.
2 . Peraturan Menteri No.5 Tahun 1988 tentang Pengiriman Tenaga Kerja ke Luar Negeri
3. Peraturan Menteri Tenaga Kerja RI No. 44 Tahun 1994 dan Peraturan No. 5 Tahun
1995 tentang Penempatan Buruh.
4 . Keputusan Menteri Tenaga Kerja RI No. 204 Tahun 1999 tentang Penempatan Tenaga
Kerja Indonesia ke Luar Negeri.
5 . Keputusan Menteri Tenaga Kerja RI No. 104 Tahun 2002 tentang Penempatan Tenaga
Kerja Indonesia ke Luar Negeri

Pengaturan mengenai Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri meskipun termasuk dalam
hubungan ketenaga kerjaa secara umum diatur dalam UU No. 13 Tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan, tetapi memiliki perbedaan mendasar karena sudah menyangkut
dengan hubungan antarnegara, sehingga TKI yang bekerja di luar negaranya tersebut
merupakan warga pendatang atau orang asing di Negara tempat bekerja.

Oleh karena hal tersebut, sehingga pengaturan mengenai TKI di Luar Negeri diatur
dalam peraturan perundangan-undangan tersendiri yang sebelumnya pengaturan TKI
sebatas dilindungi dalam Ordonansi tentang Pengerahan Orang Indonesia Untuk
Melakukan Pekerjaan di Luar Indonesia (Staatsblaad Tahun 1887 No.8) dan Keputusan
Menteri serta peraturan pelaksanaanya. Oleh karenanya Pemerintah dan DPR
menetapakan UU No. 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenagaga
7 ”Sejarah

Penempatan TKI Hingga BP2TKI”, http://kampungtki.com/baca/27301
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Kerja di Luar Negeri yang ditetapkan pada 18 Oktober 2004. Pengaturan mengenai TKI di
Luar Negeri, karena beberapa alasan tersebut.

B. Regulasi Terkait Perlindungan Negara terhadap Warga Negara

Lahirnya konsep negara hukum modern dengan prinsip non-intervensi, berdasarkan
Perjanjian Westphalia 24 Oktober 1684, negara modern melahirkan tiga karakteristik
yang salah satunya negara memiliki kendali ekslusif atas wilayah tersebut. Kedaulatan
negara berarti tiada entitas lain yang dapat mengajukan klaim memerintah dalam
yurisdiksinya adalah badan politik tertinggi yang menetapkan peranan dan kekuasaan
semua bagian pemerintah. Negara bertanggung jawab atas perlindungan kepada rakyat
di wilayahnya sebagai bukti adanya kedaulatan negara terhadap wilayah negara dan
rakyatnya.

Kewajiban negara untuk melindungi warga negara dan kepentingannya itu kini telah
diterima dan telah berlaku sebagai prinsip universal sebagaimana tercermin dalam
berbagai ketentuan hukum internasional, baik yang berupa hukum kebiasaan maupun
hukum internasional tertulis, misalnya ketentuan Konvensi Wina 1961 tentang
Hubungan Diplomatik (Vienna Convention on Diplomatic Relation), yang telah diratifikasi
Pemerintah Indonesia dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1982.

Pasal 3 Ayat (1) huruf b Konvensi dimaksud dengan tegas menyatakan bahwa salah satu
tugas perwakilan diplomatik adalah “melindungi kepentingan negara pengirim dan
kepentingan warga negaranya di negara penerima dalam batas-batas yang
diperbolehkan hukum internasional” (protecting in the receiving State the interests of
the sending State and of its nationals, within the limits permitted by international law).8

8 Lihat

Pertimbangan Putusan MK No. 028-029/PUU-IV/2006, tanggal
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Suatu kewajiban negara memberikan perlindungan terhadap warga negara dan
kepentingannya tidak hanya warga negaranya di dalam negeri tetapi juga warga
negarana yang berada di luar negeri. Kewajiban demikian tegas dinyatakan dalam
Pembukaan UUD 1945. Merupakan tujuan dibentuknya Pemerintah Negara Indonesia
adalah memberikan perlindungan terhadap segenap bangsa Indonesia dan seluruh
tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan
kehidupan bangsa serta ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan,
perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Ditegaskan pula dalam UUD 1945 sebagai hukum tertinggi dan dalam UU No. 39 Tahun
1999 tentang Hak Asasi Manusia bahwa setiap orang berhak untuk bekerja serta
mendapatkan imbalan dan perlakukan yang adil dan layak dalam hubungan kerja.9
Selain itu, ditegaskan setiap orang bebas memilih pekerjaan, ... , memilih tempat tinggal
di wilayah negara Indonesia dan meninggalkannya, serta berhak untuk kembali. 10

Pasal 28 I Perubahan Kedua UUD 1945, menegaskan bahwa perlindungan, pemajuan,
penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara,
terutama pemerintah. Untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai
dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia
dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan. Dengan
demikian maka menjadi sebuah sumber kewajiban dan tanggung jawab pemerintah
Republik Indonesia untuk menghormati, melindungi dan mewujudkan (to respect, to
protect, and to fulfil) hak asasi manusia.11

Selain itu, dalam Konvenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik atau International
Covenan on Civil and Political Rights (ICCPR) juga menegaskan Negara-Negara Pihak
9 Pasal

28D Ayat (2) UUD 1945
Pasal 28E Ayat (1) UUD 1945
11 ”Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia terutama menjadi
tanggung jawab Pemerintah.”lihat Pasal 8 UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
10
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dalam Konvensi diwajibkan untuk “menghormati dan menjamin hak-hak yang diakui
dalam Kovenan ini, yang diperuntukkan bagi semua individu yang berada di dalam
wilayah dan tunduk pada yurisdiksinya” (Pasal 2 ayat (1). Perlu diketahui, tanggung
jawab negara dalam konteks memenuhi kewajiban yang terbit dari ICCPR ini, adalah
bersifat mutlak dan harus segera dijalankan (immediately). Singkatnya hak-hak yang
terdapat dalam ICCPR ini bersifat justiciable.

Kewajiban negara dalam hubungannya warga negara (termasuk badan hukum
Indonesia) yang berada di luar negeri khususnya TKI, ditegaskan dalam UU No. 37 Tahun
1999 tentang Hubungan Luar Negeri, yang dalam Bab V-nya bahkan secara khusus
mengatur tentang “Perlindungan Kepada Warga Negara Indonesia”. Akan tetapi, dalam
melaksanakan kewajiban memberikan perlindungan kepada warga negaranya yang
berada di luar yurisdiksi teritorialnya, terdapat pembatasan-pembatasan dan/atau
larangan yang ditentukan oleh hukum internasional yang berlaku umum (general
international law) yang membatasi keleluasaan suatu negara untuk melaksanakan
kewajibannya itu. Pembatasan atau larangan demikian timbul karena berlakunya prinsip
umum dalam hukum internasional bahwa “suatu negara berdaulat dilarang melakukan
tindakan yang bersifat pelaksanaan kedaulatan terhadap negara berdaulat lainnya” (par
im parem non habet imperium);

Salah satu implikasinya sebuah negara tidak mungkin melakukan tindakan langsung dan
seketika terhadap suatu pelanggaran hukum yang menimpa warga negara Indonesia
yang bekerja terutama pada pengguna perseorangan itu karena hal itu merupakan
pelanggaran terhadap prinsip par im parem non habet imperium sebagaimana di atas.
Tatkala keadaan semacam itu terjadi, pada tahap permulaan, langkah yang perlu diambil
akan sangat bergantung pada warga negara Indonesia itu sendiri dan ketentuan hukum
yang berlaku di negara tersebut. Dalam hubungan inilah faktor kematangan kepribadian
dan emosi warga negara Indonesia yang bersangkutan sangat berperan.
14

Dengan diaturnya UU 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga
Kerja di Luar Negeri, yang pada dasarnya menaikkan norma Keputusan Menteri Tenaga
Keerja dan Transmigras No: KEP-104A/Men/2002 tentang Penempatan Tenaga Kerja
Indonesia Ke Luar Negeri, dengan menambah norma terkait hak-hak pekerja dan
kewajiban pemerintah, sedangkan perubahan yang lain memperbesar kewajiban yang
dibebankan kepada PPTKIS.

Dengan dicantumkan hak-hak pekerja baik dalam tingkat hukum dasar (konstitusi),
maupun setingkat undang-undang, telah memberikan jaminan bagi TKI mendapatkan
perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhannya terutama dari pemerintah,
akan tetapi peran dan tanggung jawab pemerintah dalam UU No. 39 Tahun 2004 hanya
sebatas turut serta dan menjadi pendukung PPTKIS yang berperan besar sejak dalam pra
penempatan, penempatan dan pura penempatan.

Pemerintah dalam UU No.39 Tahun 2004 ditegaskan bertugas mengatur, membina,
melaksanakan, dan mengawasi penyelenggaraan penempatan dan perlindungan TKI di
luar negeri yang dapat dilimpahkan sebagian kewenangannya dan atau tugas
perbantuan kepada pemerintah daerah. Tanggung jawab pemerintah adalah
meningkatkan upaya perlindungan TKI di luar negeri.

Kewajiban pemerintah dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab diatas adalah:
1. menjamin terpenuhinya hak-hak calon TKI/TKI, baik yang berangkat melalui
pelaksana penempatan TKI, maupun yang berangkat secara mandiri.
2. Mengawasi pelaksanaan penempatan calon TKI.
3. Membentuk dan mengembangkan sistem informasi penempatan calon TKI di luar
negeri.
4. Melakukan upaya diplomatik untuk menjamin pemenuhan hak dan perlindungan TKI
secara optimal di negara tujuan.
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5. Memberikan perlindungan kepada TKI selama masa sebelum pemberangkatan, masa
penempatan, dan masa purna penempatan.12

Sedangkan pengaturan perlindungan TKI diatur dengan menentukan hak-hak bagi TKI
yaitu sebagai berikut:
1. Setiap calon TKI/TKI mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan sesuai dengan
peraturan perundang-undangan, dilaksanakan mulai dari pra penempatan, masa
penempatan, sampai dengan purna penempatan.
2. Perwakilan Republik Indonesia memberikan perlindungan terhadap TKI di luar negeri
sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta hukum dan kebiasaan
internasional. Pemerintah dapat menetapkan jabatan Atase Ketenagakerjaan pada
Perwakilan Republik Indonesia tertentu.
3. Perwakilan Republik Indonesia melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap
perwakilan pelaksana penempatan TKI swasta dan TKI yang ditempatkan di luar
negeri.
4. Perlindungan selama masa penempatan TKI di luar negeri dilaksanakan antara lain: a.
pemberian bantuan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan
di negara tujuan serta hukum dan kebiasaan internasional; b. pembelaan atas
pemenuhan hak-hak sesuai dengan perjanjian kerja dan/atau peraturan perundangundangan di negara TKI ditempatkan.
5. Dengan pertimbangan untuk melindungi calon TKI/TKI, pemerataan kesempatan kerja
dan/atau untuk kepentingan ketersediaan tenaga kerja sesuai dengan kebutuhan
nasional, Pemerintah dapat menghentikan dan/atau melarang penempatan TKI di
luar negeri untuk negara tertentu atau penempatan TKI pada jabatan-jabatan
tertentu di luar negeri. Dalam menghentikan dan/atau melarang penempatan,
Pemerintah memperhatikan saran dan pertimbangan BNP2TKI.

12 Mengenai Tugas, Tanggung Jawab dan Kewajiban Pemerintah, dapat dilihat Pasal 5 s/d Pasal
7 UU No.39 Tahun 2004 Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja di Luar Negeri
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6. PPTKIS bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan kepada calon TKI/TKI
sesuai dengan perjanjian penempatan.
7. Setiap calon TKI/TKI yang bekerja ke luar negeri baik secara perseorangan maupun
yang ditempatkan oleh PPTKIS wajib mengikuti program pembinaan dan
perlindungan TKI.13

Aloysius Oewiyono saat menjadi ahli Pemohon perkara pengujian UU No. 39 Tahun 2004
yang diajukan oleh APJATI dkk di Mahkamah Konstitusi mengatakan:14

”UU PPTKI mempunyai paradigma yang sama dengan Keputusan Menteri Tenaga Kerja
No.104A yaitu "Membebankan tanggung jawab yang besar atas perlindungan TM
kepada Pelaksana Penempatan TKI Swasta (PPTKIS) sejak masa pra–penempatan, pada
masa-penempatan, dan pada puma-penempatan". Atas dasar paradigma tersebut
diatas, ketentuan-ketentuan dalam UU PPTKI mengatur persyaratan-persyaratan sangat
berat yang harus dipenuhi/ dilaksanakan oleh PPTKIS. Ketentuan-ketentuan yang
mengatur persyaratan yang sangat berat tersebut telah mengorbankan hak-hak
konstitusional PPTKIS, semua itu terjadi karena ketentuan-ketentuan dalam UU No. 39
Tabun 2004 dirumuskan tanpa melihat situasi dan kondisi ketenagakerjaan yang
realistis di lapangan sehingga bersifat diskriminatif dan mengekang kebebasan PPTKIS
untuk mengembangkan usahanya.”

The International Convention on the Protection of the All Migrant Workers and Members
of Their Families (dikenal dengan Konvensi Buruh Migran) yang telah ditandatangi
Indonesia, baru-baru ini telah diratifikasi oleh Indonesia dengan DPR mengesahkan UU
mengenai ratifikasi Konvensi Buruh Migran tersebut, Kamis, (12/4/2012), memberikan

Lihat Pasal 77 s/d Pasal 84 UU No.39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan
Tenaga Kerja di Luar Negeri
14 Lihat Putusan MK No. 019-020/PUU-III/2005, 28 Maret 2006.
13
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peluang penting semakin menyempurnakan perangkat hukum Indonesia untuk
memastikan perlindungan kepada buruh migran di luar negeri.15

Hak asasi bagi buruh migran beserta keluarganya yang disebut dalam bagian kedua
Konvensi Buruh Migran yaitu:
1. Hak bebas atas diskriminasi.
2. Hak meninggalkan negara manapun, termasuk negara asalnya.
3. Hak atas hidup harus dilindungi hukum
4. Hak bebas atas sasaran penyiksaan dan perlakuan atau hukuman yang kejam, tidak
manusiawi dan merendahkan martabat.
5. Hak bebas diperbudak dan diperhambakan, serta dilindungi dari kerja paksa dan
wajib.
6. Hak atas kebesaan berpikir, keyakinan dan beragama.
7. Hak berpendapat dan mencari, menerima dan memberikan informasi apapun.
8. Hak atas perlindungan atas dicampuri dengan sewenang-wenang dan tidak sah.
9. Hak memiliki properti dan kompensasi yang wajar jika disita.
10.

Hak atas kebebasan dan keamanan pribadi.

11. Hak atas diperlakukan secara manusiawi jika dirampas kebebasan dan
penghormatan identitas budaya.
12. Hak atas praduga tak bersalah.
13. Hak atas dipenjara atas ketidakmampuan memenuhi kewajiban perjanjian.
14. Hak bebas dari penghancuran dokumen identitas, dokumen ijin masuk atau keluar,
tempat kediaman, ijin kerja selain oleh pejabat yang diberikan kewenangan,
termasuk hak atas penyitaan tanpa hak.
15. Hak atas sasaran pengusiran secara kolektif.

”DPR Sahkan Ratifikasi Konvensi Buruh Migran”, Tempo, Kamis (12/4/12),
http://www.tempo.co/read/news/2012/04/12/173396605/DPR-Sahkan-Ratifikasi-KonvensiBuruh-Migran
15
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16. Hak atas perlindungan dan bantuan pejabat konsuler dan diplomatik apapula hakhak buruh migran dilanggar.
17. Hak diakui dimanapun sebagai pribadi di hadapan hukum.
18. Hak atas perlakuan yang tidak kurang menguntungkan dari pada yang diterapkan
pada warga negara tempat berkerja dalam hal penggajian.
19. Hak mengikuti serikat pekerja dan perkumpulan lainnya.
20. Hak mendapatkan perlakuan yang sama dengan warga negara di negara tempat
bekerja dalam hal jaminan sosial, selama memenuhi persyaratan sesuai ketentuan
hukum yang berlaku di negara tersebut, perjanjian bilateral dan multilateral.
21. Hak menerima perawatan kesehatan sangat mendesak yang diperlukan untuk
kelangsungan hidup mereka atau untuk mencegah kerusakan yang tidak dapat
diperbaiki pada kesehatan mereka, berdasarkan kesetaraan perlakuan dengan
warga negara dari negara yang bersangkutan.
22. Hak anak buruh migran atas nama, pendaftaran kelahiran dan kewarganegaraan.
23. Hak atas akses pendidikan sebagaimana warga negara tempat bekerja.
24. Hak atas identitas budaya.
25. Hak memindahkan pendapatan dan tabungan mereka ke negara asalnya, dan harta
pribadinya sesuai hukum yang berlaku di negara asal.
26. Hak diberitahu oleh negara asal, negara transit, negara tempat bekerja hak-hak
dalam Konvensi.

Selain hak diatas, hak-hak buruh migran dan keluarganya yang berstatus legal memiliki
hak-hak tambahan sebanyak 20 pasal (Pasal 36-Pasal 56). Hak-hak tambahan tersebut
sebagai berikut:
1.

Hak mendapatkan informasi secara penuh sebelum keberangkatan mengenai
kondisi dan ketentuan mengenai penerimaan mereka, masa kerja, upah, syarat di
negara tempat bekerja dan pejabat yang dapat dihubungi jika terjadi perubahan
atas ketentuan.
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2.

Hak atas perlindungan yang efektif atas tindakan kekerasan, kerugian fisik,
ancaman, intimidasi yang dilakukan oleh pejabat publik maupun perorangan,
kelompok atau lembaga.

3.

Hak cuti kerja tanpa mempengaruhi ijin tinggal dan bekerjanya.

4.

Hak bebas bergerak dan bertempat tinggal di negara bekerja.

5.

Hak membentuk perkumpulan dan berserikat.

6.

Hak berpartisipasi dalam pemerintahan negara asal untuk memilih dan dipilih.

7.

Hak berpolitik di negara bekerja jika negara dalam melaksanakan keadaulatannya
memberikan hak-hak tersebut.

8.

Hak kesetaraan dengan warga negara tempat bekerja dalam akses pelayanan
pendidikan, bimbingan pelatihan kejuruan dan pelaynan untuk penempatan, akses
perumahan, akses pelayanan sosial dan kesehatan, akses koperadi dan swakelola
yang tidak berakibat atas status migrasi mereka, dan akses berpartisipasi dalam
budaya.

9.

Hak kesatuan keluarga atau orang-orang yang memiliki hubungan keluarga dengan
buruh migran.

10. Hak menikmati kemudahan bea dan pajak impor dan ekspor.
11. Hak mentranfer atas pendapatan dan tabungan mereka ke negara asal.
12. Hak bebas dari pajak, bea atau biaya atau apapun lebih tinggi dari warga negara
tempat bekerja.
13. Hak mendapatkan jangka waktu izin tinggal setidaknya sama dengan izin kerja, jika
dua izin ini dipisahkan.
14. Hak lamanya izin bekerja mendapatkan pertimbangan keutuhan keluarga, jika buruh
migran meninggal dunia atau bubarnya perkawinan.
15. Hak bebas memilih alternatif pekerjaan dan hak-hak berpartisipasi dalam skema
pekerjaan-pekerjaan dan pelatihan ulang selama waktu tersisa izin mereka.
16. Hak bebas memilih aktivitas yang dibayar dengan pembatasan.
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17. Hak anggota kerluarga yang memiliki izin tinggal atau izin masuk tanpa batas waktu
atau yang otomatis dapat diperpanjang, untuk memilih pekerjaan dengan syaratsyarat sama dengan buruh migran.
18. Hak persamaan perlakuan sebagaimana warga negara tempat bekeja dalam hal:
perlindungan atas pemecatan, tunjangan pengganggugaran, akses rencana publik
mengatasi pengangguran, dan akses pekerjaan alternatif dalam hal berhentinya
perjaan.
19. Hak persamaan perlakuan sebagaimana warga negara tempat bekerja jika memiliki
izin bekerja.
20. Hak tidak dapat diusir kecuali berdasarkan alasan hukum negara tersebut dan
konvensi.

Selain hak diatas, dalam Pasal 57 sampai Pasal 63 mengatur hak buruh migran dalam
kondisi khusus (particular categories).

Selain hak-hak yang diatur dalam Konvensi Buruh Migran yang sangat terperinci
memberikan perlindungan buruh migran dan keluarganya dengan menegaskan hak-hak
TKI, dalam Konvensi ini mengatur bagaimana kewajiban negara-negara peserta yang
penting bagi pemenuhan hak-haknya yang pada umumnya, sebagai berikut:
1.

Harus bekerjasama dengan pemikiran untuk meningkatkan kondisi yang baik, setara
dan manusiawi dalam kaitannya dengan migrasi internasional dari buruh dan
anggota-anggota keluarganya.

2.

Menyediakan badan-badan yang layak untuk menangani masalah-masalah
mengenai migrasi internasional buruh dan anggota keluarganya. Negara-negara
peserta harus memfasilitasi yang dibutuhkan, penyediaan konsuler yang memadai
dan badan-badan lain yang perlu untuk memenuhi kebutuhan sosial, budaya dan
kebutuhan lain dari buruh migran dan keluarganya.

3.

Hak untuk melakukan kegiatan bertujuan merekrut pekerja-pekerja untuk bekerja di
negara lain harus dibatasi pada: (a) pelayanan umum atau badan-badan Negara
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tempat dilakukannya kegiatan tersebut; (b) pelayanan umum atau badan-badan
Negara tujuan kerja berdasarkan perjanjian antara Negara-Negara yang
bersangkutan; (c) sebuah badan yang dibentuk berdasarkan kesepakatan bilateral
atau multilateral. Dengan tunduk pada perizinan, persetujuan dan pengawasan oleh
pejabat pemerintah dari negara-negara pihak dapat ditetapkan berdasarkan
ketentuan hukum dan praktik di negara-negara tersebut, badan-badan, calon-calon
majikan atau orang-orang yang bertindak atas nama mereka juga dapat diizinkan
untuk melakukan kegiatan di atas.
4.

Wajib bekerja sama, jika perlu, dalam menetapkan kebijakan mengenai kepulangan
yang tertib para pekerja migran dan anggota keluarganya ke negara asal apabila
mereka memutuskan untuk pulang, atau jika izin tinggal atau izin kerja mereka telah
habis masa berlakunya, atau jika mereka berada dalam situasi tak-reguler di Negara
tujuan kerja. Negara-Negara Pihak wajib bekerja sama, jika perlu, berdasarkan
persyaratan yang disepakati bersama dengan tujuan memajukan kondisi ekonomi
bagi permukiman kembali mereka dan untuk memfasilitasi reintegrasi sosial dan
budaya mereka secara berkesinambungan di negara asal.

5.

Wajib bekerja sama dengan tujuan untuk mencegah dan menghapuskan
pergerakan-pergerakan klandestin atau ilegal dan mempekerjakan pekerja migran
dalam suatu situasi tak-reguler. Negara tujuan bekerja wajib mengambil kebijakan
yang memadai dan efektif untuk menghapuskan dipekerjakannya para pekerja
migran dalam situasi tak-reguler di wilayah mereka, termasuk jika diperlukan,
menjatuhkan sanksi kepada majikan mereka. Hak-hak pekerja migrant vis-à-vis
majikan mereka yang ditimbulkan dari pekerjaan tersebut tidak boleh dirugikan
oleh kebijakan ini.

6.

Wajib apabila di wilayahnya terdapat pekerja migran dan anggota keluarganya yang
berada dalam situasi tak-reguler, mengambil kebijakan yang tepat untuk
memastikan bahwa situasi demikian tidak terus berlangsung.

7.

Wajib mengambil kebijakan yang tidak kurang menguntungkan daripada yang
diterapkan pada warga negaranya untuk memastikan bahwa kondisi kerja dan
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kehidupan para pekerja migran dan anggota keluarganya yang berada dalam situasi
reguler memenuhi standar kebugaran, keselamatan, kesehatan dan prinsip-prinsip
martabat manusia.
8.

Wajib memfasilitasi, jika perlu, pemulangan jenazah pekerja migran atau anggota
keluarganya ke negara asal.

9.

Berupaya untuk menyerahkan sebuah laporan kepada Sekretaris Jenderal PBB
untuk dipertimbangkan oleh Komite mengenai kebijakan legislatif, yudisial,
pemerintah, dan kebijakan lain yang telah diambil untuk melaksanakan ketentuan
dalam Konvensi ini.

10. Dapat menyatakan mengakui kewenangan Komite untuk menerima dan
mempertimbangkan komunikasi sehingga suatu Negara Pihak dapat menggugat
Negara Pihak lain yang tidak memenuhi kewajibannya berdasarkan Konvensi ini.
11. Tidak satu pun ketentuan Konvensi ini boleh memengaruhi hak setiap Negara Pihak
untuk menetapkan kriteria yang mengatur penerimaan pekerja migran dan anggota
keluarganya. Mengenai masalah lain berkenaan dengan situasi dan perlakuan
hukum sebagai pekerja migran dan anggota keluarganya, Negara-Negara Pihak
wajib tunduk pada pembatasan-pembatasan yang dicantumkan dalam Konvensi ini.
12. Tidak satu pun ketentuan dalam Konvensi ini boleh ditafsirkan sedemikian rupa
sehingga mengurangi ketentuan dalam Piagam PBB dan konstitusi dari badan-badan
khusus yang menetapkan tanggung jawab masing-masing PBB dan badan-badan
khususnya, berkenaan dengan permasalahan yang diatur dalam Konvensi ini.
13. Tidak satupun isi Konvensi ini mempengaruhi hak dan kebebasan yang lebih
menguntungkan bagi buruh migran dan anggota keluarganya dalam hal: a. Hukum
atau praktek disuatu Negara peserta; atau b. Perjanjian bilateral maupun
multilateral yang berlaku di Negara peserta yang bersangkutan. Tidak satupun isi
Konvensi ini dapat ditafsirkan sehingga mengimplikasikan adanya suatu hak bagi
suatu Negara, kelompok atau orang, untuk melakukan kegiatan atau menjalankan
suatu tindakan yang dapat mengganggu hak dan kebebasan yang dicantumkan
dalam konvensi ini.
23

14. Dilarang untuk melakukan tekanan dalam bentuk apapun terhadap buruh migran
dan anggota keluarganya dengan maksud agar mereka melepaskan hak diatas. Tidak
dimungkinkan untuk melalui perjanjian menghapuskan hak yang diakui dalam
Kovenan ini. Negar-negara peserta, harus mengambil langkah-langkah yang tepat
untuk memastikan dihormatinya prinsip-prinsip ini.
15. Setiap negara peserta pada Konvensi ini berjanji: a. untuk menjamin bahwa setiap
orang yang hak dan kebebasannya yang diakui disini dilanggar, akan mendapatkan
upaya penyelesaian yang efektif, walaupun pelanggaran tersebut dilakukan oleh
orang-orang yang bertindak dalam kapasitas resmi; b. untuk menjamin bahwa
setiap orang yang mengusahakan upaya penyelesaian diperiksa dan diputuskan
kasusnya oleh pejabat pengadilan, adminstratif atau legislatif yang berwenang atau
oleh pejabat berwenang lainnya yang ditentukan oleh sistem hukum negara itu, dan
untuk mengembangkan kemungkinan kemungkinan upaya penyelesaian yudikatif; c.
untuk menjamin bahwa pejabat yang berwenang tersebut melaksanakan upayaupaya penyelesaian apabila diputuskan untuk dikabulkan.
16. Setiap negara peserta berjanji untuk mengambil langkah-langkah legislatif dan
langkah-langkah lain yang diperlukan untuk menerapkan ketentuan-ketentuan
dalam Konvensi ini.

C. Dasar Hukum PPTKIS dan Tanggung Jawab Pemerintah

Penempatan TKI adalah kegiatan pelayanan untuk mempertemukan tenaga kerja
Indonesia sesuai bakat, minat, dan kemampuannya dengan pemberi kerja di luar negeri
yang meliputi keseluruhan sebgai berikut:
1) Proses perekrutan,
2) Pengurusan dokumen,
3) Pendidikan dan pelatihan,
4) Penampungan,
5) Persiapan pemberangkatan,
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6) Pemberangkatan sampai ke negara tujuan, dan
7) Pemulangan dari negara tujuan.16

Sedangkan mengenai siapa yang melaksanakan kegiatan pelayanan diatas, pelaksana
penempatan TKI di luar negeri terdiri dari: a. Pemerintah; b. Pelaksana penempatan TKI
swasta. 17 Yang disebut Pemerintah dalam UU ini adalah adalah perangkat Negara
Kesatuan Republik Indonesia yang terdiri dari Presiden beserta para Menteri. 18
Sedangkan Pelaksana penempatan TKI swasta adalah badan hukum yang telah
memperoleh izin tertulis dari Pemerintah untuk menyelenggarakan pelayanan
penempatan TKI di luar negeri.19

Dengan ketentuan ini, maka pelayanan ini tidak hanya menjadi tugas dan tanggung
jawab pemerintah, tetapi juga dapat dilakukan oleh swasta yang diatur dalam UU ini.
Sampai batas mana tugas pemerintah dan swasta disini, dalam Penjelasan Umum UU ini
hanya menyebutkan:
”Dikaitkan dengan praktek penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia masalah
penempatan dan perlindungan TKI ke luar negeri, menyangkut juga hubungan antar
negara, maka sudah sewajarnya apabila kewenangan penempatan dan perlindungan
TKI di luar negeri merupakan kewenangan Pemerintah. Namun Pemerintah tidak dapat
bertindak sendiri, karena itu perlu melibatkan pemerintah provinsi maupun
kabupaten/kota serta institusi swasta. Di lain pihak karena masalah penempatan dan
perlindungan tenaga kerja Indonesia langsung berhubungan dengan masalah nyawa
dan kehormatan yang sangat azasi bagi manusia, maka institusi swasta yang terkait
tentunya haruslah mereka yang mampu baik dari aspek komitmen, profesionalisme

16 Lihat pengertian ”Penempatan TKI” dalam Pasal 1 angka 3 UU No. 39 Tahun 2004 tentang
Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja di Luar Negeri
17 Pasal 10 UU No. 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja di Luar
Negeri
18 Pasal 1 angka 16
19 Pasal 1 angka 5
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maupun secara ekonomis, dapat menjamin hak-hak azasi warga negara yang bekerja di
luar negeri agar tetap terlindungi.”

Dengan ketentuan pertimbangan pembentukan UU ini, pada dasarnya UU tidak tegas
menempatkan pemangku kepentingan dan pihak-pihak yang terkait (stakeholders). Di
dalam UU ini disatu sisi mengatakan “kewenangan penempatan dan perlindungan TKI di
luar negeri merupakan kewenangan Pemerintah”. Namun disisi lain, mengatakan
“Pemerintah tidak dapat bertindak sendiri, karena itu perlu melibatkan pemerintah
provinsi maupun kabupaten/kota serta institusi swasta”.

Akan tetapi hampir secara keseluruhan UU No. 39 Tahun 2004 hanya mengatur
mengenai kewajiban dan tanggung jawab PPTKIS, mulai dari Pasal 10 sampai dengan
Pasal 76. Sedangkan peran Pemerintah sebatas mengatur yaitu dilihat dari UU ini
beberapa pasal mendelegasikan untuk diatur dalam berbagai peraturan dibawahnya
yaitu: 6 Peraturan Pemerintah, 2 Peraturan Presiden, 23 Peraturan Menteri, dan 1
Keputusan Kepala Badan. Menurut Menteri Negera Pemberdayaan Perempuan , bahwa
peraturan perundang-undangan yang diamanatkan dalam UU tersebut belum dilakukan
secara lengkap, karena dari 25 peraturan baru dibentuk 11 peraturan. 20Kemudian peran
pemerintah yaitu dalam pembinaan, pengawasan penyelenggaraan penempatan TKI di
luar negeri.

Sedangkan tugas pelaksanaan penempatan oleh pemerintah tidak diatur secara rinci
dalam pasal-pasal UU ini, tetapi diatur dalam pembentukan Badan Nasional
Penempatan dan Perlindungan TKI (BNPTKI) dengan tujuan terwujudnya tujuan
penempatan dan perlindungan TKI dengan pelayanan dan tanggung jawab yang
terpadu. Salah satu tugas BNP2TKI ini adalah melakukan penempatan atas dasar

20 Paparan dalam Rapat Kerja Komite III DPD RI tanggal 18 Mei 2010. Menurut penulis bukan
25, tetapi sebanyak 32 peraturan (PP, Perpres, Permen dan Keputusan Badan).
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perjanjian tertulis antara Pemerintah RI dengan Pemerintah negara tujuan atau
Pengguna berbadan hukum di negara tujuan penempatan.

BNP2TKI juga memberikan pelayanan, mengkoordinasikan, dan melakukan pengawasan
mengenai: dokumen, pembekalan akhir pemberangkatan, penyelesaian masalah,
sumber-sumber pembiayaan, pemberangkatan sampai pemulangan, peningkatan
kualitas calon TKI, informasi, kualitas pelaksana penempatan TKI dan peningkatan
kesejahteraan TKI dan keluarganya.

Dalam masa pra penempatan pada dasarnya tanggung jawab penempatan dan
perlindungan TKI banyak melibatkan pemerintah daerah sebagai ujung tombak. Di
dalam UU No. 39 Tahun 2004 maupun dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan
Transmigrasi No.PER-18/Men/IX/2007, banyak mengatur mengenai tanggung jawab
yang ditegaskan dilakukan instansi ketenagakerjaan di daerah yaitu:
1.

Memberikan persetujuan informasi kepada calon TKI secara benar dan lengkap
sekurang-kurangnya tentang: a. tata cara perekrutan; b. dokumen yang diperlukan;
c. Hak dan kewajiban calon TKI/TKI; d. situasi, kondisi, dan resiko di negara tujuan;
dan e. tata cara perlindungan bagi TKI.

2.

Melakukan pendaftaran bagi pencari kerja yang berminat bekerja ke luar negeri.

3.

Berkoordinasi dalam perekrutan yang dilakukan oleh PPTKIS dari pencari kerja yang
terdaftar pada instansi pemerintah kabupaten/kota yang bertanggung jawab di
bidang Ketenagakerjaan.

4.

Mengawasi perjanjian penempatan antara PPTKIS dengan pencari kerja yang telah
dinyatakan memenuhi persyaratan administrasi dalam proses perekrutan.

5.

Menerima pemberitahuan setiap PPTKIS melaporkan setiap perjanjian penempatan
TKI.

6.

Menyelesaikan sengketa antara TKI dengan PPTKIS mengenai pelaksanaan
perjanjian penempatan jika dalam hal penyelesaian secara musyawarah tidak
tercapai.
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7.

Pengawasan terhadap penyelenggaraan penempatan dan perlindungan TKI di luar
Negeri.

8.

Wajib

melaporkan

hasil

pelaksanaan

pengawasan

terhadap

pelaksanaan

penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri yang ada di daerahnya sesuai
dengan tugas, fungsi, dan wewenangnya kepada Menteri.
9.

Wewenang khusus sebagai Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang
Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, untuk melakukan penyidikan
tindak pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

10. Menerima laporan TKI yang bekerja di luar negeri secara perseorangan.
11. Memberikan rekomendasi dalam penerbitan paspor yang diterbitkan oleh Kantor
Imigrasi setempat.

Kemudian dalam UU No.39 Tahun 2004, Perwakilan RI dibebankan kewajiban:
1. Melakukan penilaian terhadap mitra usaha dan pengguna perseorangan sebagai
pertimbangan persetujuan dokumen yang dipersyaratkan dalam penempatan TKI,
meliputi dokumen perjanjian kerja sama penempatan, surat permintaan TKI, dan
perjanjian kerja.
2. Perwakilan Republik Indonesia menetapkan Mitra Usaha dan Pengguna yang
bermasalah dalam daftar Mitra Usaha dan Pengguna bermasalah.
3. Menerima pemberitahuan kedatangan, keberadaan dan kepulangan TKI.
4. Mengawasi perusahaan memiliki bukti hubungan kepemilikan terkait penempatan
TKI untuk perusahaan sendiri atau perjanjian pekerjaan.
5. Menyetujui atau tidak surat permintaan TKI dari Pengguna, perjanjian kerja sama
penempatan, dan rancangan perjanjian kerja.
6. Menyetujui atau tidak perjanjian kerja perpanjangan dan jangka waktu
perpanjangan perjanjian kerja.
7. Menerima laporan bagi TKI yang bekerja pada Pengguna perseorangan, apabila
selama masa berlakunya perjanjian kerja terjadi perubahan jabatan atau jenis
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pekerjaan, atau pindah Pengguna, maka perwakilan pelaksana penempatan TKI
swasta wajib mengurus perubahan perjanjian kerja.
8. Menerima laporan dari PPTKIS setiap keberangkatan calon TKI.
9. Menerima kaporan kedatangan setiap setiap TKI di negara bekerja.
10. Menerima pemberitahuan mengenai informasi tentang sebab-sebab kematian TKI.
11. Dalam hal terjadi perang, bencana alam, wabah penyakit, dan deportasi mengurus
kepulangan TKI sampai ke daerah asal TKI bersama instansi lain.
12. Menerima laporan setiap TKI yang akan kembali ke Indonesia.
13. Memberikan perlindungan terhadap TKI di luar negeri sesuai dengan peraturan
perundang-undangan serta hukum dan kebiasaan internasional.
14. Dalam rangka pemberian perlindungan selama masa penempatan TKI di luar
negeri,melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap perwakilan PPTKIS dan TKI
yang ditempatkan di luar negeri.
15. Pengawasan terhadap penyelenggaraan penempatan dan perlindungan TKI di luar
negeri.
16. Menerima laporan TKI yang bekerja di luar negeri secara perseorangan.
17. Memberikan perlindungan kepada TKI yang bekerja di luar negeri secara
perseorangan berhak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selain itu, dalam UU No.37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri, Perwakilan RI di
luar ngeri juga memiliki tanggung jawab sebagai berikut:
1. Memupuk persatuan dan kerukunan antara sesama WNI di luar negeri.
2. Memberikan pengayoman, perlindungan, dan bantuan hukum bagi warga negara
dan badan hukum Indonesia di luar negeri, sesuai dengan peraturan perundangundangan nasional serta hukum dan kebiasaan internasional.
3. Dalam hal terjadi sengketa antara sesama warga negara atau badan hukum
Indonesia di luar negeri, membantu menyelesaikannya berdasarkan asas
musyawarah atau sesuai dengan hukum yang berlaku.
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4. Dalam hal WNI terancam bahaya nyata, berkewajiban memberikan perlindungan,
membantu, dan menghimpun mereka di wilayah yang aman, serta mengusahakan
untuk memulangkan mereka ke Indonesia atas biaya negara.
5. Dalam hal terjadi perang dan atau pemutusan hubungan diplomatik dengan suatu
negara, Menteri atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Presiden, mengkoordinasikan
usaha untuk mengamankan dan melindungi kepentingan nasional, termasuk warga
negara Indonesia.
6. Berkewajiban untuk mencatat keberadaan dan membuat surat Keterangan
mengenai kelahiran, perkawinan, perceraian, dan kematian WNI serta melakukan
tugas-tugas konsuler lainnya di wilayah akreditasinya.
7. Dalam hal perkawinan dan perceraian, pencatatan dan pembuatan surat
keterangan hanya dapat dilakukan apabila kedua hal itu telah dilakukan sesuai
dengan ketentuan hukum yang berlaku di tempat wilayah kerja Perwakilan Republik
Indonesia yang bersangkutan, sepanjang hukum dan ketentuan-ketentuan asing
tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan Indonesia.

D. Regulasi Yang Terkait dengan Penempatan dan Perlindungan TKI

UUD 1945 pasal 27 ayat (2) menegaskan bahwa Tiap-tiap warga negara berhak atas
pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Penegasan tersebut
mengandung satu kewajiban bagi negara untuk menjamin dan memenuhi hak setiap
warga negara atas pekerjaan yang layak dan manusiawi.

Dalam rangka penempatan dan perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang bekerja
di luar negeri, Pemerintah pada tanggal 29 September 2004 telah menetapkan UU
NO.39 TAHUN 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan TKI di Luar Negeri
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(selanjutnya disebut ”UU NO.39 TAHUN 2004”).21 UU NO.39 TAHUN 2004 merupakan
pelaksanaan dari amanat Pasal 34 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan (selanjutnya disebut ”UU 13/2003”) 22 yang menetapkan bahwa
ketentuan mengenai penempatan TKI di luar negeri diatur dengan undang-undang.

Kehadiran UU NO.39 TAHUN 2004 dimaksudkan agar terciptanya mekanisme
penempatan yang efektif yang berdimensikan perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM)
bagi TKI untuk mencegah atau setidak-tidaknya mengurangi berbagai persoalan yang
menimpa TKI. Sebagaimana disebutkan pada bagian konsiderans menimbang UU NO.39
TAHUN 2004, TKI di luar negeri sering dijadikan obyek 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. 23
Hal ini sesuai dengan semangat filosofis dari UU 13/2003 bahwa ketenagakerjaan
merupakan bidang perikehidupan masyarakat yang harus dijamin dan dilindungi negara
sebagai hak asasi yang melekat pada seseorang sebagaimana amanat konstitusi. Dengan
demikian, pekerjaan tidak hanya dipandang sebagai sumber penghasilan untuk
memenuhi kebutuhan hidup seseorang, melainkan juga dimaknai sebagai sarana
pengembangan diri seseorang agar hidupnya berguna bagi diri sendiri, keluarga, dan
lingkungan sekitarnya. Hal ini dijamin dalam UUD 1945 sebagaimana tercantum dalam
Pasal 27 ayat (2), Pasal 28A, serta Pasal 28C ayat (1) dan Pasal 28D ayat (2).

Namun demikian setelah enam tahun UU ini berlaku, berbagai persoalan yang menimpa
TKI masih terus terjadi. Berbagai kelemahan secara substansi terhadap UU NO.39
TAHUN 2004 memberikan kontribusi terhadap hal tersebut baik norma yang diatur
maupun kelembagaan yang terlibat didalamnya. Masih banyak masalah dan kasus-kasus
21 Republik Indonesia, Undang-undang tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja
Indonesia di Luar Negeri, UU No. 39 tahun 2004, LN. No. 133 tahun 2004 Nomor 133, TLNRI Nomor
4445.
22 Republik Indonesia, Undang-undang tentang Ketenagakerjaan, UU No. 13 tahun 2003, LNRI
No. 39 Tahun 2003, TLNRI Nomor 4279.
23 Lihat Konsiderans Menimbang butir (c) UU NO.39 TAHUN 2004.
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yang terjadi, baik secara kuantitas maupun variasinya, di samping jumlah TKI yang
bekerja di luar negeri makin bertambah dari tahun ke tahun.24 Kementerian Tenaga
Kerja dan Transmigrasi mencatat kasus yang melibatkan penempatan TKI di luar negeri
sebesar 110.171 (seratus sepuluh ribu seratus tujuh puluh satu).25 Dari kondisi yang
demikian itu kemudian mucul pendapat yang menyatakan bahwa sebagian besar
masalah terjadi karena UU NO.39 TAHUN 2004 tidak dapat mengatasi masalah, dan
penyelesaian kasus-kasus yang terjadi tersebut.

Evaluasi terhadap kelemahan UU NO.39 TAHUN 2004 yang terbukti tidak efektif dalam
memberikan perlindungan bagi buruh migrant adalah sebagai berikut:

1. Beberapa Definisi Belum Mencakup Seluruh Ruang Lingkup Tenaga Kerja Indonesia
(a) Cakupan Ruang Lingkup dari Definisi Tenaga Kerja Indonesia (Pasal 1 poin 1)
tidak Menjangkau seluruh Profesi TKI yang Bekerja di Luar Negeri
Pasal 1 poin 1 dari UU NO.39 TAHUN 2004 menjelaskan bahwa Tenaga Kerja
Indonesia yang selanjutnya disebut dengan TKI adalah setiap warga negara
Indonesia yang memenuhi syarat untuk bekerja di luar negeri dalam hubungan
kerja untuk jangka waktu tertentu dengan menerima upah. Dalam
kenyataannya, ketentuan ini belum mampu memberikan perlindungan yang
memadai bagi kelompok buruh tertentu yang bekerja di luar negeri. Mereka
termasuk tenaga kerja yang tidak terdokumentasi (undocumented migrant
workers), TKI mandiri, Pekerja Rumah Tangga (PRT) migran, anggota keluarga
TKI dan Anak Buah Kapal (ABK). Perubahan UU NO.39 TAHUN 2004 perlu
merumuskan apakah akan memberikan definisi TKI dalam arti luas atau dalam

24 Ribuan kasus menimpa TKI di luar negeri setiap tahunnya. Berdasarkan data Kementerian
Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemenakertrans), pada tahun 2011 saja terdapat 421 kasus TKI di
Malaysia. Lihat

Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, “Hasil Pengawasan Dewan Perwakilan Daerah
Republik Indonesia atas Pelaksanaan Undang-unang Republik Indonesia Nomor 39 tahun 2004
tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri”, DPD: 2011.
25
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arti sempit. Pemberian definisi dalam arti sempit akan memberikan perhatian
yang fokus dan komprehensif kepada PRT migran, meskipun untuk tipe lainnya
menjadi tidak terlindungi. Sebaliknya, pemberian definisi dalam arti luas dapat
membuat kebijakan penempatan dan arah perlindungan yang tidak fokus,
karena setiap tipe TKI memiliki pola penempatan dan perlindungan yang
berbeda.

Pertama, tenaga kerja yang tidak terdokumentasi (undocumented migrant
workers) dimasukkan dalam revisi UU NO.39 TAHUN 2004 dalam konteks untuk
mengakhiri diskriminasi dan kriminalisasi yang selama ini selalu diarahkan
kepada mereka, 26 dan situasi tersebut seringkali berakhir dengan proses
deportasi27 yang seringkali menimbulkan berbagai bentuk pelanggaran HAM.

Kedua, terkait dengan perlindungan terhadap Anak Buah Kapal (ABK). Dari 6,9
juta TKI yang ada di luar negeri, sektor ABK adalah sektor yang seringkali
terabaikan baik pada tingkat regulasi maupun proteksi. Terbukti, UU NO.39
TAHUN 2004 tidak menyebutkan ABK sebagai bagian dari TKI Indonesia yang
harus dilindungi oleh pemerintah Indonesia. 28 Saat ini, pengurusan dan
perizinan untuk menjadi ABK dilaksanakan oleh Kementerian Perhubungan
(Kemenhub),

sedangkan

Kemenakertrans

tidak

memiliki

data

yang

komprehensif mengenai ABK. Hal ini dapat menyebabkan kesulitan dalam
memberikan perlindungan WNI apabila mereka mendapatkan permasalahan di
luar negeri. Selain itu, prosedur rekruitmen mereka acapkali luput dari
Lihat Bab II butir J Naskah Akademik ini yang membahas mengenai permasalahan TKI ilegal.
Deportasi terhadap buruh migrant tidak berdokumen merupakan peristiwa tahunan,
terutama di Malaysia. Menurut data dari KBRI Kualalumpur, pada tahun 2010 setidaknya ada 28. 745
orang buruh migrant tidak berdokumen yang di deportasi dari Malaysia.
28 Salah satu berita nasional terkait dengan perlindungan ABK Indonesia di luar negeri adalah
kasus penyanderaan ABK di Somalia. Satu berita yang menjadi perhatian media massa adalah
penyanderaan ABK dari MV Sinar Kudus yang dibebaskan pada 1 Mei 2011 setelah disandera sejak 1
Maret 2011. Lihat Harian Kompas, “Kapal RI Dibajak Perompak Somalia: Ini Dia Kronologi
Pembebasan 20 ABK”, Senin 2 Mei 2011, http://nasional.kompas.com/ read/2011/ 05/ 02/
15300843/ Ini.Kronologi.Pembebasan.20.ABK (akses terakhir 8 Mei 2011).
26
27
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pengawasan. Oleh karena itu, patut dipertimbangkan apabila sebagian
pengaturan mengenai ABK juga diatur dalam perubahan UU NO.39 TAHUN
2004, tanpa mengurangi kewenangan dari Kemenhub atau kementerian lain
yang terkait (contohnya Kementerian Kelautan dan Perikanan) dalam
memberikan pengawasan dan pembinaan teknis terhadap ABK). Menurut data
Kementerian Luar Negeri RI, pada tahun 2010, setidaknya tercatat 198.461 ABK
yang bekerja di berbagai belahan dunia.

Ketiga, perlu pula dibedakan TKI mandiri, yakni mereka yang bekerja di luar
negeri yang dibayar dan berangkat secara mandiri tanpa melalui PPTKIS atau
Pemerintah Indonesia. Biasanya mereka adalah pekerja profesional yang
mendapatkan pekerjaan di luar negeri karena keahlian teknisnya.

Keempat, cakupan ruang lingkup mengenai definisi TKI perlu pula
mengakomodasi Pekerja Rumah Tangga (PRT) Migran, mengingat 83% dari
keseluruhan TKI yang bekerja di luar negeri adalah PRT migran, sekaligus
penyumbang devisa terbesar29. Dan Indonesia adalah negara pengirim PRT
terbesar di dunia30. Pemerintah harus secara tegas memberikan pengakuan
secara hukum terhadap keberadaan PRT migran dan melindungi hak-hak
mereka untuk mencegah kerentanan PRT migran terhadap pelanggaran HAM.
Ranah kerja PRT migran adalah disektor domestik dan memiliki kerentanan
khusus terhadap pelanggaran HAM, seperti kekerasan fisik, seksual, ekonomi
dan psikis31. Berbagai kelemahan yang menjadi hasil evaluasi dari UU NO.39

29 Pada tahun 2010, menurut catatan World Bank, remiitansi TKI yang disumbangkan kepada
pemerintah Indonesia mencapai $ 7,1 Milyar, dan 83% diantaranya adalah sumbangan dari keringat
PRT migrant.
30 Menurut data berbagai sumber, salah satunya adalah data dari Kementrian luar negeri,
perkiraan jumlah PRT migrant di berbagai Negara tujuan adalah 2.026.838 yang meliputi di Malaysia
(340.000), Singapura (92.000), Brunei Darussalam (26.578), Hong Kong (143.260), Saudi Arabia (1,2
juta), Taiwan (150.000), UEA (75.000)
31 Menurut catatan Migrant CARE, pada tahun 2010, sekitar 89.544 buruh migrant Indonesia
yang mayoritas adalah PRT migrant menghadapi berbagai persoalan di luar negeri yang meliputi
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TAHUN 2004 sebagaimana tercantum dalam Naskah Akademik ini pun sebagian
besar merupakan praktek dari penyaluran dan kurangnya perlindungan
terhadap TKI yang berprofesi sebagai PRT migran. International Labor
Organization (ILO) sudah pengeluarkan standar mengenai “decent work” bagi
PRT secara global, dan hal ini harus diakomodasi dalam perubahan UU NO.39
TAHUN 2004.

Namun demikian, perlu dipahami bahwa seandainya cakupan dari definisi TKI
diperluas, maka banyak ketentuan dalam UU NO.39 TAHUN 2004 perlu direvisi
pula, mengingat untuk masing-masing profesi, dibutuhkan pola penempatan
dan perlindungan yang masing-masing berbeda. Misalnya, proses prapenempatan (rekruitmen, pendidikan, serta pelatihan) maupun penempatan
bagi ABK jelas akan berbeda total dengan proses tersebut bagi PRT migran.

(b) Cakupan Ruang Lingkup tidak Memberikan Perlindungan terhadap Anggota
Keluarga
Dalam praktek, pelanggaran terhadap hak-hak TKI merupakan pula pelanggaran
terhadap hak-hak dari anggota keluarga mereka. Berbagai permasalahan yang
terjadi seperti hilangnya komunikasi dengan TKI di luar negeri dapat
diminimalisasi apabila anggota keluarga diberikan hak-hak tertentu (misalnya
hak atas informasi) sehingga dapat lebih responsif seandainya terjadi
permasalahan atau pelanggaran terhadap hak-hak TKI. Selain itu, dalam bagian
lain Naskah Akademik ini dijelaskan pula mengenai situasi TKI setelah pulang
bekerja (purna penempatan) yang memerlukan perlindungan-perlindungan
atau kondisi-kondisi tertentu bagi mereka untuk melakukan reintegrasi dengan
anggota keluarganya; yang mana perlu diberikan hak-hak dan perlindungan

antara lain meninggal dunia (1.075), sakit saat bekerja (13.138), penganiayaan dan pelecehan
seksual (2.061), PHK sepihak dan tidak di gaji (13. 964), underpayment (631), overstayer di Arab
Saudi (21.013), dan kasus-kasus lainnya
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pula bagi anggota keluarga dari TKI untuk memastikan kelancaran proses
tersebut.

2. Ketidakefektifan Peran dari PPTKI Swasta
(a) Kewenangan Pelaksana Penempatan TKI Swasta (PPTKIS) Terlalu Luas (Pasal
34, 35, 43, 65, 67, 75, 82)
Sebagai badan usaha swasta yang bergerak dalam bidang penempatan dan
perlindungan TKI, kewajiban yang dibebankan kepada PPTKIS oleh UU NO.39
TAHUN 2004 terlalu luas, mulai dari penyebaran atau sosialisasi informasi
(Pasal 34), perekrutan calon TKI (Pasal 35), melaksanakan pendidikan dan
pelatihan kerja (Pasal 43), bertanggungjawab atas kelengkapan dokumen
penempatan TKI (Pasal 65), pemberangkatan calon TKI (Pasal 67), memberikan
perlindungan kepada TKI sesuai dengan perjanjian penempatan (Pasal 82) dan
pemulangan TKI dari negara tujuan sampai tiba di daerah asal (Pasal 75).

Berdasarkan hasil penelitian oleh Husni di Pulau Lombok, NTB, tidak semua
tugas tersebut dapat dilaksanakan dengan baik.32 Contohnya adalah sosialisasi
informasi pasar kerja luar negeri dalam kenyataannya dilakukan oleh petugas
lapangan (PL) dari PPTKIS. Pelatihan kerja termasuk penguasaan bahasa negara
setempat bagi calon TKI oleh PPTKIS yang semestinya dilakukan selama 200 jam
tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya. Calon TKI hanya singgah beberapa
hari saja sudah ditempatkan untuk bekerja di luar negeri. Akibatnya TKI tidak
dapat melaksanakan tugasnya dengan baik karena kurangnya keterampilan
yang dimiliki maupun karena ketidakmampuan berkomunikasi dengan majikan.
Demikian halnya dengan memberikan perlindungan bagi TKI di luar negeri dan
pemulangan TKI sampai daerah asal tidak dapat dilakukan karena PPTKIS sendiri
Lihat Lalu Husni, Hukum Penempatan dan Perlindungan TKI, (Program Pascasarjana
Universitas Brawijaya, Malang, 2010). Lihat juga Lalu Husni, Perlindungan Hukum Bagi TKI (Studi
Terhadap TKI Asal Pulau Lombok yang Bekerja di Luar Negeri), Laporan Penelitian, Lemlit Univ.
Mataram.
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tidak memiliki kantor perwakilan luar negeri untuk mengurus kepentingannya
sebagaimana ditetapkan dalam UU.

Beban tanggung jawab yang terlalu luas diberikan kepada PPTKIS sebagai badan
usaha yang berbentuk perseroan terbatas (PT) kurang tepat karena badan
usaha tersebut orientasinya mencari keuntungan (profit oriented). Akibatnya
beban tanggung jawab itu tidak akan dapat dilaksanakan dengan baik yang
menyebabkan penempatan TKI tidak dapat dilaksanakan secara selektif.
Penempatan TKI secara tidak selektif inilah yang merupakan akar permasalahan
terjadinya berbagai tindakan yang menimpa TKI yang bersangkutan dan
menimbulkan masalah pada saat penempatan di luar negeri.33 Berdasarkan
hasil penelitian Hayati, sebagian besar (80%) persoalan yang menimpa TKI di
luar negeri disebabkan oleh persoalan dalam negeri yang tidak beres.34

Untuk itu perlu pembatasan kewenangan PPTKIS dalam arti kewenangan yang
dimiliki sekarang ini dilakukan bersama dengan pemerintah daerah, misalnya
sosialisasi informasi dan pelatihan kerja.

Implikasinya kedua hak ini

dimasukkan menjadi hak calon TKI. Sosialisasi informasi kepada calon TKI
berdasarkan UU NO.39 TAHUN 2004 disampaikan oleh PPTKIS (Pasal 34 ayat 3).
Penyampaian informasi kepada CTKI oleh PPTKIS menjadi kurang tepat dapat
mengakibatkan konflik kepentingan (conflict of interest) yakni informasi yang
disampaikan kepada CTKI hanya informasi yang menguntungkan atau yang
menyebabkan CTKI tertarik menjadi TKI, tidak dijelaskan informasi yang
selengkapnya termasuk resiko yang mungkin dihadapi di negara tujuan, dengan
kata lain informasi yang diberikan menjadi tidak berimbang. Lebih-lebih secara
empiris kewajiban ini dibebankan kepada calo TKI yang berfungsi sebagai
Aloysius Uwiyono, ”Refleksi Masalah Hukum Perburuhan Tahun 2005 dan Tren Hukum
Perburuhan Tahun 2006”, Jakarta, 2007, hlm. 1.
34 Eny Hayati, Ironi Pahlawan Devisa Kisah TKI dalam Laporan Jurnalistik,
Penerbit Buku
Kompas, Jakarta, 2005, hlm. Xviii.
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perpanjangan tangan atau petugas lapangan (PL) dari PPTKIS. Karena itu hak
atas informasi ini semestinya menjadi tanggung jawab pemerintah daerah
setempat, hal ini sejalan dengan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008
tentang Keterbukaan Informasi Publik

maupun

UU 32/2004 tentang

Pemerintahan Daerah. Demikian halnya dengan pelatihan kerja (workshop) agar
dapat terlaksana sebagaimana mestinya yakni calon TKI dapat meningkatkan
kemampuan dan produktivitasnya.

(b) Kurangnya Peran Perwakilan Cabang PPTKIS di Daerah Rekrut
Keberadaan kantor perwakilan cabang PPTKIS biasanya bersifat tidak permanen
atau hanya menyewa saja, yang berarti keberadaan kantor cabang disini dapat
berpindah-pindah. Yang menjadi resiko adalah jika terjadi wanprestasi maupun
terjadi tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh kantor cabang, maka tidak
ada harta benda perusahaan yang dapat dijadikan jaminan untuk calon TKI atau
korban. Contohnya, penelitian lapangan menunjukkan bahwa uang deposit
yang diberikan oleh kantor cabang hanya Rp. 15 juta.

Saat ini di NTB PPTKIS yang merekrut TKI untuk dipekerjakan di luar negeri
sebagai PRT semuanya berkantor pusat di Jakarta, calon TKI dibawa ke kantor
pusat PPTKIS untuk mengikuti proses seleksi, jika lulus dilanjutkan dengan
pengurusan dokumen calon TKI. Jika tidak lulus calon TKI harus pulang kembali
ke kampung halaman dengan beban psikologis yang cukup berat selain telah
mengeluarkan biaya juga sudah pamitan dengan sanak keluarganya di kampung
halaman. Calon TKI yang gagal berangkat seperti ini dalam kenyataan sangat
mudah tergiur tawaran calo yang akan memberangkatkannya ke luar negeri
dan akhirnya terjebak menjadi korban trafficking.
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3. Evaluasi Terhadap Persyaratan Calon TKI
(a) Larangan Menjadi Calon TKI bagi Ibu Hamil (Pasal 35)
Pasal 35 UU NO.39 TAHUN 2004 mengatur menganai persyaratan terhadap
calon TKI, salah satunya adalah “tidak dalam keadaan hamil bagi calon tenaga
kerja perempuan”. Dalam kenyataannya banyak sekali calon TKI perempuan yang
memiliki anak satu tahun atau di bawah dua tahun bekerja ke luar negeri yang
berakibat hak anak untuk tumbuh dan berkembang menjadi tidak terpenuhi
bahkan terabaikan. Padahal dalam konvensi mengenai hak anak dan UU No. 23
Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (“UU 23/2002”) disebutkan bahwa
orang tua berkewajiban menjamin perlindungan dan pemeliharaan anak karena
itu merupakan tanggungjawabnya. Kepentingan terbaik anak harus diutamakan
terutama yang menyangkut hak-hak yang harus dijamin yaitu hak untuk hidup,
hak kelangsungan hidup dan tumbuh kembang. Disamping itu seorang anak
harus dijamin untuk tumbuh dan berkembang secara optimal. Seorang anak
berhak untuk menyusui selama dua tahun karena masa itu yang membentuk
tumbuh kembang anak anak secara sempurna baik dari segi phisik, psikis,
kesehatan dan kecerdasan.

(b) Mengenai Persyaratan Umur (Pasal 35)
Pasal 35 huruf a UU NO.39 TAHUN 2004 menyebutkan bahwa “perekrutan calon
TKI oleh PPTKIS wajib dilakukan terhadap calon TKI yang memenuhi persyaratan
berusia sekurang-kurangnya 18 (delapan belas) Tahun kecuali bagi calon TKI yang
dipekerjakan pada pengguna perseorangan sekurang-kurangnya berusia 21 (dua
puluh satu) Tahun”.

Ketentuan yang mensyaratkan calon TKI harus berumur sekurang-sekurangnya
21 Tahun bagi calon TKI yang akan dipekerjakan pada pengguna persorangan
merupakan ketentuan yang kotraproduktif bagi calon TKI itu sendiri karena usia
potensial/produktif CTKI pada usia 18 Tahun ke atas. Disamping itu pula,
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penentuan usia minimum 21 tahun tidak didasari oleh konsep yang matang baik
dari segi ilmu psikologi maupun dari konsep ilmu hukum.

Berbagai peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia menentukan
bahwa usia anak-anak adalah usia di bawah 18 Tahun. Argumentum a contrario
nya adalah bahwa usia dewasa adalah usia yang bukan usia anak-anak, yakni usia
18 tahun ke atas. Dalam UU 13/2003, dinyatakan bahwa “anak adalah setiap
orang yang berumur di bawah 18 ( delapan belas) tahun” (vide : pasal 1 angka
26).

Bahwa apabila dalam hukum perburuhan diatur syarat-syarat tertentu untuk
mendapatkan pekerjaan, maka hal justru akan mengekang atau mengeliminir hak
warga negara. Berdasarkan Konvensi ILO Nomor 138 (1973) mengenai Usia
Minimum Diperbolehkan Bekerja (diratifikasi oleh Indonesia berdasarkan UU No.
20, LN No. 56, tahun 1999), ketentuan yang mengatur mengenai pembedaan
pembatasan umur telah dicabut. Dalam Konvensi ILO diatur bahwa batasan usia
bagi seorang yang diperbolehkan untuk bekerja adalah berusia 15 tahun. Aturan
batasan usia untuk bekerja tersebut tidak membedakan jenis-jenis pekerjaan
dalam sektor industri maupun non industri. Selain itu pembatasan usia 21 tahun
untuk dapat bekerja bagi calon TKI yang bekerja pada pengguna perorangan
merupakan wujud dari pembatasan hak konstitusional seseorang untuk
melakukan pekerjaan.

Oleh karena itu, penentuan usia 21 dalam Tahun dalam Pasal 37 UU NO.39
TAHUN 2004 tersebut bertentangan dengan UU 13/2003, padahal UU 39/ 2004
adalah UU pelaksanaan lebih lanjut dari norma yang ada dalam Pasal 34 dari UU
13/2003 yang menyatakan bahwa “Ketentuan mengenai penempatan tenaga
kerja di luar negeri sebagaimana dimaksud dalam pasal 33 huruf b diatur dengan
undang-undang”. Amanat pasal 34 UU 13/2003 tersebut diwujudkan dengan
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lahirnya UU NO.39 TAHUN 2004 sehingga menjadi tidak logis jika ada ketentuan
yang ada dalam UU 39/ 2004 itu bertentangan dengan UU 13/ 2003.

Dalam pada itu, jika secara sistematis dilakukan pemahaman yang secara
komprehensif dalam UU 39/ 2004, terdapat ketentuan yang mengharuskan
adanya sertifikat kompetensi terhadap calon TKI. sertifikat kompetensi ini sudah
menunjukkan kemampuan dan kesiapan dari calon TKI sehingga tidak harus
menunggu usia minimal 21 Tahun.

Demikian juga secara sosiologis, bahwa terdapatnya banyak potensi calon TKI
yang berumur 18 Tahun ke atas tapi kurang 21 tahun untuk berkehendak untuk
memperoleh kehidupan dan penghasilan yang layak dengan bekerja sebagai TKI
di luar negeri dan kehendak tersebut harus dilindungi dan dijamin baik dalam
konstitusi maupun dalam UU 13/2003. Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 menyebutkan
bahwa “tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang
layak bagi kemanusiaan”. Selanjutnya dalam Pasal 28 D ayat (2) UUD Negara
Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan bahwa ”setiap orang berhak
untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam
hubungan kerja”. Pasal 28I ayat (4) menyatakan bahwa ”perlindungan,
pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung
jawab negara terutama pemerintah”. Sebelum perubahan kedua UUD 1945,
Pemerintah telah menetapkan Undang-undang No. 39 Tahun 1999 tentang HAM,
Pasal 38 ayat (2) menyebutkan bahwa ”setiap orang berhak dengan bebas
memilih pekerjaan yang disukainya dan berhak pula atas syarat-syarat
ketenagakerjaan yang adil”. Terakhir, dalam Pasal 31 UU 13 Tahun 2003
dinyatakan bahwa “Setiap tanaga kerja mempunyai hak dan kesempatan yang
sama untuk memilih, mendapatkan, atau pindah pekerjaan dan memperoleh
penghasilan yang layak di dalam atau di luar negeri”.
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Berdasarkan landasan di atas, maka dapat dikemukakan bahwa bagi calon TKI
yang telah berusia 18 Tahun akan tetapi belum berusia 21 Tahun dihalangi untuk
bekerja sebagai TKI di luar negeri. Maka hal ini merupakan bentuk peniadaan hak
dasar para pekerja tersbut. Selain itu bertentangan dengan perundang-undangan
yang ada seperti UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang
menetapkan batas umur dewasa 18 (delapan belas Tahun) ke atas (Pasal 1 angka
26) dan UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang secara tegas
menyatakan batas usia anak berumur di bawah 18 tahun.

Selain UU nomor 39 tahun 2004, beberapa regulasi nasional yang relevan
dengan perlindungan buruh migrant adalah:
1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang antara lain
menyatakan:

Pasal 27 ayat (2):
Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi
kemanusiaan.

Pasal 28A:
Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan
kehidupannya.

Pasal 28B:
(1) Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui
perkawinan yang sah.
(2) Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta
berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi
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Pasal 28C:
(1) Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan
dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu
pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas
hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia.
(2) Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya
secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya.

Pasal 28D:
(1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian
hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.
(2) Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang
adil dan layak dalam hubungan kerja.
(3) Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam
pemerintahan.
(4) Setiap orang berhak atas status kewarganegaraan.

Pasal 28E:
(1) Setiap orang berhak memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih
pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan,
memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak
kembali.
(2) Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran
dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya.
(3) Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan
pendapat.
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Pasal 28F:
Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk
mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari,
memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi
dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

Pasal 28G:
(1) Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan,
martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa
aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak
berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.
(2) Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang
merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik
dari negara lain.

Pasal 28H:
(1) Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan
mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh
pelayanan kesehatan.
(2) Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk
memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan
dan keadilan.
(3) Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan
dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat.
(4) Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak
boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapapun.
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Pasal 28I:
(1) Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak untuk kemerdekaan pikiran dan
hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai
pribadi dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang
berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam
keadaan apapun.
(2) Setiap orang bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun
dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat
diskriminatif itu.
(3) Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan
perkembangan zaman dan peradaban.
(4) Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah
tanggung jawab negara, terutama pemerintah.
(5)Untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip
negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin,
diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan.

2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi mengenai
Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita (Convention on the
Elimination of All Forms of Discrimination Againts Women/CEDAW), (Lembaran
Negara Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3277)

Ketentuan dalam CEDAW yang terkait dengan perlindungan tenaga kerja yaitu hak
atas pendidikan dan pelatihan, 35 hak untuk bebas dari diskriminasi dalam
pekerjaan36 hak untuk bebas dari diskriminasi dalam layanan kesehatan,37 dan hak
untuk bebas dari diskriminasi dalam pendidikan, 38 hak persamaan di muka
Pasal 16 CEDAW
Pasal 11 CEDAW
37 Pasal 12 CEDAW
38 Pasal 5 dan 10 CEDAW
35
36
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hukum, 39 hak untuk bebas dari segala bentuk perdagangan perempuan dan
eksploitasi perempuan.40

Lebih lanjut lagi, Komite CEDAW dalam catatan atas laporan Pemerintah Indonesia
mengenai

implementasi

CEDAW

merekomendasikan

untuk

meningkatkan

perlindungan pekerja migran dan keluarganya melalui: (1) hubungan diplomasi
antar negara melalui perjanjian bilateral; (2) memantau perusahaan yang menjadi
sponsor atau pengirim pekerja migran ke luar negeri; dan (3) ratifikasi Konvensi
Pekerja Migran. 41 Lebih dari itu, Komite CEDAW melalui Rekomendasi Umum No.
26 tahun 2008 juga mendorong seluruh negara pihak CEDAW untuk meratifikasi
seluruh instrumen internasional yang relevan dengan perlindungan hak asasi
manusia

perempuan

pekerja

migran,

terutama,

Konvensi

Internasional

Perlindungan Hak Semua Pekerja Migran beserta Anggota Keluarganya.42

3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998 tentang Pengesahan Convention againts
Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment/CAT
(Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang
Kejam, Tidak Manusiawi atau Merendahkan Martabat Manusia), (Lembaran Negara
Tahun 1998 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3983)

Ketentuan CAT yang terkait dengan perlindungan tenaga kerja yaitu hak untuk
bebas dari penyiksaan, perlakuan/hukuman tidak manusiawi dan merendahkan.43

Pasal 15 CEDAW
Pasal 6 CEDAW
41 Id., Concluding Comments of the Committee on the Elimination of Discrimination Against
Women: INDONESIA, dokumen Cedaw/C/IDN/CO/5, dapat dilihat di http://daccess-ddsny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N07/460/12/PDF/N0746012.pdf?Open Element, para 44
42 Komite CEDAW, General Recommendation No. 26 on Women Migrant Workers, dokumen
CEDAW/C/2009/WP.1/R, dapat dilihat di http://www2.ohchr.org/english/bodies/cedaw/docs/
GR_26_on_women_migrant_workers_en.pdf
43 Pasal 16 CAT
39
40
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Selain itu, terdapat rekomendasi dari Komite Anti-Penyiksaan yang mendorong
Pemerintah Indonesia untuk meratifikasi Konvensi Pekerja Migran untuk
meningkatkan perlindungan pekerja migran Indonesia terutama perempuan. 44

4) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran
Negara Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3886)

Ketentuan dalam CERD yang mengatur perlindungan hak-hak tenaga kerja yaitu
kewajiban Negara Pihak melakukan langkah-langkah konkrit dan khusus di bidang
ekonomi, sosial dan budaya guna memastikan pemajuan dan perlindungan yang
layak bagi kelompok ras tertentu dalam rangka menjamin perolehan hak asasi dan
kebebasan fundamental yang utuh dan setara.45 CERD juga mengatur ketentuan
mengenai kewajiban Negara Pihak untuk menjamin hak-hak setiap orang, antara
lain, hak untuk bekerja, kebebasan memilih pekerjaan, kondisi tempat kerja yang
adil dan menguntungkan, perlindungan terhadap pengangguran, pembayaran yang
sesuai dengan pekerjaan dan hak atas penggajian yang adil dan menguntungkan
serta pembentukan dan keanggotaan pada serikat pekerja.46

Ketentuan CERD tersebut juga diatur dalam Konvensi Pekerja Migran, seperti hak
bebas dari kerja paksa47 dan hak untuk mendapat perlakuan yang sama dengan
warga negara terkait dengan pemberian upah.48

Selain itu, CERD mengatur kewajiban Negara Pihak menyampaikan laporan kepada
Sekretariat Jenderal PBB untuk dibahas Komite CERD. 49 Terhadap laporan

44 Id., Concluding Observations of the Committee Against Torture: INDONESIA, dapat dilihat di
http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G08/428/16/PDF/G0842816.pdf?OpenElement,
para. 40
45 Pasal 2 CERD
46 Pasal 5 CERD
47 Pasal 11 Konvensi Pekerja Migran
48 Pasal 25 Konvensi Pekerja Migran
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Pemerintah Indonesia, Komite CERD menyoroti masalah diskriminasi rasial terhadap
non-warga negara sebagaimana diatur dalam Pasal 2 dan 5 CERD dan
merekomendasi Pemerintah Indonesia untuk meratifikasi Konvensi Pekerja
Migran.50
5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran
Negara Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4235)

Ketentuan dalam UU 39/1999 yang terkait dengan perlindungan tenaga kerja yaitu
hak atas pekerjaan yang layak, hak atas kebebasan memilih pekerjaan,
kesejahteraan hak atas pekerjaan antara perempuan dengan laki-laki, hak atas upah
kerja, hak atas pemenuhan kebutuhan dasar untuk berkembang secara layak, dan
hak untuk meningkatkan kualitas hidup agar bahagia dan sejahtera, serta hak atas
perlindungan bagi pengembangan pribadinya untuk meningkatkan kualitas
hidupnya dan sejahtera sesuai dengan hak asasi manusia.51

Hal ini sesuai dengan ketentuan Konvensi Pekerja Migran, bahwa setiap orang
berhak untuk mempertahankan dan meningkatkan taraf hidupnya, serta berhak
pula

untuk

memiliki

pekerjaan

yang

dikehendaki

dan

sesuai

dengan

keterampilannya.

6) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara
Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4279)

Konvensi Pekerja Migran mengatur pula perlindungan anggota keluarga pekerja
migran yang identik dengan anak-anak dari pekerja migran. UU Perlindungan Anak
Pasal 9 CERD
Id., Concluding Observations of the Committee on the Elimination Against Racial Discrimination:
INDONESIA, dapat dilihat di http://www2.ohchr.org/ english/bodies/ cerd/docs/ CERD.C.IDN.CO.
3.pdf, para. 19
51 Pasal 11, 12, 38 dan 39 UU 39/1999
49
50

48

mewajibkan negara, pemerintah, masyarakat dan keluarga untuk menjamin dan
melindungi anak agar dapat hidup, tumbuh dan berkembang, serta berpartisipasi
secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, termasuk dalam
hal ini anak dari pekerja migran.

7) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan
Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 1333,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4445)

Ketentuan-ketentuan dalam UU 13/2003 yang terkait dengan perlindungan hak-hak
pekerja migran, antara lain penempatan tenaga kerja sesuai dengan keahlian,
keterampilan, bakat, minat, dan kemampuan dengan memperhatikan harkat,
martabat, hak asasi dan perlindungan hukum52, kewajiban pelaksana penempatan
dan pemberi tenaga kerja untuk melindungi tenaga kerja 53 , dan hak atas
perlindungan bagi pekerja/buruh.54

Ketentuan dalam UU 13/2003 terkait perlindungan tenaga kerja telah mengatur
ketentuan mengenai penempatan tenaga kerja khususnya di dalam negeri serta hak
dan kewajiban pelaksanan penempatan dan pemberi tenaga kerja serta tenaga
kerja itu sendiri, salah satunya perlindungan hak asasi mereka sebagaimana diatur
dalam Konvensi Pekerja Migran. Apabila dikaitkan dengan ketentuan Konvensi
Pekerja Migran maka hal ini akan berkaitan dengan penanganan seluruh pekerja,
termasuk pekerja migran Indonesia yang akan bekerja di luar negeri.

8) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant
on Economic, Social and Cultural Rights/ICESCR (Konvenan Internasional mengenai
Pasal 32 UU 13/2003
Pasal 35 UU 13/2003
54 Pasal 86 UU13/2003
52
53
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Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya), (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 118,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4557).

Ketentuan dalam ICESCR yang terkait dengan ketenagakerjaan antara lain hak untuk
mendapat kondisi kerja yang setara dan baik55 dan hak atas layanan kesehatan.56
Selain itu, hak-hak ekonomi, sosial dan budaya diatur pula dalam Konvensi Pekerja
Migran, yaitu hak bebas dari kerja paksa atau perbudakan,57 hak atas jaminan
sosial,58 hak atas perawatan medis59 dan hak atas pendidikan.60

9) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant
on Civil and Political Rights/ICCPR (Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan
Politik), (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4558)

Ketentuan dalam ICCPR yang terkait dengan perlindungan tenaga kerja antara lain
hak untuk hidup,61 hak untuk bebas dari kerja paksa,62 hak untuk tidak ditahan
karena kegagalan memenuhi kewajiban sesuai kontrak kerja63 dan hak anak untuk
mendapat nama, tercatat dan mendapat kewarganegaraan. 64 Selain itu, ICCPR
mengatur ketentuan mengenai hak kebebasan berserikat dengan orang lain,
termasuk hak untuk membentuk atau bergabung dalam serikat pekerja untuk
melindungi kepentingannya.65 Hak berserikat juga diatur dalam Konvensi Pekerja
Migran di mana Konvensi menjamin hak setiap pekerja migran untuk bergabung
Pasal 7 ICESCR
Pasal 12 ayat 1 ICESCR
57 Pasal 11 Konvensi Pekerja Migran
58 Pasal 27 Konvensi Pekerja Migran
59 Pasal 28 Konvensi Pekerja Migran
60 Pasal 29 Konvensi Pekerja
61 Pasal 6 ICCPR
62 Pasal 8 ICCPR
63 Pasal 11 ICCPR
64 Pasal 24 ICCPR
65 Pasal 22 ayat (1) ICCPR
55
56
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atau membentuk serikat buruh.66 Hak-hak ini tidak boleh dibatasi kecuali menurut
ketentuan hukum, ketertiban umum atau demi perlindungan hak dan kebebasan
orang lain.67

10) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Perdagangan Orang (Lembaran Negara Tahun

2007

Nomor

58, Tambahan

Lembaran Negara Nomor 4720)
Dalam penjelasan umum UU 21/2007, dinyatakan bahwa UU tersebut
mengantisipasi dan menjerat semua tindakan dalam proses, cara, atau semua
bentuk eksploitasi yang mungkin terjadi dalam praktik perdagangan orang, baik
yang dilakukan antar wilayah dalam negeri maupun secara antar negara, dan baik
oleh pelaku perorangan maupun korporasi.
Adanya UU ini sejalan dengan Konvensi Pekerja Migran yang secara normatif
membuka peluang lalu lintas migrasi Pekerja Migran antar negara namun disertai
juga dengan semangat perlindungan terhadap Pekerja Migran. Dengan adanya UU
ini diharapkan lalu lintas migrasi yang akan meningkat nantinya akan dilengkapi juga
dengan safeguard dan pencegahan terhadap adanya peluang tindak pidana
perdagangan orang.

11) Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi
Manusia Indonesia Tahun 2011-2014 (RANHAM 2011-2014)
Salah satu program RANHAM 2011-2014 yaitu ratifikasi Konvensi Pekerja Migran.
Selanjutnya RANHAM 2011-2014 juga mengatur tentang penerapan norma dan
standar instrumen HAM, termasuk di dalamnya hak atas kesejahteraan sebagai
salah satu komponen hak atas pekerjaan.

66
67

Pasal 26 ayat (1) Konvensi Pekerja Migran
Pasal 26 ayat (2) Konvensi Pekerja Migran
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BAB III
TINJAUAN SOSIO YURIDIS:
TANGGUNG JAWAB PPTKIS DAN PELAKSANAANNYA

A. Kondisi dan Tanggung Jawab PPTKIS
1. Pra-Penempatan
(a) Syarat PPTKIS dan Surat Izin Pelaksana Penempatan TKI (SIPPTKI)
Untuk mendirikan PPTKIS tidak semudah mendirikan Perseroan Terbatas
pada umumnya. Karena perusahaan yang akan menjadi pelaksana
penempatan TKI swasta harus mendapatkan ijin tertulis berupa SIPPTKI.
Adapun untuk memperolah SIPPTKI perusahaan tersebut harus memenuhi
syarat yaitu:
1. Berbentuk badan hukum perseroan terbatas (PT) yang didirikan
berdasarkan peraturan perundang-undangan.
2. Memiliki modal disetor yang tercantum dalam akta pendirian perusahaan,
sekurang kurangnya sebesar Rp. 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).
3. Menyetor uang kepada bank sebagai jaminan dalam bentuk deposito
sebesar Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) pada bank
pemerintah.
4. Memiliki rencana kerja penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri
sekurang-kurangnya untuk kurun waktu 3 (tiga) tahun berjalan.
5. Memiliki unit pelatihan kerja.
6. Memiliki sarana dan prasarana pelayanan penempatan TKI. Sarana
prasarana pelayanan penempatan TKI antara lain tempat penampungan
yang layak, tempat pelatihan kerja, dan kantor.

Selain persyaratan ini, PPTKIS harus memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai
berikut:
1.

Memiliki rencana kerja penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri
sekurang-kurangnya untuk kurun waktu 3 tahun berjalan.
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2.

Memiliki perwakilan di negara TKI ditempatkan berbadan hukum sesuai
aturan negara tujuan.

3.

Memiliki unit pelatihan kerja.

4.

Memiliki sarana dan prasarana pelayanan penempatan TKI.

5.

Dapat membentuk kantor cabang di daerah di luar wilayah domisili
kantor pusat yang kegiatannya menjadi tanggung jawab kantor pusat.

6.

Memiliki mitra usaha di negara tujuan apabila PPTKIS menempatkan TKI
pada pengguna perseorangan.

7.

Jika menempatkan TKI di luar negeri untuk kepentingan perusahaannya
sendiri harus izin tertulis dari Menteri dengan syarat tertentu.

8.

Menempatkan TKI ke negara tujuan yang pemerintahannya telah
membuat perjanjian tertulis dengan Pemerintah RI atau ke negara tujuan
yang mempunyai peraturan perundang-undangan yang melindungi
tenaga kerja asing.

9.

Penempatan calon TKI/TKI di luar negeri diarahkan pada jabatan yang
tepat sesuai dengan keahlian, keterampilan, bakat, minat, dan
kemampuan

yang

dilaksanakan

dengan

memperhatikan

harkat,

martabat, hak azasi manusia, perlindungan hukum, pemerataan
kesempatan kerja, dan ketersediaan tenaga kerja dengan mengutamakan
kepentingan nasional.
10. PPTKIS hanya dapat hanya dapat membebankan biaya penempatan
kepada calon TKI untuk komponen biaya: a. pengurusan dokumen jati
diri; b. pemeriksaan kesehatan dan psikologi; dan c. pelatihan kerja dan
sertifikasi kompetensi kerja. Sedangkan selain biaya ini diatur dengan
Peraturan Menteri. Komponen biaya yang dibebankan kepada TKI harus
transparan dan memenuhi asas akuntabilitas.
11. Ketentuan-ketentuan lain pada masa pra penempatan, penempatan dan
purna penempatan.
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SIPPTKI diberikan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang
setiap 5 (lima) tahun sekali. Perpanjangan izin dapat diberikan PPTKIS selain
harus memenuhi syarat diatas, harus memenuhi syarat-syarat sebagai
berikut:
1.

Telah melaksanakan kewajibannya untuk memberikan laporan secara
periodik kepada Menteri.

2. Telah melaksanakan penempatan sekurang-kurangnya 75% (tujuh puluh
lima perseratus) dari rencana penempatan pada waktu memperoleh
SIPPTKI;
3.

Masih memiliki sarana dan prasarana yang sesuai dengan standar yang
ditetapkan;

4. Memiliki neraca keuangan selama 2 (dua) tahun terakhir tidak mengalami
kerugian yang di audit akuntan publik.
5. Tidak dalam kondisi diskors.

Dengan persyaratan ini apakah peraturan ini memadai bagi PPTKIS yang
berperan besar dalam penempatan TKI di luar negeri? Mengenai syarat
perwakilan di negara TKI ditempatkan berbadan hukum sesuai aturan negara
tujuan, atas ketidakjelasan ini, Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa
ketentuan yang terdapat dalam Pasal 20 ayat (2) UU PPTKI tidak
bertentangan dengan UUD 1945, sepanjang dimaknai bahwa keharusan wakil
PPTKIS di negara tujuan penempatan berbadan hukum berdasarkan
peraturan perundang-undangan di negara tujuan diwajibkan oleh ketentuan
negara tujuan. Artinya, Pasal 20 ayat (2) UU PPTKI tidak berlaku pada negaranegara di mana ketentuan hukumnya tidak mensyaratkan hal yang
demikian.68

Keberatan-keberatan atas persyaratan ini banyak diungkapkan berbagai
pihak. Umumnya terkait modal disetor minimal Rp. 3 miliar yang dirasa

68

Lihat Pertimbangan Putusan No. 019-020/PUU-III/2005, 28 Maret 2006.
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memberatkan. Modal disetor yang tercantum dalam akta pendirian
perusahaan sekurang-kurangnya sebesar Rp. 3 miliar pernah dipersoalkan
APJATI dkk yang akan berakibat matinya sebagian besar usaha penempatan
TKI. Yang terjadi kemudian penutupan besar-besaran usaha pelaksana
penempatan TKI yang tentunya akan mengakibatkan PHK oleh PPTKIS
terhadap para karyawan dan sponsor, pemulangan calon TKI yang telah
ditampung serta pertanggung-jawaban terhadap TKI bermasalah.69

Dalam melakukan usaha penempatan/ pengerahan TKI ke luar negeri
memang harus dilakukan oleh lembaga yang profesional. Institusi swasta
yang terkait haruslah mereka yang mampu baik dari aspek komitmen,
profesionalisme, maupun secara ekonomis, dapat menjamin hak-hak asasi
warga negara yang bekerja di luar negeri agar tetap terlindungi.

Didalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No: PER18/MEN/IX/2007 tentang Pelaksanaan Penempatan dan Perlindungan Tenaga
Kerja Indonesia di Luar Negeri tidak diatur tindak lanjut mengenai SIPPTKI,
tetapi diatur dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No:
PER-38/MEN/XII/2006 tentang Tata Cara Pemberian, Perpanjangan dan
Pencabutan Tenaga Kerja Indonesia.

Sedangkan jika dibandingkan dengan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan
Transmigrasi No: KEP-104/MEN/IX/2002 tentang Penempatan Tenaga Kerja
Indonesia ke Luar Negeri, Pasal 8 mengatur secara detil mengenai syaratsyarat permohonan mendapatkan SIUP-PJTKI setidaknya berbeda dengan UU
No.39 Tahun 2004, jika terkait lebih memperbesar modal disetor sebelumnya
sebesar Rp.750 juta dan jaminan bentuk deposito sebesar Rp. 250 juta.
Sedangkan mengenai jaminan perlindungan dalam Keputusan Menteri
Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No: KEP-104/MEN/IX/2002

69

Lihat Permohonan APJATI dkk dalam Perkara No. 019-020/PUU-III/2005, 28 Maret 2006.

55

menentukan syarat: mempunyai rencana kerja 5 tahun, memiliki pegawai
yang berpengalaman, kantor dan peralatannya yang lengkap dengan alamat
yang jelas, komisaris dan direksi yang pernah SIUP-PJTKI-nya dicabut dilarang
menjadi komisaris dan direksi, dan lain sebagainya.

Selain itu, mengenai persyaratan memiliki unit pelatihan kerja agar
mendapatkan izin PPTKIS. Hal ini dianggap merupakan peran-peran
meningkatkan kualitas sumber daya manusia TKI yang akan dilakukan oleh
lembaga-lembaga pendidikan dan pelatihan. Padahal PPTKIS lebih diharapkan
berkonsentrasi dalam upaya-upaya penetrasi pasar tenaga kerja dan
melakukan upaya perlindungan TKI sesuai tanggung jawab yang diemban.70

Berdasarkan Peraturan Menteri ini terkait aturan pencabutan SIPPTKI.
Dinyatakan disana selain ketentuan pencabutan SIPPTKI yang diatur dalam
Peraturan

Menteri

Tenaga

kerja

dan

Transmigrasi

Nomor

PER-

05/MEN/III/2005 tentang Ketentuan Sanksi Administratif dan Tata Cara
Penjatuhan Sanksi Dalam Pelaksanaan Penempatan dan Perlindungan Tenaga
Kerja Indonesia di Luar Negeri, Menteri dapat mencabut SIPPTKI, apabila :
a. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13
ayat (1) UndangUndang Nomor 30 Tahun 2004;
b. Tidak melaksanakan kewajiban dan tanggungjawabnya dan/atau
melanggar larangan dalam penempatan dan perlindungan TKI di luar
Negeri sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004.

Kemudian,

dapat dikategorikan tidak melaksanakan kewajiban dan

tanggungjawabnya dan/atau melanggar larangan dalam penempatan dan
perlindungan TKI di luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
dan peraturan pelaksanaannya, dalam hal PPTKIS :

“Paket Investasi Fokus Soal PJTKI dan TKI”, Kompas, http://www.unisosdem.org/
article_detail.php?aid=5536&coid=2&caid=2&gid=3
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a. Mengalihkan atau memindahkantangankan SIPPTKI kepada pihak lain
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Undang-Undang Nomor 39 Tahun
2004 ;
b. Merekrut calon TKI tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 35 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 ;
c. Menempatkan TKI yang tidak lulus uji kompetisi sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 45 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 ;
d. Menempatkan calon TKI yang tidak memenuhi persyaratan kesehatan dan
psikologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 Undang-Undang Nomor
39 Tahun 2004 ;
e. Menempatkan calon TKI yang tidak memiliki dokumen sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 51 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 ;
f. Memberangkatkan TKI yang tidak diikutsertakan dalam program asuransi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 Undang-Undang Nomor 39 Tahun
2004 dan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER23/MEN/V/2006 tentang Asuransi Tenaga Kerja Indonesia ;
g. Memperlakukan calon TKI di penampungan tidak secara wajar atau
menusiawi

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (3) Undang-

Undang Nomor 39 Tahun 2004 ; dan
h. Memiliki penampungan yang tidak memenuhi standar sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 70 ayat (4) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004
dan Peraturan Menteri Tenaga

Kerja dan Transmigrasi Nomor

PER.39/MEN/IV/2005 tentang Standar Tempat Penampungan Calon
Tenaga Kerja Indonesia.

Pencabutan SIPPTKI ditetapkan dalam Keputusan Menteri dan tembusannya
disampaikan kepada Kepala BNP2TKI.

Terkait beroperasinya calo dan fenomena PJKTKI “numpang proses” atau
bahkan “PJTKI fiktif” diikuti dengan pemalsuan berbagai dokumen, misalkan
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“Surat Rekomendasi Penerbitan Pasport Khusus TKI” dan Visa negara yang
dituju, yang pada akhirnya merugikan kepada TKI karena tidak melalui PPTKIS
yang resmi, maka upaya-upaya pencegahan sejak dini harus dilakukan mulai
dari hulu. Sebagaimana sesuai penelitian

yang menemukan dan

mendapatkan TKI ilegal, kepolisian menuturkan tidak hanya berhadapan
dengan pelaku, tetapi juga oleh TKI yang dengan gigih melakukan protes atas
upaya pencegahan yang dilakukan kepolisian. 71

(b) Surat Ijin pengerahan (SIP)
PPTKIS yang akan melakukan perekrutan wajib memiliki SIP dari Menteri.
Untuk mendapatkan SIP, pelaksana penempatan TKI swasta harus memiliki:
1. Perjanjian kerjasama penempatan;
2. Surat permintaan TKI dari Pengguna;
3. Rancangan perjanjian penempatan; dan
4. Rancangan perjanjian kerja.
5. Surat permintaan TKI dari Pengguna, perjanjian kerja sama penempatan,
dan rancangan perjanjian kerja memperoleh persetujuan dari pejabat yang
berwenang pada Perwakilan Republik Indonesia di negara tujuan.
6.

Pelaksana

penempatan

TKI

swasta

dilarang

mengalihkan

atau

memindahtangankan SIP kepada pihak lain untuk melakukan perekrutan
calon TKI.

(c) Pengurusan Dokumen
Untuk dapat ditempatkan di luar negeri, calon TKI harus memiliki dokumen
yang meliputi : a. Kartu Tanda Penduduk, ijazah pendidikan terakhir, akte
kelahiran, atau surat keterangan kenal lahir; b. surat keterangan status
perkawinan, bagi yang telah menikah melampirkan copy buku nikah; c. surat
keterangan izin suami atau istri, izin orang tua, atau izin wali; d. sertifikat
Sri Suari Wahyudi, Kejahatan Tergorganisasi terhadap TKI pada Tahap Pemulangan dari
Luar Negeri dan Penangannya oleh Polri, (Jakarta: Thesis Program Studi Kajian Ilmu Kepolisan,
Program Pasca Sarjana UI, 2002), hal.70-72.
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kompetensi kerja; e. surat keterangan sehat berdasarkan hasil pemeriksaan
kesehatan dan psikologi ; f. paspor yang diterbitkan oleh Kantor Imigrasi
setempat; g. visa kerja; h. perjanjian penempatan TKI; i. perjanjian kerja; dan
j. KTKLN.

Perjanjian penempatan TKI dibuat secara tertulis dan ditandatangani oleh
calon TKI dan PPTKIS setelah calon TKI yang bersangkutan terpilih dalam
perekrutan. Perjanjian penempatan TKI, sekurangkurangnya memuat:
a. nama dan alamat pelaksana penempatan TKI swasta;
b. nama, jenis kelamin, umur, status perkawinan, dan alamat calon TKI;
c. nama dan alamat calon Pengguna;
d. hak dan kewajiban para pihak dalam rangka penempatan TKI di luar negeri
yang harus sesuai dengan kesepakatan dan syarat-syarat yang ditentukan
oleh calon Pengguna tercantum dalam perjanjian kerjasama penempatan;
e. jabatan dan jenis pekerjaan calon TKI sesuai permintaan Pengguna;
f. jaminan pelaksana penempatan TKI swasta kepada calon TKI dalam hal
Pengguna tidak memenuhi kewajibannya kepada TKI sesuai perjanjian
kerja;
g. waktu keberangkatan calon TKI;
h. biaya penempatan yang harus ditanggung oleh calon TKI dan cara
pembayarannya;
i. tanggung jawab pengurusan penyelesaian masalah;
j. akibat atas terjadinya pelanggaran perjanjian penempatan TKI oleh salah
satu pihak; dan
k. tanda tangan para pihak dalam perjanjian penempatan TKI

Ketentuan dalam perjanjian penempatan TKI tidak boleh bertentangan
dengan peraturan perundang-undangan dan dibuat sekurang-kurangnya
rangkap 2 (dua) dengan bermaterai cukup dan masingmasing pihak mendapat
1 (satu) perjanjian penempatan TKI yang mempunyai kekuatan hukum yang
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sama. Perjanjian penempatan TKI tidak dapat ditarik kembali dan/atau
diubah, kecuali atas persetujuan para pihak.

(d) Dokumen KTKLN
Setiap TKI yang ditempatkan di luar negeri, wajib memiliki dokumen KTKLN
yang dikeluarkan oleh Pemerintah sebagai kartu identitas TKI selama masa
penempatan TKI di negara tujuan. KTKLN hanya dapat diberikan apabila TKI
yang bersangkutan: a. telah memenuhi persyaratan dokumen penempatan
TKI di luar negeri; b. telah mengikuti Pembekalan Akhir Pemberangkatan
(PAP); dan c. telah diikutsertakan dalam perlindungan program asuransi.

PPTKIS dilarang menempatkan calon TKI yang tidak memiliki KTKLN dan
PPTKIS bertanggung jawab atas kelengkapan dokumen penempatan yang
diperlukan. Pemerintah wajib menyediakan pos-pos pelayanan di pelabuhan
pemberangkatan dan pemulangan TKI yang dilengkapi dengan fasilitas yang
memenuhi syarat.

Pelaksana penempatan TKI swasta wajib memberangkatkan TKI ke luar
negeri yang telah memenuhi persyaratan kelengkapan dokumen sesuai
dengan perjanjian penempatan. PPKIS juga diwajibkan melaporkan setiap
keberangkatan calon TKI kepada Perwakilan Republik Indonesia di negara
tujuan. Pemberangkatan TKI ke luar negeri dilaksanakan melalui tempat
pemeriksaan imigrasi yang terdekat.

(e) Perekrutan dan Seleksi
Beberapa tanggung jawab yang harus dilakukan PPTKIS dalam perekrutan dan
seleksi sebagai berikut:
1.

PPTIKS yang akan melakukan rekrutmen harus memberikan informasi
yang telah disetujui oleh instansi yang bertanggung jawab di bidang
ketenegakerjaaan. Informasi tersebut sekurang-kurangnya berisi tentang:
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a. Tata cara perekrutan.
b. Dokumen yang diperlukan.
c. Hak dan kewajiban Calon TKI/ TKI.
d. Situasi, kondisi, dan resiko di negara tujuan.
e. Tata cara perlindungan bagi TKI.
2. Perekrutan calon TKI oleh PPTKIS wajib dilakukan terhadap calon TKI yang
telah memenuhi persyaratan:
a. berusia sekurang-kurangnya 18 (delapan belas) tahun kecuali bagi
calon TKI yang akan dipekerjakan pada Pengguna perseorangan
sekurang-kurangnya berusia 21 (dua puluh satu) tahun;
b. sehat jasmani dan rohani;
c. tidak dalam keadaan hamil bagi calon tenaga kerja perempuan; dan
d. berpendidikan sekurang-kurangnya lulus Sekolah Lanjutan Tingkat
Pertama (SLTP) atau yang sederajat.
3. Perekrutan dilakukan oleh PPTKIS berasal dari pencari kerja yang
terdaftar pada instansi pemerintah kabupaten/kota yang bertanggung
jawab di bidang ketenagakerjaan.
4. PPTKIS membuat dan menandatangani perjanjian penempatan dengan
pencari kerja yang memenuhi persyaratan administrasi dalam proses
perekrutan diketahui oleh instansi yang bertanggung jawab di bidang
ketenagakerjaan kabupaten/kota.
5. Membiayai segala hal yang diperlukan dalam kegiatan perekrutan calon
TKI.

Dari hal diatas, apakah jelas distribusi beban dan tanggung jawab rekrutmen
dan siapa yang bertanggung jawab jika terdapat persoalan hukum?
Berdasarkan hal diatas, maka PPTKIS hanya memberikan informasi,
memastikan syarat-syarat tidak dilanggar memalsukan dokumen, merekrut
TKI yang terdaftar di instansi daerah, dan membuat dan menandatangani
perjanjian penempatan dan membiayai segala biaya perekrutan.
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Namun, dengan Peraturan Menteri 2010, membebani PPTKIS dengan surat
pengantar rekrut dengan syarat tertentu, sedangkan Dinas provinsi
menentukan daerah rekrut di wilayah kabupaten/kota di wilayah provinsi
yang bersangkutan. Selain itu, informasi yang diberitahukan juga lebih detil
dan menyeluruh yang dilakukan dalam bentuk penyuluhan dan bimbingan
jabatan, yang dilaksanakan dalam waktu 1 (satu) hari kerja. penyuluhan dan
bimbingan jabatan dinas kabupaten/kota bersama-sama dengan PPTKIS.

Selain itu, seleksi calon TKI, meliputi administrasi; minat, bakat, dan
keterampilan calon TKI. Seleksi minat, bakat, dan keterampilan calon TKI
dilakukan oleh pengantar kerja atau petugas antar kerja dinas
kabupaten/kota setempat bersama petugas PPTKIS, sesuai dengan syarat
yang ditetapkan dalam surat permintaan TKI. Dalam hal tertentu petugas
PPTKIS dapat mengikutsertakan pengguna dan/atau mitra usaha untuk
mewawancarai calon TKI, dengan terlebih dahulu melaporkan kepada
dinas kabupaten/kota. Dalam hal seleksi calon TKI telah dilakukan,
pengantar kerja atau petugas antar kerja dinas kabupaten/kota bersama
petugas PPTKIS membuat daftar nominasi calon TKI yang lulus seleksi.

(f) Pendidikan dan Pelatihan
Berdasarkan hasil penelitian Habib Daudi berjudul Analisis Yuridis Kebijakan
Pemerintah dan Permasalahannya Tentang Sertifikasi Kompetensi bagi
Tenaga Kerja Indonesia Yang Akan Bekerja di Luar Negeri (2007), 72 ia
menemukan pelanggaran program sertifikasi kompetensi, yaitu penurunan
tarif karena terjadi perang harga besar-besaran, calon TKI tidak melakukan
pendidikan dan pelatihan terlebih dahulu, ditemukannya sertifikat palsu
dengan cukup membayar Rp. 40 ribu, praktik tidak lulus pada LSP A maka
Habib Daudi, Analisis Yuridis Kebijakan Pemerintah dan Permsalahannya Tentang Sertifikasi
Kompetensi bagi Tenaga Kerja Indonesia Yang Akan Bekerja di Luar Negeri, (Jakarta: Tesis Program
Studi Magister Hukum Kekhususan Hukum Ekonomi, Program Pasca Sarjana FH UI, 2007), hlm.
2007, hlm.
72

62

akan meminta kepada B dan permsalahan lain. Beberapa permasalahan ini
tidak bisa diremehkan, karena berakibat menururunkan nilai TKI sendiri.
Selain itu, hasil temuan pada 2000 Arifin Sarif,73 hasil analisis pengaruh
pendidikan pelatihan pada balai pelatihan kerja terhadap kualitas kerja TKI
masih kecil atau mendekati tidak ada hubungan. Dengan pendidikan rata-rata
SD, waktu pelatihan yang singkat, dan distribusi bahan pelatihan/ modul yang
lamban menyebabkan rendahnya kualitas TKI. Dia menyarankan agar
Departemen Tenaga Kerja melalui Binapenta melakukan kerja sama
antarinstansi sampai tingkat kecamatan dalam pengadaan Balai Latihan Kerja
sehingga penduduk yang berkeinginan menjadi TKI dapat mengikuti pelatihan
pada tingkat kecamatan dengan waktu relatif lama sehingga kualitas TKI akan
meningkat.

Peningkatan kulitas SDM TKI dan profesionalisme PPTKIS sendiri dalam
berbagai kebijakan seharusnya menjadi prioritas utama, karena hakikatnya
SDM jauh lebih pentig dari pada sumber daya alam. Minat untuk bekerja ke
luar negeri akan tetap tinggi karena terbatasnya kesempatan kerja di dalam
negeri, upah dalam negeri lebih rendah mereka akan berminat bekerja di luar
dengan berbagai cara (legal/ ilegal), kepastian kerja dan pendapatan yang
jelas, harapan lain yang mungkin terwujud dalam masa depan.

PPTKIS dalam hal ini sesuai UU No.39 Tahun 2004 dibebankan kewajiban
sebagai berikut:
1. Apabila TKI belum memiliki kompetensi kerja sesuai persyaratan jabatan
PPTKIS diwajibkan melakukan pendidikan dan pelatihan sesuai dengan
pekerjaan yang akan dilakukan.
2. Pendidikan dan pelatihan bagi Calon TKI dimaksudkan untuk:
Arifin Sarif, Pelatihan dan Pengembangan Serta Kinerja Lembaga Pengiriman Tenaga Kerja
ke Uni Emirat Arab, (Jakarta: Tesis Program Studi Ilmu Administrasi Program Pasca Sarjana FISIP UI,
200)
73
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a. membekali, meningkatkan, dan mengembangkan kompetensi kerja
calon TKI.
b. memberi pengetahuan dan pemahaman tentang situasi, kondisi, adat
istiadat, budaya, agama, dan risiko bekerja di luar negeri;
c. membekali kemampuan berkomunikasi dalam bahasa negara tujuan;
d. memberi pengetahuan dan pemahaman tentang hak dan kewajiban
calon TKI/TKI.
2. Pendidikan dan pelatihan kerja dilaksanakan oleh PPTKIS atau lembaga
pelatihan kerja yang telah memenuhi persyaratan. Pendidikan dan
pelatihan ini harus memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berkaitan dengan pendidikan dan pelatihan
kerja. Calon TKI memperoleh pengakuan kompetensi kerja setelah
mengikuti pendidikan dan pelatihan kerja yang diselenggarakan lembaga
pendidikan dan pelatihan kerja dalam bentuk sertifikat kompetensi dari
lembaga pendidikan dan pelatihan yang telah terakreditasi oleh instansi
yang berwenang apabila lulus dalam sertifikasi kompetensi kerja.
3. Pelaksana penempatan TKI swasta dilarang menempatkan calon TKI yang
tidak lulus dalam uji kompetensi kerja.
4. PPTKIS dilarang mempekerjakan calon TKI yang sedang mengikuti
pendidikan dan pelatihan.

Dari aturan ini setidaknya terdapat pihak-pihak yang bertanggungjawab yaitu:
PPTKIS, Lembaga Pelatihan Kerja, dan Lembaga yang memberikan sertifikat
uji kompetensi (Badan Nasional Sertifikasi Profesi), Pemerintah Pusat dan
Daerah, BNP2TKI, dan calon TKI sendiri. Sesui aturan, paling tidak setidaknya
instansi-instansi tersebut sesuai kewenangan masing-masing memenuhi hakhak tenaga kerja sesuai yang ditetapkan,

misalkan BNP2TKI melakukan

pendataan pekerjaan sesuai job order, pendataan calon TKI, pentingnya
dilakukan sosialisasi dan sebagainya. Sedangkan PPJTKI seharusnya
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melakukan hal yang menjadi usahanya, karena PPTKIS bukan lembaga
pendidikan dan pelatihan.

(g) Masa Tunggu di Penampungan
Selama ini praktik yang menjadi keluhan banyak calon TKI pada saat masa
penampungan, adalah kondisi tempat penampungan yang tidak memadai,
adanya tindak kekerasan, pelecehan seksual dan intimidasi yang dilakukan
oknum PPTKIS di tempat penampungan. Selain itu juga terjadi permasalahan
ketidakjelasan waktu pemberangkatan bagi calon TKI ke negara tujuan.

UU No.39 Tahun 2004 hanya menentukan bahwa PPTKIS dapat menampung
calon TKI sebelum pemberangkatan. Lamanya penampungan disesuaikan
dengan jabatan dan/atau jenis pekerjaan yang akan dilakukan di negara
tujuan. Selama masa penampungan, pelaksana penempatan TKI swasta wajib
memperlakukan calon TKI secara wajar dan manusiawi. Ketentuan mengenai
standar tempat penampungan dan lamanya penampungan diatur lebih lanjut
dengan Peraturan Menteri.

PPTKIS yang memiliki tempat penampungan calon TKI wajib memiliki ijin yang
diterbitkan oleh Instansi Kabupaten/Kota yang memenuhi persyaratan
administrasi dan teknis. Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 2 ayat (2) adalah : a. memiliki status kepemilikan atas
penggunaan tempat penampungan calon TKI yaitu berupa sertifikat tanah
dan ijin mendirikan bangunan (IMB) atau bukti sewa/kontrak sekurangkurangnya selama 5 (lima) tahun yang dibuat di hadapan notaris atas nama
PPKTIS yang bersangkutan. b. mempunyai keterangan domisili atau yang
sejenis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku di daerah domisili tempat penampungan calon TKI; c. memenuhi
ketentuan dalam undang-undang gangguan atau surat pernyataan tidak
keberatan dari tetangga yang diketahui oleh RT/RW dan Kepala Desa/Lurah
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atau sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di daerah
setempat.

Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) meliputi :
a. bangunan tempat penampungan calon TKI laki-laki dan perumpuan harus
terpisah.
b. ruang tidur untuk setiap orang minimal 7 meter kubik.
c. satu kamar tidur maksimal dihuni oleh 8 orang, dilengkapi dengan tempat
tidur tunggal, kasur, bantal dan sprei, tempat pakaian/barang calon TKI,
ventilasi, kipas angin, dan lampu penerangan cukup.
d. lantai dan dinding tempat penampungan calon TKI harus bersih dan tidak
lembab.
e. lokasi tempat penampungan jauh dari sumber pencemaran yang
mengganggu kesehatan fisik dan mental.
f. pagar halaman tidak tertutup rapat dan dijaga selama 24 jam oleh Satpam.
g. lokasi tempat penampungan dekat dengan jalan raya dan mudah
dijangkau.
h. di halaman depan dipasang papan nama berukuran 100 x 200 Cm setinggi
300 Cm dan diberi penerangan yang cukup.
i. menyediakan fasilitas :
1) Ruang administrasi untuk mengerjakan pekerjaan kantor.
2) Penitipan barang berharga calon TKI.
3) Papan display/daftar penghuni tempat penampungan.
4) Ruang istirahat dengan TV/Radio.
5) Ruang untuk penerima tamu.
6) Ruang makan yang sehat dan bersih.
7) Ruang dapur yang bersih dan layak pakai.
8) Ruang ibadah.
9) Air bersih untuk minum, cuci, dan mandi.
10) Kamar mandi dan WC yang bersih dan tertutup.
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11) Ruang cuci dan menjemur pakaian yang cukup.
12) Penerangan ruangan dan halaman yang cukup.
13) Alat pemadam kebakaran ringan (APAR).
14) Sarana telekomunikasi berupa telpon permanen yang dapat diakses
oleh calon TKI.
15) Sarana transportasi berupa kendaraan roda empat, dan
16) Ruang klinik.
j. dilengkapi dengan tempat pembuangan sampah yang tertutup dengan
jumlah yang memadai dan pada waktunya sampah harus dibuang ke
pembuangan akhir atau dibakar di tempat yang aman; dan
k. tersedia pintu darurat atau jalan keluar dengan arah terbuka keluar yang
aman dari bahaya kebakaran.

Selain harus memenuhi persyaratan teknis, tempat penampungan calon TKI
harus dilengkapi dengan:
a. halaman yang cukup memadai untuk parkir dan dapat dipergunakan untuk
olah raga dengan kondisi yang bersih, teratur, rata, dan tidak becek
dengan dilengkapi tiang bendera.
b. halaman dan ruas-ruas jalan lingkungan diberi penerangan yang cukup
pada malam hari.
c. mempunyai dokter langganan tetap yang berkunjung secara periodik
minimal satu kali setiap minggu.
d. alat pembangkit listrik (genset) atau emergency lamp (bukan lilin atau
lampu minyak tanah).
e. ruang kantor tempat penampungan calon TKI dipasang gambar (foto)
Presiden RI, Wakil Presiden RI dan lambang negara Burung Garuda.
f. mempunyai tata tertib bagi penghuni, petugas maupun orang-orang yang
terkait dalam tempat penampungan calon TKI.
g. mempunyai program penyehatan lingkungan dengan bentuk jadwal
kebersihan lingkungan 3 M (membersihkan, mengubur, menutup)
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sekurang-kurangnya seminggu sekali dan atau penyemprotan/pengasapan
sekurang-kurangnya sebulan sekali; dan
h. menyediakan kios kebutuhan sehari-hari.

Tata tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dilaporkan kepada
instansi

yang

bertanggung

jawab

di

bidang

ketenagakerjaan

di

Kabupaten/Kota.

Hal penting adalah PPTKIS dapat menampung calon TKI di tempat
penampungan

selama

proses

pemberangkatan,

yang

meliputi:

a.

pemeriksaan kesehatan. b. pelatihan uji kompetensi. c. pengurusan dokumen
perjalanan (paspor, visa, tiket). d. pembekalan akhir pemberangkatan (PAP).
e. penandatanganan Perjanjian Kerja. f. pembuatan rekomendasi bebas fiskal
luar negeri (BFLN); dan g. menunggu jadual pemberangkatan.

Calon TKI yang ditampung di tempat penampungan adalah calon TKI yang
telah lulus seleksi administrasi dan telah menandatangani perjanjian
penempatan dengan PPTKIS pemilik tempat penampungan yang telah
disahkan oleh Instansi Kabupaten/Kota. Calon TKI dapat tinggal di tempat
penampungan untuk jangka waktu :
a. untuk negara penempatan di kawasan Timur Tengah, sekurang-kurangnya
30 (tiga puluh) hari dan paling lama 90 (sembilan puluh) hari.
b. untuk negara penempatan di kawasan Asia Pasifik, sekurang-kurangnya 60
(enam puluh) hari dan paling lama 120 (seratus dua puluh) hari, kecuali
Hongkong paling lama 180 (seratus delapan puluh) hari.74

Lihat Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No: PER-07/MEN/IV/2005 tentang
Standar Tempat Penampungan Calon TKI, tanggal 18 April 2005.
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(h) Pemeriksaan Kesehatan dan Psikologi
Pemeriksaan kesehatan dan psikologi bagi calon TKI dimaksudkan untuk
mengetahui derajat kesehatan dan tingkat kesiapan psikis serta kesesuaian
kepribadian calon TKI dengan pekerjaan yang akan dilakukan di negara
tujuan.

Meskipun dalam peraturan ini tidak membebankan tanggung jawab PPTKIS
terkait ini, tetapi PPTKIS akan secara tidak lansung dibebankan pekerjaan
mendampingi atau paling tidak berkoordinasi dengan lembaga yang
menyelenggarakan pemeriksaan psikologi yang diselenggarakan oleh sarana
kesehatan dan lembaga yang menyelenggarakan yang ditunjuk oleh
Pemerintah dengan mensertakan setiap calon TKI mengikuti pemeriksaan
kesehatan dan psikologi

(i) Perjanjian Kerja
Hubungan kerja antara Pengguna dan TKI terjadi setelah perjanjian kerja
disepakati dan ditandatangani oleh para
menandatangani

perjanjian

kerja

sebelum

pihak. Setiap TKI wajib
TKI

yang

bersangkutan

diberangkatkan ke luar negeri dan penandatanganan di hadapan pejabat
instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan. Perjanjian kerja
ini disiapkan oleh PPTKIS.

Perjanjian kerja diatas sekurangkurangnya memuat:
a. nama dan alamat Pengguna;
b. nama dan alamat TKI;
c. jabatan atau jenis pekerjaan TKI;
d. hak dan kewajiban para pihak;
e. kondisi dan syarat kerja yang meliputi jam kerja, upah dan tata cara
pembayaran, hak cuti dan waktu istirahat, fasilitas dan jaminan sosial; dan
f. jangka waktu perjanjian kerja.
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Perjanjian kerja dibuat untuk jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun dan
dapat diperpanjang untuk jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun, kecuali
untuk jabatan atau jenis pekerjaan tertentu. Perpanjangan jangka waktu
perjanjian kerja dapat dilakukan oleh TKI yang bersangkutan atau melalui
PPTKIS harus disepakati oleh para pihak sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan
sebelum perjanjian kerja pertama berakhir. Perjanjian kerja perpanjangan
dan jangka waktu perpanjangan perjanjian kerja wajib mendapat
persetujuan dari pejabat berwenang pada Perwakilan Republik Indonesia di
negara tujuan. Pengurusan untuk mendapatkan persetujuan ini juga
dilaksanakan oleh dan menjadi tanggung jawab PPTKIS.

TKI yang bekerja pada Pengguna perseorangan yang telah berakhir
perjanjian kerjanya dan akan memperpanjang perjanjian kerja, TKI yang
bersangkutan harus pulang terlebih dahulu ke Indonesia.Dalam hal
perpanjangan dilakukan sendiri oleh TKI yang bersangkutan, maka PPTKIS
tidak bertanggung jawab atas risiko yang menimpa TKI dalam masa
perpanjangan perjanjian kerja.

Bagi TKI yang bekerja pada Pengguna perseorangan, apabila selama masa
berlakunya perjanjian kerja terjadi perubahan jabatan atau jenis pekerjaan,
atau pindah Pengguna, maka PPTKIS wajib mengurus perubahan perjanjian
kerja dengan membuat perjanjian kerja baru dan melaporkannya kepada
Perwakilan Republik Indonesia.

PPTKIS dalam hal ini wajib melaporkan setiap perjanjian penempatan TKI
kepada instansi pemerintah kabupaten/kota yang bertanggung jawab di
bidang ketenagakerjaan. Pelaporan ini dilakukan dengan melampirkan copy
atau salinan perjanjian penempatan TKI.

(j) Pembekalan Akhir Pemberangkatan (PAP)
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PPTKIS wajib mengikutsertakan TKI yang akan diberangkatkan ke luar negeri
dalam

pembekalan

akhir

pemberangkatan.

Pembekalan

akhir

pemberangkatan (PAP) dimaksudkan untuk memberi pemahaman dan
pendalaman terhadap: a. peraturan perundang-undangan di negara tujuan;
dan b. materi perjanjian kerja. Pembekalan akhir pemberangkatan (PAP)
menjadi tanggung jawab Pemerintah.

(k) Program Asuransi TKI
Kebanyakan TKI yang bekerja di luar negeri hanya memiliki keahlian yang
marginal (unskilled labor). Banyak musibah yang menimpa seperti
penganiayaan, pemerkosaan, kasus bunuh diri, dan tindak kekerasan
lainnya, sampai tidak diberikannya upah selama bekerja, PHK sepihak, sakit
yang timbul sejak di Indonesia maupun negara tempat bekerja. Oleh
karenanya, perlindungan terhadap TKI sangat penting dalam bentuk dalam
bentuk santunan berupa uang sebagai akibat risiko yang dialami TKI
sebelum, selama dan sesudah bekerja di luar negeri.

PPTKIS berdasarkan UU No.39 Tahun 2004 diwajibkan mengikutsertakan TKI
yang diberangkatkan ke luar negeri dalam program asuransi. Berdasarkan
Perauran Menteri Tenaga Kerja yang baru,75 menetapkan program asuransi
TKI sebagaimana dimaksud diselenggarakan oleh konsorsium asuransi TKI
yang mendapat penetapan dari Menteri. Selain itu, perusahaan asuransi
yang akan bergabung dalam konsorsium asuransi TKI sebagaimana wajib
mendapat persetujuan dari Menteri. Perusahaan harus memenuhi syarat
tertentu, diverifikasi, dan jika memenuhi ketentuan akan disetujui sebagai
anggota konsorsium.

Konsorsium asuransi TKI wajib memberikan pelayanan kepada peserta
program asuransi TKI berupa:
Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi
07/MEN/V/2010 tertanggal 31 Mei 2010 tentang Asuransi TKI
75

(Permenakertrans)

No:
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a. pendaftaran kepesertaan asuransi;
b. perpanjangan kepesertaan asuransi;
c. penyerahan KPA kepada calon TKI/TKI;
d. pembayaran klaim asuransi pra, masa, dan purna penempatan;dan
e. pelayanan lain sesuai dengan lingkup pertanggungan.

Ketua konsorsium asuransi TKI wajib menyampaikan daftar peserta program
asuransi TKI kepada Menteri yang dilengkapi dengan nomor polis asuransi
TKI dan nomor KPA. Sesuai sumber Kompas,76 saat ini Konsorsium Asuransi
Proteksi TKI dikelola oleh satu konsorsium di bawah PT Asuransi Central Asia
Raya. Di dalamnya tergabung juga sembilan perusahaan asuransi lain, yaitu,
Asuransi Umum Mega, Asuransi Harta Aman Pratama, Asuransi Tugu Kresna
Pratama, Asuransi LIG, Asuransi Raya, Asuransi Ramayana, Asuransi Purna
Astanugraha, Asuransi Tafakul Keluarga, dan Asuransi Relife.

Berdasarkan peraturan ini mewajibkan kepada PPTKIS mengasuransikan
calon TKI/TKI pada konsorsium asuransi TKI yang telah ditetapkan sebagai
penyelenggara program asuransi TKI dengan membayar premi asuransi TKI.
Premi asuransi TKI sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan sebesar
Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) yang terdiri dari: a. premi asuransi
TKI pra penempatan sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah); b. premi
asuransi TKI masa penempatan sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu
rupiah);dan c. premi asuransi TKI purna penempatan sebesar Rp. 50.000,(lima puluh ribu rupiah).

Jenis program asuransi TKI meliputi: a. program asuransi TKI pra
penempatan; b. program asuransi TKI selama penempatan;dan c. program
asuransi TKI purna penempatan. Program asuransi TKI pra penempatan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi: a. risiko meninggal
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dunia; b. risiko sakit dan cacat; c. risiko kecelakaan; d. risiko gagal berangkat
bukan karena kesalahan calon TKI;dan e. risiko tindak kekerasan fisik dan
pemerkosaan/pelecehan seksual.

Program asuransi TKI selama penempatan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf b, meliputi: a. risiko gagal ditempatkan bukan karena kesalahan
TKI; b. risiko meninggal dunia; c. risiko sakit dan cacat; d. risiko kecelakaan
di dalam dan di luar jam kerja; e. risiko Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)
secara perseorangan maupun massal sebelum berakhirnya perjanjian kerja;
f. risiko upah tidak dibayar; g. risiko pemulangan TKI bermasalah; h. risiko
menghadapi masalah hukum; i. risiko tindak kekerasan fisik dan
pemerkosaan/pelecehan seksual; j. risiko hilangnya akal budi;dan k. risiko
yang terjadi dalam hal TKI dipindahkan ke tempat kerja/tempat lain yang
tidak sesuai dengan perjanjian penempatan.

Program asuransi TKI purna penempatan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf c, meliputi: a. risiko kematian; b. risiko sakit; c. risiko
kecelakaan;dan d. risiko kerugian atas tindakan pihak lain selama perjalanan
pulang ke daerah asal, seperti

risiko tindak kekerasan fisik dan

pemerkosaan/pelecehan seksual dan risiko kerugian harta benda.

Jangka waktu pertanggungan asuransi TKI diatur sebagai berikut: a. pra
penempatan, paling lama 5 (lima) bulan sejak penandatanganan perjanjian
penempatan; b. masa penempatan, paling lama 24 (dua puluh empat)
bulan;dan c. purna penempatan, paling lama 1 (satu) bulan sejak
berakhirnya perjanjian kerja yang terakhir atau TKI sampai ke daerah asal
dengan ketentuan tidak melebihi 1 (satu) bulan sejak perjanjian kerja yang
terakhir berakhir. Dalam hal TKI melakukan perpanjangan perjanjian kerja,
maka jangka waktu pertanggungan asuransi TKI sesuai dengan jangka waktu
perpanjangan perjanjian kerja.
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Selain itu, diatur bagaimana calon TKI/TKI atau ahli waris yang sah
mengajukan klaim asuransi kepada konsorsium asuransi TKI, yang harus
diajukan selambat-lambatnya dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan
setelah terjadinya risiko yang dipertanggungkan. Dalam hal pengajuan klaim
melewati jangka waktu 12 (dua belas) bulan maka hak menuntut klaim
dinyatakan gugur. Pengajuan klaim sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
dengan melampirkan berbagai syarat umum dan sesuai program asuransi.

Namun sesuai dengan tujuan asuransi mendapatkan perlindungan,
penyerapan terhadap pembayaran klaim asuransi kepada para TKI masih
terlalu kecil. Berdasarkan data BNP2TKI per November 2011, dari uang
premi yang dihimpun konsorsium sebesar Rp 192 miliar lebih sejak Oktober
2010, baru Rp 13 miliar atau 5,6 persen saja yang dapat dicairkan untuk
pembayaran klaim TKI oleh pihak asuransi. Konsorsium lama juga tak jauh
berbeda. Klaim TKI yang dapat dicairkan hanya sekitar 11 persen.77

Padahal, perusahaan asuransi TKI sangat dimudahkan bisnisnya dalam cara
menghimpun uang premi dari TKI. "Ibarat kolam yang dipenuhi ikan, proses
penerimaan uang premi TKI tinggal mendulang saja ke permukaan, yang
membuat perusahaan asuransi tak perlu bersusah-payah," kata Ketua
BNP2TKI.

Pemerintah

mengeluarkan

peraturan

untuk

kemudahan

memperoleh pembayaran premi dari TKI, sebaliknya pemerintah seringkali
dibuat "jengkel" oleh perusahaan asuransi yang mempersulit TKI saat
menginginkan klaimnya, katanya. Hal itu, menjadi bukti nyata perusahaan
asuransi TKI hanya berorientasi kepada premi maupun pencarian
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keuntungan semata-mata, bukan lagi mengutamakan rasa keadilan atau
memenuhi kepentingan para TKI.78

2. Penempatan
Setiap TKI diwajibkan melaporkan kedatangannya kepada Perwakilan Republik
Indonesia di negara tujuan. Kewajiban untuk melaporkan kedatangan bagi TKI
yang bekerja pada Pengguna perseorangan dilakukan oleh PPTKIS. PPTKIS juga
dilarang menempatkan TKI yang tidak sesuai dengan pekerjaan sebagaimana
dimaksud dalam ketentuan perjanjian kerja yang disepakati dan ditandatangani
TKI yang bersangkutan.

3. Purna Penempatan
Alasan kepulangan TKI bermacam-macam, yakni dapat karena berakhirnya masa
perjanjian kerja; PHK; terjadi perang, bencana alam, atau wabah penyakit di
negara tujuan; mengalami kecelakaan kerja yang mengakibatkan tidak bisa
menjalankan pekerjaannya lagi; meninggal dunia di negara tujuan; cuti; atau
dideportasi oleh pemerintah setempat.

Dalam UU No.39 Tahun 2004 secara tegas menyebutkan dalam hal TKI
meninggal dunia di negara tujuan, PPTKI dibebankan kewajiban:
a. memberitahukan tentang kematian TKI kepada keluarganya paling lambat 3
(tiga) kali 24 (dua puluh empat) jam sejak diketahuinya kematian tersebut;
b. mencari informasi tentang sebab-sebab kematian dan memberitahukannya
kepada pejabat Perwakilan Republik Indonesia dan anggota keluarga TKI
yang bersangkutan;

78 ”BNP2TKI Tak Berwenang Urus Asuransi TKI”, AntaraNews Jawa Timur, 29 Desember 2011.
Penelitian cukup komprehensif mengenai asuransi TKI sebelum berlakunya Peraturan Menteri
Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Permenakertrans) No: 07/MEN/V/2010 tertanggal 31 Mei 2010
tentang Asuransi TKI, lihat Kajian hukum Asuransi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) sebagai Upaya
Perlindungan Terhadap Tenaga Kerja Indonesia, (Jakarta: Tesis Fakultas Hukum Program Pasca
Sarjana UI, 2007.
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c. memulangkan jenazah TKI ke tempat asal dengan cara yang layak serta
menanggung semua biaya yang diperlukan, termasuk biaya penguburan
sesuai dengan tata cara agama TKI yang bersangkutan;
d. mengurus pemakaman di negara tujuan penempatan TKI atas persetujuan
pihak keluarga TKI atau sesuai dengan ketentuan yang berlaku di negara
yang bersangkutan;
e. memberikan perlindungan terhadap seluruh harta milik TKI untuk
kepentingan anggota keluarganya; dan
f.

mengurus pemenuhan semua hak-hak TKI yang seharusnya diterima.

Kewajiban PPTKI terbatas kepulangan TKI karena hal-hal diatas. Tetapi jika
dibaca pasal 75 ayat (1) selanjutnya maka tertulis, “Kepulangan TKI dari negara
tujuan sampai tiba di daerah asal menjadi tanggung jawab pelaksana
penempatan TKI”. Meski tidak menyebut PPTKIS, tetapi pelaksana penempatan
TKI di luar negeri tiada lain PPTKIS kecuali penempatan yang memang dilakukan
oleh pemerintah. Sedangkan tanggung jawab pemerintah sebatas menjadi
tanggung jawabnya jika terjadi perang, bencana alam, wabah penyakit, dan
deportasi maka Perwakilan Republik Indonesia, BNP2TKI, Pemerintah, dan
Pemerintah Daerah bekerja sama mengurus kepulangan TKI sampai ke daerah
asal TKI.

PPTKIS diwajibkan melaporkan kepulangan TKI yang bekerja pada Pengguna
perseorangan kepada Perwakilan Republik Indonesia negara tujuan. Kepulangan
TKI dari negara tujuan sampai tiba di daerah asal menjadi tanggung jawab PPTKI.
Pengurusan kepulangan TKI meliputi hal: a. pemberian kemudahan atau fasilitas
kepulangan TKI; b. pemberian fasilitas kesehatan bagi TKI yang sakit dalam
kepulangan; dan c. pemberian upaya perlindungan terhadap TKI dari
kemungkinan adanya tindakan pihak-pihak lain yang tidak bertanggung jawab
dan dapat merugikan TKI dalam kepulangan. Sedangkan pemerintah tidak wajib
(dapat) mengatur kepulangan TKI.
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Dalam hal mengenai kepulangan TKI, UU ini hanya menegaskan tanggung jawab
pemerintah (Perwakilan RI di luar negeri) menerima pemberitahuan kepulangan
dan mengurus kepulangan TkI ke daerah asal jika kepulangan TKI karena terjadi
perang, bencana alam, wabah penyakit, dan deportasi (Perwakilan Republik
Indonesia, BNP2TKI, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah). Sedangkan PPTKI (S)
dalam UU ini diberikan beban tanggung jawab sejak negara tujuan sampai
dengan negara asal.

B. Kondisi Tenaga Kerja Indonesia (TKI)
1. Permasalahan dalam Proses Pra-Penempatan
(a) Proses Rekruitmen
Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Rahayu,79 proses rekruitmen
merupakan hal yang penting untuk dicermati karena banyak perusahaan
pengerah (PPTKIS) yang sering melakukan pelanggaran dalam proses ini.80
UU NO.39 TAHUN 2004 melarang PPTKIS untuk merekrut calon TKI apabila
tidak memiliki Job Order (JO) dari negara tujuan bekerja. JO lahir dari adanya
perjanjian kerjasama penempatan antara PPTKIS dengan mitra usaha di
negara tujuan TKI. Namun kenyataannya, PPTKIS yang melakukan
rekruitmen tidak memiliki perjanjian ini dan tidak memiliki rancangan
perjanjian kerja dengan TKI. Padahal, menurut ketentuan Pasal 32 UU NO.39
TAHUN 2004, persyaratan ini mutlak harus dipenuhi oleh PPTKIS.

Selain itu, sebagian besar PPTKIS juga melakukan pelanggaran peraturan
tersebut, yakni merekrut terlebih dahulu sebelum memiliki JO. Ada pula
yang mengalihkan calon TKI yang telah direkrutnya ke PPTKIS yang sudah
memiliki JO. Dengan demikian, PPTKIS tersebut “memperjual-belikan calon
Devi Rahayu, Perlindungan Hukum Bagi Buruh Migran Terhadap Tindakan Perdagangan
Perempuan, Hasil Penelitian LPPM Unijoyo, 2007, hal 54.
80 Lihat laporan dari Umu Hilmy, “Urgensi Perubahan UU Nomor 39 tahun 2004 tentang
Penempatan dan Perlindungan TKI di Luar Negeri” RDP antara Pakar dengan Panja TKI Komisi IX
tanggal 14 Desember 2010.
79
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TKI”. Namun pendapat ini masih menjadi perdebatan, karena ada
mengemukakan bahwa yang diperjual-belikan JO-nya, sedangkan yang lain
mengatakan yang diperjual-belikan calon buruh migrannya. Pendapat yang
terakhir ini merupakan pendapat yang mengarah kepada adanya unsurunsur trafficking di dalam proses tersebut.

Data yang ada yang berkaitan dengan jual beli JO dan atau calon TKI ini
ditengarai dengan (1) jangka waktu pendaftaran ke PPTKIS dan masuk
penampungan pendek (separuh lebih); (2) jangka waktu di penampungan
kebanyakan sebulan, hanya seperlima yang lebih dari tiga bulan; (3) jangka
waktu menunggu pemberangkatan setelah dari penampungan, sepertiga
dari responden lebih dari tiga bulan, hanya seperempat yang kurang dari
tiga bulan. Fakta-fakta inilah yang menunjang bahwa kebanyakan PPTKIS
merekrut calon TKI sebelum punya JO atau “menjual” calon TKI ke PPTKIS
yang memiliki JO.

Dalam praktek, acapkali ditemukan JO yang sama digunakan di berbagai
kantor perwakilan PPTKIS cabang. Contoh, misalnya dalam JO hanya butuh
500 TKI, sehingga seharusnya setiap kantor perwakilan PPTKIS cabang hanya
dapat merekrut 500 TKI saja. Namun kenyataannya kantor perwakilan
PPTKIS cabang tersebut secara kumulatif dapat merekrut hingga 5.000 calon
TKI. Sehingga yang terjadi para calon TKI harus menunggu di penampungan
dalam jangka waktu antara 1,5 bulan sampai 3 bulan, bahkan ada yang lebih
dari 3 bulan.

Terkait

dokumen, kebanyakan calon TKI

dokumennya, artinya

yang

mengurus

tidak mengurus

dokumennya

biasanya

sendiri
para

calo/sponsor. Hal ini terjadi karena calon TKI tidak mengetahui prosedurnya,
ada beberapa prasyarat yang belum/tidak terpenuhi dan calon TKI
umumnya tidak memperdulikan persoalan administratif yang ada. Pada hal
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dampak dari pemalsuan dokumen sangat fatal terutama jika calon TKI
tersebut nantinya mendapat masalah. Belum lagi persoalaan pemalsuan
pendidikan dan usia calon TKI, yang menjadi berdampak negatif bagi calon
TKI nantinya saat bekerja di luar negeri.

Saat pengurusan dokumen, mengingat calon TKI berpendidikan rendah dan
tidak mengetahui prosedurnya, maka calon TKI akan menyerahkan proses
pengurusan dokumen pada calo/sponsor/PPTKIS. Yang tentunya jika
diuruskan orang lain calon TKI akan membayar biaya pengurusan dokumen
lebih mahal. Selain itu, banyak ditemukan petugas yang berwenang
mengurusi dokumen seperti imigrasi, mengenakan biaya yang lebih tinggi
pada calon TKI dengan alasan nantinya mereka akan menghasilkan uang.
Terdapat pula biaya rekrut yang diberikan oleh calon TKI kepada
agen/PPTKIS, meskipun seharusnya biaya rekrut menjadi beban PPTKIS (Ps
39). Biaya tersebut berkisar Rp.15–45 juta / orang, untuk biaya pembuatan
dokumen, pelatihan, dan pemberangkatan.

Selanjutnya petugas PPTKIS yang berada di tempat penampungan juga
melakukan hal yang sama, jika calon TKI ingin berangkat lebih dulu atau
calon TKI ingin lolos uji kompetensi dan kesehatan, maka calon TKI dapat
membayar biaya lebih mahal dari biaya yang telah ditetapkan.

Dengan demikian, berangkat dari ketentuan Pasal 92 ayat (1) yang mengatur
mengenai kewenangan Pemerintah, Pemerintah Propinsi, Pemerintah
Kabupaten/Kota dalam hal pengawasan ketenagakerjaan serta dikaitkan
dengan Pasal 8 yang mengatur hak calon TKI, maka perlindungan sebelum
penempatan dapat berwujud pengawasan terhadap berbagai kegiatan dan
dokumen yang terkait dengan perlidungan TKI seperti sosialisasi informasi
pasar kerja luar negeri, pelayanan dalam pengurusan dokumen calon TKI,
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permintaan tenaga kerja (job order/ demand letter), perjanjian kerjasama
penempatan, perjanjian penempatan, perjanjian kerja, asuransi, dan KTKLN.
(b) Biaya Rekruitmen
Sistem perekruitan calon TKI tidak menjamin bahwa biaya pengurusan
dokumen dan syarat-syarat penempatan serta potongan gaji kepada TKI
telah dilaksanakan oleh pihak-pihak terkait sesuai dengan peraturan yang
telah ditetapkan. Masih sering terjadi besarnya potongan gaji TKI lebih
tinggi dari komponen biaya penempatan maksimal TKI yang ditetapkan oleh
Pemerintah. Biaya pengurusan dokumentasi seperti biaya rekomendasi
paspor dari Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten/Kota, biaya pengurusan
paspor di kantor imigrasi, biaya surat keterangan catatan kepolisian (SKCK)
di kantor kepolisian, biaya pembekalan akhir penempatan (PAP)/iuran
Asosiasi Pengerah Jasa Tenaga Kerja Indonesia (APJATI) di APJATI,
biaya/iuran premi asuransi dab biaya petugas lapangan (PL) dan agensi ratarata menjadi beban yang wajib dikeluarkan oleh PPTKIS yang nantinya akan
membebankannya kepada TKI melalui pemotongan gaji. Kondisi ini
menyebabkan TKI harus menanggung biaya penempatan yang lebih tinggi
dari seharusnya, mengalami pemotongan gaji yang lebih lama, dan
memperoleh gaji lebih sedikit.

Satu lagi permasalahan yang acapkali menimbulkan ketidakpastian hukum
adalah keberadaan Dana Pembinaan Penyelenggaraan dan Penempatan TKI
(DPPPTKI) yang ditarik oleh Kemenakertrans via Direktorat Jenderal
Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan BNP2TKI untuk kemudian
disetorkan ke Kementerian Keuangan sebagai Penerimaan Negara Bukan
Pajak (PNBP). Menurut ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun
2000 tentang tarif atas Penerimaan Negara Bukan Pajak, Penerimaan dari
Penempatan dan Perlindungan TKI, yang dilakukan dalam rangka
pengembangan program Balai Antar Kerja Antar Negara (Balai-AKAN)
sebesar US$ 15 perorang setiap pengiriman dan dibebankan kepada TKI.
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Hingga saat ini belum ada kejelasan terkait peruntukkan dana tersebut,
apakah digunakan untuk membiayai perlindungan dan penempatan TKI,
atau sekedar menambah pos penerimaan negara.

(c) Proses Pelatihan dan Penampungan
Berdasarkan penelitian lapangan yang dilakukan oleh Rahayu dan Husni,81
Jika hanya diserahkan kepada PPTKIS seperti yang selama ini terjadi,
pelatihan kerja tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya, CTKI hanya
singgah beberapa hari saja (belum memiliki keterampilan dan tidak
menguasai bahasa negara tujuan) sudah diberangkat ke negara tujuan, hal
inilah yang sering memicu berbagai persoalan menimpa TKI setelah bekerja
pada majikan di luar negeri.

Terkait dengan pelatihan yang dilaksanakan di tempat penampungan,
kebanyakan waktu bagi TKI yang berada di lokasi penampungan dihabiskan
untuk mengerjakan pekerjaan bersifat domestik saja, seperti membersihkan
lokasi penampungan dan memasak. Bahkan ada beberapa calon TKI yang
dimagangkan atau dipekerjakan di majikan yang masih berada dalam satu
kota dengan tempat penampungan. Selain itu, banyak ditemukan balai
pelatihan yang melakukan pemalsuan untuk memenuhi kwajiban waktu
memberikan pendidikan dan pelatihan. Meskipun diwajibkan untuk
melaksanakan diklat selama 200 jam, data ini kerap dipalsukan oleh
penyelenggara balai pelatihan.82

Keadaan selama di penampungan yang tidak manusiawi, seperti tempat
tidur yang terbatas, kamar mandi yang jumlahnya sedikit dan kualitas
makanan yang sangat minimal. Karena keadaan yang tidak manusiawi ini,
maka keberadaan TKI seperti dalam keadaan penyekapan. Adanya larangan
Rahayu, ibid., dan Husni, ibid..
Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, “Hasil Pengawasan Dewan Perwakilan
Daerah Republik Indonesia atas Pelaksanaan Undang-unang Republik Indonesia Nomor 39 tahun
2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri”, DPD: 2011.
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untuk pulang ke daerah asal, jadi bila calon TKI sudah berada di lokasi
penampungan,

maka

mereka

akan

tetap

berada

disana

sampai

diberangkatkan dan diisolasi dari lingkungan sekitarnya. Tidak adanya batas
waktu yang jelas mengenai sampai berapa lama calon TKI berada di
penampungan. Hal ini tentunya membuat para calon TKI tertekan sehingga
ada beberapa kasus yang mengungkap beberapa calon TKI yang melarikan
diri dari tempat penampungan.

Salah satu contoh yang dapat diberikan adalah yang terjadi di Kabupaten
Malang.83 Kasus ini dimulai dari adanya Calon TKW yang meloncat dari
penampungan sebanyak 8 (delapan) orang, yang ditolong oleh warga di
mana lokasi PT berada untuk kemudian melaporkan ke Kepolisian
Kabupaten Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (untuk selanjutnya
disebut UPPA). Mereka, Calon TKW tersebut, dari 2 (dua) propinsi yang
berbeda, 2 (dua) orang dari Propinsi Nusa Tenggara Timur dan sisanya 6
(enam) orang dari Ambon. Mereka telah berada di penampungan rata-rata
antara 5 (lima) sampai dengan 7 (tujuh) bulan. Mereka belum
diberangkatkan dengan alasan un-fit atau tidak sehat dan uji kompetensinya
belum lulus. Tidak ada perjanjian penempatan, dan ketika “mereka
mengurungkan niatnya” untuk bekerja di luar negeri karena menganggur
lama di penampungan, pihak PPTKIS meminta Calon TKW “membayar” biaya
hidup dan transportasi yang sudah dikeluarkan oleh PT sekitar Rp. 7-9 (tujuh
sampai dengan sembilan) juta. 84

Hal ini juga sangat terkait dengan proses akreditasi terhadap Balai Latihan
Kerja Luar Negeri (BLKLN) yang dilaksanakan oleh Lembaga Akreditasi
83 Umu Hilmy, “Bentuk Pelanggaran dan perlindungan HukumTerhadap Tenaga Kerja
Perempuan ke Luar Negeri, Laporan Penelitian”, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 2010, hal
35
84 Ibid, Kasus ini datanya didapat dari Komisi Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten
Malang (disingkat menjadi KPPA) yang menangani penyelesaian kasus tersebut. Jadi kasus semua
datanya dari “pengalaman peneliti” sendiri, sebagai anggota KPPA, dan aktif menyelesaikan. Tetapi
juga dari beberapa orang lain yang juga anggota KPPA..
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Lembaga Pelatihan Kerja yang ditunjuk oleh Kemenakertrans. Praktek di
lapangan menunjukkan bahwa program akreditasi ini tidak dilakukan secara
terencana dan terukur untuk memastikan penilaian sarana/prasarana,
kompetensi SDM, dan program pendidikan/pelatihan yang jelas dan baku
serta jangka waktu pelatihan yang sesuai dengan ketentuan. Dalam hal ini
tidak ada sanksi yang jelas atas BLKLN yang tidak memenuhi standar
pelatihan. Sementara itu, Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) tidak
memiliki pengawasan yang terencana dan berkesinambungan terhadap
Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) untuk kegiatan uji kompetensi calon TKI
setelah dilatih oleh BLKLN, sehingga tidak ada pengujian atas hasil pelatihan
mereka. Hal ini menyebabkan banyak TKI yang ditempatkan ke luar negeri
tanpa kemampuan yang dibutuhkan.

(d) Proses Pemeriksaan Kesehatan dan Psikologis (Pasal 49)
Dalam Pasal 49 UU NO.39 TAHUN 2004 hanya menyebutkan bahwa “ Setiap
calon TKI harus mengikuti pemeriksaan kesehatan dan psikologi yang
diselenggarakan

oleh

sarana

menyelenggarakan pemeriksaan
kenyataannya sarana

kesehatan

dan

lembaga

yang

ditunjuk oleh Pemerintah”. Dalam

kesehatan dan psikologi yang ditunjuk oleh

Pemerintah umumnya sudah terakreditasi di Kementerian Kesehatan RI,
namun kantor cabangnya di daerah lebih banyak terpusat di ibu kota
propinsi, sehingga calon TKI kesulitan mengakses sarana tersebut dari
kabupatennya.

Khusus untuk calon TKI yang akan bekerja di Arab Saudi sebagai penata
laksana rumah tangga, pemeriksaan kesehatan & psikologinya secara
lengkap dilakukan di Jakarta, hal ini sangat tidak efesien mengingat calon
TKI

harus mengeluarkan biaya yang tidak sedikit untuk keperluan

transportasi pemeriksaan dari daerah asal yang belum tentu hasilnya
menyatakan layak untuk dapat bekerja di luar negeri.
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Di samping itu sarana pemeriksaan kesehatan dan psikologis yang telah
ditetapkan oleh Pemerintah belum diakui/diakreditasi

di negara

penempatan sehingga sering kali terjadi calon TKI yang sudah dinyatakan
sehat dari hasil pemeriksaan sarana kesehatan di Indonesia, dinyatakan
tidak sehat setelah dilakukan pemeriksaan di sarana kesehatan di negara
tujuan penempatan. Untuk menyelesaikan persoalan ini ke depan, maka
persyaratan untuk mendapatkan ijin pendirian sarana kesehatan bagi calon
TKI harus juga mendapatkan pengakuan/akreditasi dari negara penempatan.
Terjadinya tindakan pelecehan seksual selama pemeriksaan kesehatan yang
dilakukan pada saat di lokasi penampungan dan tindakan pelecehan seksual
(diminta berhubungan badan dengan petugas) agar cepat ditempatkan, Ini
terjadi karena yang bertugas sebagai keamanan adalah laki-laku dan yang
melakukan pemeriksaan kesehatan bisa jadi laki-laki pula. Keberadaan calon
TKI di penampungan adalah aset, sehingga mereka dibatasi interaksi dengan
di luar penampungan termasuk untuk berkomunikasi dengan keluarga.
Karena keadaan yang tidak nyaman ada beberapa calon TKI melakukan
berbagai usaha agar dapat segera diberangkatkan, seperti “berhubungan”
dengan petugas penampungan.85

Kondisi ini terkait dengan pengendalian operasional sarana kesehatan dan
infrastruktur penunjang lainnya yang belum efektif. Masih banyak sarana
kesehatan yang beroperasi tanpa izin operasional atau dengan izin
operasional yang telah daluwarsa. Selain itu, tidak semua sarana kesehatan
memiliki sistem biometrik yang terhubung dengan Sistem Pelayanan
Penerbitan Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri (KTKLN) sebagai alat untuk
memastikan sertifikat kesehatan calon TKI yang diterbitkan oleh sarana
kesehatan. Kebijakan dan prosedur pengawasan ini juga tidak terintegrasi
dengan fungsi pengawasan pada Kementerian Tenaga Kerja dan
Transmigrasi, Kementerian Kesehatan, dan BNP2TKI.
Devi Rahayu, Perlindungan Hukum Bagi Buruh Migran Terhadap Tindakan Perdagangan
Perempuan, Hasil Penelitian LPPM Unijoyo, 2007, hal 54.
85
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(e) Proses Penandatanganan Perjanjian Kerja (Pasal 55)
Dalam UU NO.39 TAHUN 2004 Pasal 55 menyebutkan bahwa “Perjanjian
kerja ditandatangani dihadapan pejabat instansi yang bertanggungjawab di
bidang ketenagakerjaan. Perjanjian kerja tersebut disiapkan oleh pelaksana
penempatan TKI swasta”.

Dalam kenyataannya bagi calon TKI yang bekerja pada perorangan sebagai
penata laksana rumah tangga, perjanjian kerjanya tidak ditandatangani oleh
majikan, tetapi mitra usaha/agency sehingga majikan sering kali
mengingkari perjanjian kerja yang bersangkutan. Untuk itu dalam revisi UU
NO.39 TAHUN 2004 harus secara tegas mengatur mengenai kewajiban
PPTKIS untuk menyiapkan dan menjamin naskah perjanjian kerja telah
ditandatangi sebelumnya oleh calon pengguna/majikan dan harus disahkan
oleh Perwakilan RI di negara tujuan, selanjutnya dibawa ke Indonesia untuk
dipelajari isinya dan jika disetujui ditandatangani oleh calon TKI.

Bentuk perjanjian kerja TKI merupakan perjanjian baku yang telah dibuat
oleh salah satu pihak yaitu mitra usaha dari PPTKI. Karena berbentuk
perjanjian baku, maka pihak yang akan menandatangi perjanjian haruslah
membaca dan memahami secara keseluruhan isi dari perjanjian. Realitasnya
ketidaktahuan para calon TKI tentang isi perjanjian secara keseluruhan
terjadi karena bahasa yang digunakan dalam perjanjian kerja adalah bahasa
negara yang akan dituju. Sehingga yang diketahui oleh calon TKI hanya jenis
pekerjaan, lamanya kontrak dan jumlah gaji. Terkait hak-hak dan
kewajibannya kebanyakan calon TKI tidak mengetahuinya.

Selain itu penanda tanganan perjanjian kerja oleh TKI biasanya baru
dilakukan sehari menjelang keberangkatan. Serta penyerahan perjanjian
kerja dari PPTKIS kepada calon TKI baru di berikan pada saat calon TKI akan
berangkat.
85

(f) Proses Perjalanan Pemberangkatan
Pada saat berangkat dalam perjalanan menuju penempatan negara tujuan,
banyak pihak yang melemahkan.86 Kasus-kasus yang sering terjadi adalah:
(1) saat pra pemberangkatan: penipuan oleh calo, kekerasan di
penampungan,

gagal

berangkat;

(2)

pada

pemberangkatan

dan

pemulangan: pemerasan oleh petugas bandara, petugas pengangkut barang
(pembawa troli), sopir travel, pelecehan seksual di perjalanan; Kuli atau
tukang angkut barang di bandara juga merupakan salah satu pihak yang
melemahkan TKI perempuan, mereka sering meminta ongkos angkut yang
lebih dari yang seharusnya, sampai Rp.100.000. Kemudian ada juga orang
yang memakai seragam bandara sering mengambil dokumen TKI
perempuan

dan

meminta

uang

Rp.500.000-1.000.000

rupiah.

TKI

perempuan lalu melakukan copying strategy dari teman-teman mereka
terdahulu dengan “menyembunyikan” uang mereka yang tidak diperkirakan
orang. Selain di bandara, orang-orang yang terkait dengan transportasi ke
desa asal juga sering melakukan pemerasan, baik minta tambahan ongkos di
tengah jalan maupun pemerasan dengan dalam hal harga makanan di
warung tempat mobil pengangkut berhenti untuk makan dan istirahat atau
sholat.
(g) Asuransi dan Jaminan Sosial (Pasal 68)
Pasal 68 ayat (1) UU NO.39 TAHUN 2004 menyebutkan bahwa “Pelaksana
Penempatan TKI swasta wajib mengikutsertakan TKI yang diberangkan ke
luar negeri dalam program asuransi”. Selanjutnya pada ayat (2) disebutkan
jenis program asuransi yang wajib diikuti diatur dengan Peraturan Menteri.
Dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. 20 Tahun 2007
tentang Asuransi TKI (“Permen 20/2007”) disebutkan program asuransi TKI
meliputi pra penempatan, masa penempatan, dan sesudah penempatan.

Umu Hilmy, “Proses Bermigrasi (Studi di Desa Kedungsalam Kecamatan Donomulyo
Kabupaten Malang)”, Jurnal Rechtidee Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo, (Vol. 3 No. 2), hal. 93101.
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Kewajiban terhadap asuransi TKI pada saat penempatan dilakukan juga oleh
pengguna di luar negeri sebagai wujud tanggungjawab majikan yang
mempekerjakan TKI.

Perusahaan penyelenggara program asuransi TKI dilakukan oleh konsorsium
asuransi TKI yang telah mendapatkan izin dari Menteri Keuangan untuk
melakukan usaha asuransi serta terdiri dari unsur perusahaan asuransi
kerugian dan asuransi jiwa. Selain perusahaan asuransi ini tersedia di
daerah, perusahaan daerah juga dimungkinkan untuk bergabung dalam
pengelolaan asuransi sesuai dengan semangat otonomi daerah dengan
tetap mengacu pada perundang-undangan yang berlaku.

Terdapat pula permasalahan persaingan yang tidak sehat karena
Kemenakertrans pada tahun 2006-2009 hanya menunjuk 9 (Sembilan)
konsorsium asuransi untuk melaksanakan kegiatan ini, dengan total
keterlibatan 48 (empat puluh delapan) perusahaan asuransi dan 8 (delapan)
broker asuransi. Konsorsium ini nyatanya tidak bersaing untuk menciptakan
persaingan yang sehat dalam meningkatkan kualitas jasa pelayanan, namun
berlomba-lomba untuk memberikan diskon premi kepada PPTKIS.
Konsorsium ini tidak secara terbuka melaporkan produksi polis dan klaim
baik kepada Kemenakertrans maupun dibuka melalui laporan publik,
misalnya melalui situs mereka. Data klaim TKI tidak dapat diakses, bahkan
ada dugaan penyembunyian data klaim asuransi TKI.87 Selain itu, diduga
PPTKIS dengan sengaja menyembunyikan fakta bahwa mereka tidak
mengikutsertakan calon TKI-nya dalam program asuransi, khususnya
asuransi pra-penempatan. Bagi PPTKIS, semakin sedikit premi yang harus
dibayarkan maka akan semakin baik, meskipun biaya premi itu pun pada

Badan Pemeriksa Keuangan, “Hasil Pemeriksaan Semester II tahun 2010”, Badan Pemeriksa
Keuangan Republik Indonesia: 2010. Lihat Bab 3 mengenai “Penempatan dan Perlindungan Tenaga
Kerja Indonesia di Luar Negeri”.
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akhirnya akan dibebankan kepada TKI secara penuh melalui mekanisme
pemotongan gaji.
Dengan kondisi seperti ini, pelayanan dasar seperti penyelesaian dan
pencairan klaim menjadi sering terlambat dan tidak jelas statusnya. Salah
satu ketidakjelasan terjadi dalam penanganan kasus-kasus TKI di luar negeri.
Perwakilan konsorsium asuransi pada negara penempatan sering tidak ada,
atau tidak diketahui oleh Perwakilan RI. Jenis pertanggungan pemutusan
hubungan kerja (PHK) sepihak, pelecehan seksual, atau kecelakaan kerja
yang berujung pada pemberhentian status kerja TKI oleh majikan sulit diklaim kepada asuransi TKI, sehingga menimbulkan dilemma pembiayaan
pemulangan oleh Perwakilan RI. Pendampingan TKI yang bermasalah hukum
di negara penempatan harus didampingi oleh pembela hukum (lawyer) yang
ditunjuk oleh Perwakilan RI. Namun, pada saat tagihan biaya dari pembela
tersebut datang, konsorsium asuransi sering tidak menyelesaikan klaim
dengan segera dengan berbagai alasan teknis-administratif. Permasalahan
asuransi pun berlanjut hingga masa purna penempatan, karena ditemukan
berbagai kasus asuransi yang tidak dibayarkan secara tidak proporsional
ketika TKI meninggal dunia.88

Seandainya pun telah dilakukan pembelaan terhadap TKI bermasalah,
lemahnya sistem pendataan TKI semakin memperparah pengajuan klaim
asuransi TKI, dan hal ini dapat berdampak pada kebijakan fiskal. Pengurusan
klaim asuransi bermasalah yang dibantu oleh BNP2TKI melalui Lembaga
Bantuan Hukum (LBH) memunculkan pertanyaan mengenai beban
pembiayaan LBH yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara (APBN) untuk jasa pengurusan klaim asuransi, selain juga mengenai
mekanisme penunjukkan dan pertanggungjawaban penanganan klaim oleh
LBH yang tidak jelas. Hingga kini, BPK tidak memiliki laporan
Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, “Hasil Pengawasan Dewan Perwakilan
Daerah Republik Indonesia atas Pelaksanaan Undang-unang Republik Indonesia Nomor 39 tahun
2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri”, DPD: 2011.
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pertanggungjawaban penanganan klaim oleh LBH kepada BNP2TKI sebagai
member tugas, dan juga mekanisme penyerahan klain kepada TKI.

2. Permasalahan dalam Penempatan di Luar Negeri
(a) Permasalahan Hilangnya Komunikasi dengan TKI
Cukup banyak kasus yang terjadi keluarga TKI di tanah air kehilangan
kontak/komunikasi dengan TKI setelah bekerja di luar negeri baik yang
berlangsung

dalam

keberangkatannya

beberapa
tidak

bulan

diketahui

atau

tahun

bahkan

sejak

keberadaannya

karena

yang

bersangkutan tidak pernah memberikan informasi.

Terkait keberadaan kewajiban PPTKI untuk memiliki kantor perwakilan di
negara tujuan, memang PPTKI mempunyai kantor perawakilan tersebut,
hanya saja keberadaan satu kantor perwakilan di negara tujuan biasanya
digunakan untuk beberapa PPTKI yaitu antara 5 sampai 10 PPTKI. Hal ini
tentunya sangat riskan jika banyak kasus yang terjadi pada TKI maka
otomatisn satu kantor perwakilan tersebut akan menangani permasalahan
TKI dari 10 PPTKI.

Oleh karena itu, PPTKIS perlu diwajibkan untuk memantau dan memberikan
informasi mengenai keberadaan TKI di luar negeri kepada keluarganya

(b) Perlakuan terhadap TKI di Luar Negeri
Bekerja di luar negeri sebagai TKI memang menghasilkan pendapatan yang
cukup menjanjikan, tapi kondisi kerjanya memang sulit dikontrol sesuai
dengan standar-standar hukum perburuhan pada umumnya. Apalagi data
yang ada menunjukkan bahwa sebagian besar buruh migran perempuan
tersebut bekerja di rumah-rumah tangga sebaga PRT, sehingga mereka tidak
dapat saling bertemu untuk menyampaikan pengalamannya sesama buruh
dan untuk dengan cepat menengarai bahwa majikan tempat mereka bekerja
89

telah melanggar aturan. Terutama dalam hal panjangnya jam kerja. Hanya
9% dari mereka yang mengatakan bahwa mereka bekerja 8 jam per hari.
Selebihnya bekerja lebih dari 8 jam per hari, bahkan sebagian mengatakan
bahwa mereka diharuskan bekerja di dua tempat (dua rumah tangga),
sehingga mereka rata-rata bekerja 18 jam lebih per hari. Ini benar-benar
kondisi kerja yang buruk dan mengandung unsur eksploitasi.89
Di tempat kerjanya, masalah fasilitas kesehatan dan ibadah ada juga yang
mendapat masalah, sering mereka membayar sendiri untuk biaya
penyembuhan walaupun upah mereka dipotong selama 7 bulan dan
sebagian untuk membayar asuransi. Claim asuransi sering dilakukan oleah
majikan atau PPTKIS, tidak diberikan kepada TKI perempuannya. Ibadah ada
juga yang dilarang atau tidak sempat karena banyaknya pekerjaan yang
harus diselesaikan.

Pemotongan gaji, merupakan masalah berikutnya. Dari narasumber TKI
perempuan, dikemukakan bahwa pemotongan gaji mereka adalah 3-7
bulan, jadi kalau gaji mereka sekitar 4 juta, maka potongannya adalah 28
juta, pada hal SK Dirjen Penempatan dan Perlindungan TKI di Luar Negeri,
potongannya 15 juta ke untuk TKI yang bekerja ke Hongkong.90

Dengan demikian, secara umum, perlakuan tidak manusiawi yang dialami
oleh TKI di luar negeri adalah: jam kerja yang panjang, upah yang tidak
dibayar, kekerasan fisik, psikis maupun seksual sampai korbannya
meninggal, paspor yang diambil oleh majikan supaya TKI tidak lari, di
deportasi, dipulangkan belum waktunya (PHK);
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Hilmy, ibid, 2010, hal 6.
Hilmy, ibid, 2010, hal 6.
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(c) Evaluasi terhadap Peran Perwakilan Republik Indonesia di Negara Tujuan
TKI (Pasal 24, 25, 78, 79, dan 92)
Dalam Pasal 92 ayat (2) UU NO.39 TAHUN 2004 menyebutkan pengawasan
terhadap penyelenggaraan penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri
dilaksanakan oleh Perwakilan RI di negara tujuan. Sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku Perwakilan RI di luar negeri mempunyai
tugas yang cukup berat yakni mewakili dan memperjuangkan kepentingan
Bangsa Indonesia dan melindungi warga negara Indonesia serta badan
hukum Indonesia melalui pelaksanaan hubungan diplomatik sesuai dengan
kebijakan politik dan hubungan luar negeri Pemerintah RI, peraturan
perundang-undangan nasional, hukum internasional,

dan kebiasaan

internasional.

Dengan tugas yang sudah cukup berat tersebut, tidak mengherankan jika
selama ini tugas tersebut tidak bisa berjalan. Seyogyanya Perwakilan RI di
luar negeri tidak diberikan tugas tambahan untuk melakukan pengawasan
terhadap penyelenggaraan penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri.
Tugas ini sebaiknya dilakukan Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi
dengan menempatkan Atase Ketenagakerjaan yang difungsikan untuk itu.
Pada masa penempatan pasal 78 menegaskan bahwa, Perwakilan Republik
Indonesia di luar negerilah yang diberikan tugas untuk melindungi TKI,
sudah tentu sesuai dengan peraturan perundangan dan hukum serta
kebiasaan inernasional. Adapun perlindungan yang dimaksud antara lain:
pemberian bantuan hukum, inipun sesuai dengan peraturan perundangan di
negara tujuan serta hukum dan kebiasaan internasional yang berlaku. Selain
itu, Perwakilan RI di negara tujuan juga diberi tugas untuk melakukan
pembelaan atas pemenuhan hak-hak sesuai dengan perjanjian kerja
dan/atau peraturan perundang-undangan di negara tersebut.
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Terkait dengan pasal 79 dapat diketahui bahwa kewajiban KJRI tidak hanya
melindungi TKI di luar negeri ini, tetapi meliputi pembinaan dan
pengawasan terhadap perwakilan PPTKI swasta di negara tujuan bekerja,
yaitu dalam regulasi ini disebut sebagai Mitra Usaha.

Sedangkan pasal 24 dan pasal 25 menyebutkan bahwa dalam rangka
perlindungan terhadap TKI, KJRI dapat melakukan pengawasan terhadap
Mitra Usaha dengan membuat daftar Mitra Usaha yang bermasalah.
Ketentuan lebih lanjut diatur dalam Peraturan Pemerintah. Dalam hal ini
KJRI memang tidak mempunyai wewenang untuk mencabut ijin usaha Mitra
Usaha yang bermasalah karena berkaitan dengan prinsip jurisdiksi teritorial,
seperti yang telah diketahui bahwa Mitra Usaha didirikan berdasarkan
peraturan perundang-undangan di negara yang bersangkutan. Kemudian
upaya perlindungan yang diberikan KJRI terhadap TKW dalam rangka kontrol
terhadap Mitra Usaha adalah dengan menghimbau dan membina Mitra
Usaha yang bermasalah supaya memberikan perlindungan. Walaupun di
dalam UU NO.39 TAHUN 2004 menyebutkan bahwa Perwakilan Republik
Indonesia, dalam hal ini KJRI ‘dapat’ membuat daftar agen yang bermasalah.

Hal ini menandakan bahwa peran Mitra Usaha dalam penempatan TKI di
luar negeri ditentukan oleh pemerintah Indonesia, sehingga pembentukan
Mitra Usaha memang berdasarkan hukum di negara yang bersangkutan,
tetapi klausul perjanjian kerja antara PPTKIS dengan Mitra Usaha dapat
ditentukan oleh pemerintah Indonesia. Bila hal tersebut terealisasi, maka
atas dasar klausul pada Kontrak Kerja Sama Penempatan, pemerintah
Indonesia mempunyai dasar secara hukum atas kontrol dan membuat daftar
Mitra Usaha yang bermasalah karena melanggar klausul kontrak kerja,
sehingga upaya perlindungan yang dilakukan tidak bersifat setengahsetengah saja. Dengan demikian, terjadi hubungan yang kondusif antara
pemerintah dengan TKI, bahkan ultimatum pemerintah Indonesia terhadap
92

Mitra Usaha yang bermasalah atas dasar hukum tersebut dapat dijadikan
alat untuk mendesak pemerintah Hong Kong untuk mencabut ijin usaha
Mitra Usaha yang bersangkutan.

Selanjutnya, pada pasal 20 Undang-undang Nomor 37 tahun 1999 mengenai
Hubungan Luar Negeri (“UU 37/1999”), Perwakilan Republik Indonesia
“wajib” menyelesaikan sengketa antar sesama warga negara dengan
musyawarah atau sesuai dengan hukum yang berlaku. Jadi kalau Perwakilan
Republik Indonesia tidak menjalankan tugas dan kewajibannya, maka pasalpasal tersebut telah dilanggar oleh mereka, atau dengan perkataan lain
bentuk-bentuk pelanggarannya adalah tidak menjalankan amanah UU,
sedangkan pelanggarnya adalah Perwakilan Republik Indonesia dan PT.

(d) Lemahnya Pendataan yang Dilaksanakan oleh Perwakilan Republik
Indonesia
Perwakilan RI di luar negeri harus menghadapi berbagai permasalahan yang
dialami TKI, mulai dari permasalahan pemotongan gaji sepihak, PHK sepihak,
TKI overstayers, kekerasan terhadap TKI, dan berbagai permasalahan
ketenagakerjaan lainnya. Titik awal dalam pelaksanaan perlindungan adalah
dengan memiliki sistem informasi TKI yang komprehensif dan selalu
diperbarui (update) setiap saat. Namun dalam praktek masih banyak terjadi
kelemahan dalam pendataan TKI ini.

UU NO.39 TAHUN 2004 sebenarnya telah memberikan landasan hukum atas
mekanisme lapor diri TKI, atau yang dilaksanakan oleh PPTKIS pengirim.
Namun demikian, ketaatan PPTKIS untuk melaporkan TKI yang mereka
tempatkan ternyata sangat rendah, sehingga data yang dimiliki Perwakilan
RI menjadi tidak mutakhir. Perwakilan RI belum melaksanakan mekanisme
proaktif guna menjamin pendataan TKI secara lengkap dapat terpenuhi.
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Berdasarkan penilaian BPK, 91 beberapa program yang dijalankan oleh
Perwakilan RI saat ini dianggap kurang optimal. Misalnya welcoming
program dan exit program yang dijalankan oleh Perwakilan RI di Hong Kong
hanya sebatas formalitas. Perwakilan RI di Singapura, Malaysia, dan Kuwait
juga belum optimal dalam melaksanakan program data entry testworking
permit pada situs atau mengirim permintaan tertulis kepada ministry of
manpower atau kantor imigrasi dari masing-masing negara tujuan. Banyak
data yang dimiliki Perwakilan RI hanya berupa kisaran jumlah TKI dan tidak
memiliki data lengkap mulai dari nama, tanggal kedatangan, lokasi kerja,
PPTKIS yang menempatkan, anggota keluarga yang dihubungi dalam hal
terjadi keadaan darurat, dan berbagai data penting lainnya. Bahkan
Perwakilan RI di Arab Saudi tidak melakukan upaya pendataan apapun
selain mengandalkan data TKI berdasarkan Perjanjian Kerja (PK), meskipun
data ini hanya berisi mengenai informasi majikan. Di sisi lain, Perwakilan RI
memiliki kewenangan yang sangat besar terkait dengan penempatan dan
perlindungan TKI, misalnya untuk menyetujui atau tidak penempatan TKI
yang diminta oleh majikan, agensi, dan PPTKIS.

3. Permasalahan dalam Purna Penempatan
(a) Kurangnya perlindungan selain pada masa penempatan (Pasal 77-84)
Perlindungan TKI yang diatur dalam Bab VI Pasal 77 sampai dengan Pasal 84
UU NO.39 TAHUN 2004 substansinya hanya mengatur mengenai
perlindungan saat penempatan saja, perlindungan sebelum dan setelah
penempatan tidak diatur atau dengan kata lain terdapat kekosongan norma.
Padahal dalam Pasal 7 huruf (e) jelas menyebutkan bahwa kewajiban
pemerintah untuk memberikan perlindungan kepada TKI selama masa
sebelum pemberangkatan, masa penempatan, dan sesudah penempatan.

Badan Pemeriksa Keuangan, “Hasil Pemeriksaan Semester II tahun 2010”, Badan Pemeriksa
Keuangan Republik Indonesia: 2010. Lihat Bab 3 mengenai “Penempatan dan Perlindungan Tenaga
Kerja Indonesia di Luar Negeri”.
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Perlindungan sesudah penempatan

berkaitan

dengan

jaminan

perlindungan keselamatan dan keamanan kepulangan TKI ke tempat asal
yang dapat dirinci

dalam wujud pemberian kemudahan atau fasilitas

kepulangan TKI, pemberian upaya perlindungan terhadap TKI dari
kemungkinan adanya tindakan pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab
dan dapat merugikan TKI dalam kepulangan dari negara tujuan, di bandara
debarkasi, dalam perjalanan sampai daerah asal, membantu pengurusan
klaim asuransi, membantu layanan transportasi, jasa keuangan, pengiriman
barang

yang aman dan nyaman, memfasilitasi hak-hak TKI bermasalah,

menangani TKI yang sakit

berupa fasilitasi perawatan kesehatan dan

rehabilitasi fisik dan mental.

(b) Masalah dalam Kepulangan TKI
Masalah dalam proses kepulangan TKI banyak yang serupa dengan pada
saat proses keberangkatan, yakni banyaknya pihak yang melemahkan TKI
dan memanfaatkan kondisi mereka. 92 Kasus-kasus yang sering terjadi
adalah: (1) saat pra pemberangkatan: penipuan oleh calo, kekerasan di
penampungan,

gagal

berangkat;

(2)

pada

pemberangkatan

dan

pemulangan: pemerasan oleh petugas bandara, petugas pengangkut barang
(pembawa troli), sopir travel, pelecehan seksual di perjalanan; Kuli atau
tukang angkut barang di bandara juga merupakan salah satu pihak yang
melemahkan TKI perempuan, mereka sering meminta ongkos angkut yang
lebih dari yang seharusnya, sampai Rp.100.000. Kemudian ada juga orang
yang memakai seragam bandara sering mengambil dokumen TKI
perempuan dan meminta uang Rp.500.000-1.000.000. TKI perempuan lalu
menduplikasi strategi dari teman-teman mereka terdahulu dengan
“menyembunyikan” uang mereka yang tidak diperkirakan orang. Selain di
bandara, orang-orang yang terkait dengan transportasi ke desa asal juga
Umu Hilmy, “Proses Bermigrasi (Studi di Desa Kedungsalam Kecamatan Donomulyo
Kabupaten Malang)”, Jurnal Rechtidee Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo, (Vol. 3 No. 2), hal. 93101.
92

95

sering melakukan pemerasan, baik minta tambahan ongkos di tengah jalan
maupun pemerasan dengan dalam hal harga makanan di warung tempat
mobil pengangkut berhenti untuk makan dan istirahat atau sholat.

Di samping permasalahan tersebut, terdapat dilema dalam pelaporan TKI
setelah pulang kembali ke Indonesia. Pelaporan sangat diperlukan untuk

(c) Masalah Remitensi
Setelah kembali di keluarga yang dihadapi oleh TKI perempuan adalah
pengambilan keputusan untuk penggunaan hasil kerja mereka (remitensi).
Kalau selama TKI ada di negara tujuan bekerjanya, penggunaan itu
dinegosiasikan dengan suami atau keluarga lewat telepon, kalau TKI
perempuannya setuju, maka membangun rumah atau membeli tanah atau
membeli alat pengangkutan akan dilaksanakan. Walaupun ada sebagian
yang menggunakan remitensi istri atau anak untuk main judi atau ke
lokalisasi atau melakukan perselingkuhan. Saat sudah kembali ke keluarga:
hasil remitensi dihabiskan oleh suami atau keluarga yang lain, suami judi
atau menikah lagi tanpa ijin, incest pada anak perempuannya; bangkrut
dalam usaha dalam pengelolaan remitansinya. Namun demikian apabila
dicermati, untuk TKI perempuan perempuan, lebih banyak yang menjadi
korban karena ‘keperempuanannya’, tidak demikian dengan TKI laki-laki,
mereka lebih banyak menjadi korban penipuan, tidak diberangkatkan, jenis
pekerjaan dan upah yang berbeda antara yang mereka terima dan yang
dijanjikan.
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BAB IV
TINJAUAN STRUKTUR KELEMBAGAAN:
PENGAWASAN PPTKIS

A. Pengawasan Dan Sanksi, Terhadap PJTKI
1. Fungsi Pengawasan
Dalam upaya untuk menjamin dan melindungi hak asasi warga negaranya, baik
yang bekerja di dalam maupun di luar negeri, Indonesia memiliki Undang-Undang
Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan TKI di Luar Negeri
beserta peraturan pelaksananya maupun ratifikasi sejumlah konvensi PBB. Semua
berdasarkan prinsip persamaan hak, demokrasi, keadilan sosial, serta kesetaraan
dan keadilan gender.

Mengacu kepada pasal di atas, maka Undang-undang Nomor 39 Tahun 2004
seharusnya harus mampu memberikan perlindungan hukum bagi warga negara
Indonesia yang bekerja di luar negeri, khususnya untuk memperoleh kemudahan
pelayanan penempatan yang akurat dan tetap mengutamakan keselamatan TKI
dari semua aspek.

Sebagai bagian dari sistem pemerintahan yang lebih besar, pemerintahan daerah
menjadi ujung tombak pelaksanaan kewajiban tersebut terhadap masyarakat
lokal di daerahnya. Dalam konteks pertentangan kepentingan masyarakat ini akan
menimbulkan persoalan wajar dan tidak wajar, patut dan tidak patut, yang pada
akhirnya pertentangan kepentingan ini dapat melanggar hak anggota masyarakat.

Pengawasan di bidang ketenagakerjaan sangat penting sebagai salah satu
instrumen untuk mewujudkan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan
dalam pembukaan Undang-undang Dasar Tahun 1945. Adapun fungsi
pengawasan oleh pemerintah akan semakin penting pada masyarakat industri
modern, karena persoalan-persoalan ketenagakerjaan akan mengarah kepada
persetujuan-persetujuan yang ditetapkan antara lain pekerja dan pengusaha.
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Tujuan utama dari pengawasan ialah mengusahakan agar apa yang direncanakan
menjadi kenyataan. Untuk dapat benar-benar merealisasi tujuan utama tersebut,
maka pengawasan pada taraf pertama bertujuan agar pelaksanaan pekerjaan
sesuai dengan instruksi yang telah dikeluarkan, dan untuk mengetahui
kelemahan-kelemahan serta kesulitan-kesulitan yang dihadapi dalam pelaksanaan
rencana berdasarkan penemuan-penemuan tersebut dapat diambil tindakan
untuk memperbaikinya, baik pada waktu itu maupun waktu-waktu yang akan
datang.

Dalam melaksanakan perlindungan Warga Negara Indonesia di luar negeri
khususnya Tenaga Kerja Indonesia (TKI), negara membuka hubungan konsuler
(consular relation) dengan banyak negara lain. Namun dalam pelaksanaannya,
hubungan konsuler lebih dititik beratkan pada upaya memajukan hubungan
dagang Indonesia dengan negara lain. Sedangkan perlindungan TKI masih
terkebelakang, walaupun TKI merupakan salah satu sumber devisa negara.
Perlindungan TKI hanya bersifat responsif ketimbang struktural dan sistematis.
Pada umumnya, perlindungan TKI hanya dilakukan apabila masalah-masalah yang
dialami TKI telah menjadi berita di media masa.

Dengan terungkapnya beberapa kasus besar TKI di negara tetangga Malaysia dan
Singapura serta di beberapa negara Timur Tengah, khususnya Arab Saudi, seluruh
komponen bangsa tersentak. Banyak orang berpendapat bahwa persoalan itu
terjadi karena rendahnya tingkat pendidikan para TKI. Ada lagi yang mengatakan
bahwa persoalan ini terjadi karena pengusaha perusahaan jasa tenaga kerja
Indonesia (PJTKI, sekarang disebut PPTKIS) tidak berwawasan nasional dan hanya
mengejar keuntungan (profit-oriented). Ada juga yang berpendapat bahwa kasuskasus TKI terjadi karena tidak berjalannya fungsi regulatif dan punitif Pemerintah
RI.
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Kejadian-kejadian yang mengenaskan terhadap TKI membuat Pemerintah bekerja
keras untuk mencari solusi atas permasalahan TKI di luar negeri. Salah satu dari
solusi yang telah diberikan oleh Pemerintah Republik Indonesia adalah dengan
diundangkannya Undang-Undang No. 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan
Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri. Undang-Undang meluruskan
perilaku menyimpang dari Perusahaan Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja
Indonesia Swasta (PPTKIS) dan memberikan fungsi kontrol kepada Pemerintah
untuk mengatur dengan baik penempatan TKI di luar negeri.
2. Peran Pengawasan oleh Pemerintah dalam Penempatan Tenaga Kerja Indonesia
di Luar Negeri
Perlindungan TKI diluar negeri tak lepas dan masa persiapan, penempatan, hingga
purna kerja seorang TKI. Pengaturan atas perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di
Luar Negeri dapat dilihat dalam Undang-Undang No.39 Tahun 2004 tentang
Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri. Undangundang ini mengatur mekanisme penempatan TKI di luar negeri hingga
pemulangan dan penanggulangan berbagai permasalahan yang selama ini
dihadapi oleh TKI.

Peran pemerintah dalam hal melakukan fungsi pengawasan terhadap
penempatan tenaga kerja Indonesia di luar negeri terdiri dari:
a. Sebelum penempatan
Bentuk pengawasan terhadap tenaga kerja dimulai sejak sebelum
penempatan tenaga kerja Indonesia. Hal yang perlu diawasi sebelum
penempatan tenaga kerja adalah pembuatan perjanjian kerja mulai dari
perekrutan, pendidikan dan pelatihan dan lain-lain.
Perbedaan penafsiran terhadap implementasi Undang-Undang Nomor 39
Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di
luar negeri antara 2 (dua) lembaga negara yaitu Departemen Tenaga Kerja
dan Transmigrasi (Depnakertrans) dan Badan Nasional Penempatan dan
Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI), secara spesifik persoalannya
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adalah apakah BNP2TKI hanya melakukan penempatan dan perlindungan TKI
yang dilaksanakan pemerintah. Sejak 2007, BNP2TKI telah melakukan
pelayanan penempatan TKI yang dilaksanakan pemerintah, Pelaksana
Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS), TKI mandiri dan
penempatan perusahaan sendiri.
Penempatan dan perlindungan TKI paling tidak harus berpedoman kepada 2
(dua) undang-undang yaitu Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 beserta
peraturan pelaksanaannya.
Pasal 38 ayat (1) UU No. 39 Tahun 2004 tentang PPTKILN mengharuskan
kepada

Pelaksana

Penempatan

TKI

swasta

untuk

membuat

dan

mendatangani perjanjian penempatan dengan pencari kerja yang telah
dinyatakan memenuhi persyaratan administrasi dalam proses perekrutan.
Dalam hal ini peran Pemerintah daerah Kabupaten/Kota, melalui instansi
yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan, adalah untuk:
a) Mengetahui perjanjian penempatan kerja itu (Pasal 38 (ayat (2);
b) Menerima laporan perjanjian penempatan dari pelaksana penempatan TKI

swasta (Pasal 54 ayat (1);
c) Menyaksikan penandatanganan perjanjian kerja (Pasal 55 (3).

Ketentuan yang menyangkut tentang perjanjian kerja ini sangat perlu jika
konsekuen dalam pelaksanaannya. Namun dalam pelaksanaannya bahwa
para calon TKI banyak yang belum memiliki perjanjian kerja yang harus
mereka pelajari terlebih dahulu sejak pra penempatan. Bahkan di antara
mereka baru memperoleh naskah perjanjian kerja ketika akan berangkat.
Tidak sedikit pula para TKI yang tidak betul-betul memahami perjanjian
tersebut.
b. Semasa penempatan
Dalam rangka pemberian perlindungan selama masa penempatan TKI di luar
negeri, Perwakilan Republik Indonesia melakukan pembinaan dan
pengawasan terhadap perwakilan Pelaksana Penempatan TKI swasta dan TKI
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yang ditempatkan di luar negeri.
Pasal 85 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 mengatur, “Dalam
hal penyelesaian secara musyawarah tidak tercapai, maka salah satu atau
kedua belah pihak dapat meminta bantuan instansi yang bertanggungjawab
di bidang ketenagakerjaan di Kabupaten/Kota, Provinsi atau Pemerintah”.
Ketentuan ini menempatkan pemerintah daerah sebagai institusi yang turut
terkena akibat atas suatu permasalahan terhadap pekerja migran. Jika ada
masalah, pemerintah daerah harus ikut bertanggungjawab, sementara
remitan masuk kepada institusi pemerintah pusat.
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004, Pasal 95 ayat (1), secara tegas
menyebutkan bahwa BNP2TKI mempunyai fungsi pelaksanaan kebijakan di
bidang penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri secara terkoordinasi
dan terintegrasi, yang lebih lanjut tugas dari BNP2TKI tertuang didalam Pasal
95 ayat (2).
Fungsi BNP2TKI dapat dikatakan sebagai lembaga penempatan pemerintah
semata, jika memperhatikan konstruksi Pasal 95 yang terdiri dari 2 (dua) ayat
dan penulisan dalam satu pasal, hal ini karena ada kesamaan materi antara
ayat (1) dan ayat (2) dan rangkaian materi yang tidak dapat dipisahkan
(Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Peraturan Pemerintah,
penjelasan dalam angka 50 dan 59).
Namun, didalam pelaksanaanya Perlindungan hukum selama masa
penempatan di luar negeri, jarang sekai bisa diwujudkan , sebagai contoh;
Tidak adanya bantuan hukum atau pembelaan dari BN2TKI didalam
menangani permasalahan TKI di luar negeri, yang sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang- undangan di negara tujuan serta hukum dan kebiasaan
intemasional. Atau tidak adanya Pembelaan atas pemenuhan hak-hak sesuai
dengan perjanjian kerja dan atau penawaran perundang-undangan di negara
TKI ditempatkan.
c.

Sesudah penempatan
Pengawasan dari Pemerintah dalam memberikan perlindungan seharusnya
asalah pada masa sesudah penempatan, dengan memberlakukan open
management dalam hal perlindungan dan penanganan Tenaga Kerja
Indonesia (TKI) sejak Juni 2010. Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi
(Kemenakertrans) membebaskan para buruh migran yang pulang dari negara
penempatan untuk memilih terminal kedatangan. Langkah itu ditempuh
untuk menekan angka pungutan liar (pungli) dan ancaman penipuan pada TKI
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yang baru pulang dari luar negeri.

Perlindungan hukum selama masa penempatan di luar negeri diwujudkan
antara lain dalam bentuk:
a. Pemberian

bantuan hukum sesuai

dengan ketentuan peraturan

perundang- undangan di negara tujuan serta hukum dan kebiasaan
intmasional
b. Pembelaan atas pemenuhan hak hak sesuai dengan perjanjian kerja dan

atau perundang-undangan dii negara TKI ditempatkan.
c. Perlu kiranya ditegaskan bahwa setiap calon TKI/TKI yang bekerja ke luar

negeri, baik secara perseorangan maupun yang ditempatkan oleh
Pelaksana Penempatan TKI swasta, wajib mengikuti program pembinaan
dan perlindungan TKI. Ketentuan mengenai pemberian perlindungan
selama masa penempatan TKI di luar negeri dan kewajiban untuk
mengikuti program pembina dan perlindungan sebagaimana tersebut di
atas, akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Namun realitasnya masih jauh dari harapan, para TKI masih banyak dan
sering dikenai pungutan liar, penipuan dan bahkan perampukan dengan
berbagai cara, baik melalui rayuan atau dengan ancaman. Bantuan hukum
yang sangat diharapkan oleh para TKI tidak pernah dirasakan, ketika para TKI
dipekerjakan dan diperlakukan seperti budak, dan dengan menerima upah
yang tidak sesuai dengan kesepakatan / kontrak kerja.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004, Pasal 95 ayat (1), secara tegas
menyebutkan bahwa BNP2TKI mempunyai fungsi pelaksanaan kebijakan di
bidang penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri secara terkoordinasi
dan terintegrasi, lebih lanjut ayat (2) BNP2TKI bertugas: a. melakukan
penempatan atas dasar perjanjian secara tertulis antara pemerintah dengan
pemerintah negara pengguna TKI atau pengguna berbadan hukum di negara
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tujuan penempatan sebagaimana Pasal 11 ayat (1), b. memberikan pelayanan,
mengkoordinasikan, dan melakukan pengawasan mengenai: 1) dokumen; 2)
Pembekalan Akhir Pemberangkatan (PAP); 3) penyelesaian masalah; 4)
sumber sumber pembiayaan; 5) pemberangkatan sampai pemulangan; 6)
peningkatan kualitas calon TKI; 7) informasi; 8) kualitas pelaksanaan
penempatan TKI; dan 9) peningkatan kesejahteraan TKI dan keluarganya.
Namun didalam pelaksanaannya, BNP2TKI tidak memberikan sanksi kepada
PJTKI yang menempatkan para TKI pada jenis pekerjaan dan negara tujuan
yang tidak sesuai dengan perjanjian dan kesepakatan dengan para calon TKI.

Walau sebenarnya sah-sah saja meletakkan fungsi BNP2TKI sebagai lembaga
penempatan pemerintah semata, jika memperhatikan konstruksi Pasal 95
yang terdiri dari 2 (dua) ayat dan penulisan dalam satu pasal, hal ini karena
ada kesamaan materi antara ayat (1) dan ayat (2) dan rangkaian materi yang
tidak dapat dipisahkan (Undang Undang Nomor 10 Tahun 2004, penjelasan
dalam angka 50 dan 59).

3. Bentuk-bentuk Pengawasan Pemerintah terhadap Perusahaan Pelaksana
Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta Di Luar Negeri
Pengawasan terhadap penyelenggaraan penempatan dan perlindungan TKI di luar
negeri dilaksanakan oleh instansi yang bertanggung jawab di bidang
ketenagakerjaan pada Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah
Kabupaten/Kota. Hal ini ditegaskan pada Pasal 92 Undang-Undang No. 39 Tahun
2004. Sebagai tindak lanjut dari ketentuan ini, Instansi yang melaksanakan
pengawasan tersebut wajib melaporkan hasil pelaksanaan pengawasan terhadap
pelaksanaan penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri yang ada di
daerahnya sesuai dengan tugas, fungsi dan wewenangnya kepada Menteri (Pasal
93 ayat (1)). Dalam ketentuan tersebut tidak ditegaskan apakah penyelenggaraan
penempatan yang dimaksud diartikan mulai dari pra penempatan, penempatan,
dan purna penempatan, atau diartikan secara khusus pada penempatan dalam
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arti ketika TKI sudah berada di negara tujuan pengiriman.

Berdasarkan ketentuan di atas, pemberian ruang bagi pemerintahan daerah
dalam Undang-Undang ini sangat bergantung kepada kehendak politik
pemerintah pusat. Kontradiksi antara kewajiban pemerintahan daerah sebagai
sub sistem penyelenggara Negara dengan ketentuan-ketentuan tersebut
memunculkan suatu ambiguitas mengenai peran pemerintahan daerah terhadap
urusan TKI merupakan kewajiban atau pilihan. Di satu sisi pemerintahan daerah
memiliki peran yang cukup penting sebagai pelayan publik yang terdekat dengan
masyarakat. Di lain pihak, pemerintahan daerah menghadapi batas-batas
kewenangan.

Wacana mengenai perubahan UU No. 39 Tahun 2004 Tentang PTKILN dipahami
oleh sebagian kalangan sebagai isu pergerakan untuk meratifikasi Konvensi
Internasional tentang Perlindungan Hak-Hak Seluruh Pekerja Migran dan Anggota
Keluarganya. Hal ini tampak kontradiktif dengan persepsi Pemerintah mengenai
pertimbangan isu perubahan Undang-Undang PPTKILN, yaitu:
(1) untuk melayani kepentingan PPTKIS guna mempermudah perijinan supaya
dapat menunjang program pencapaian target pengiriman buruh migran
Indonesia sebesar satu juta BMI per tahun;
(2) mengalihkan perhatian buruh migran Indonesia dari tuntutan atas Ratifikasi
Konvensi PBB Tahun 1990 tentang Perlindungan Hak Buruh Migran dan
Keluarganya yang selama ini didesakkan oleh buruh migran Indonesia yang
mewajibkan negara untuk mempertanggungjawabkan atas kelalaian atau
pelanggaran dari kewajiban hukum internasional.

Hal tersebut didukung salah satunya target pemerintah dalam hal penempatan
tenaga kerja. Bahkan ditambahkan pemerintah berniat untuk memberantas
percaloan melalui kegiatan pencegahan dan penindakan. Yang terjadi adalah
pemerintah hanya menindak para calo yang beroperasi di lapangan, tetapi tidak
104

membangun sistem perekrutan yang mampu menghilangkan peran calo. Padahal
peran calo tidak akan pernah hilang selama mayoritas PPTKIS masih berdomisili di
Jakarta dan pelayanan pemerintah di bidang ketenagakerjaan belum menjangkau
sampai ke tingkat desa.

Tampak beberapa disharmoni dengan UU No. 37 Tahun 1999 tentang Hubungan
Luar Negeri. Pemerintah daerah hanya disebut sebagai bagian dari kategori
hubungan luar negeri yang bersifat regional dan internasional (Pasal 1 angka 1 UU
No. 37 Tahun 1999). Jika pertanggungjawaban dalam rangka melaksanakan
pengawasan cukup kepada instansi yang bertanggungjawab di bidang
ketenagakerjaan

pada

pemerintah

pusat,

adalah

masih

signifikan.

Pertimbangannya adalah bahwa urusan TKI ketika sudah pada masa penempatan
di Negara tujuan adalah urusan “G to G” (government to government).

Hal ini berdasarkan ketentuan bahwa kewenangan penyelenggaraan Hubungan
Luar Negeri dan pelaksanaan Politik Luar Negeri Pemerintah Republik Indonesia
berada di tangan Presiden (Pasal 6 ayat (1)). Walaupun dapat saja Presiden
menunjuk pejabat selain Menteri Luar Negeri untuk melaksanakan tugas, tetap
harus melalui konsultasi dan koordinasi Menteri Luar Negeri (Pasal 7 ayat (1) dan
(2)). Seharusnya yang paling bertanggungjawab dalam hal pengawasan pada masa
penempatan adalah kantor perwakilan Indonesia di Negara tujuan, (Pasal 24 ayat
(1)). Selain mengatur mengenai kelembagaan dan kewenangan, UU Hubungan
Luar Negeri tersebut menegaskan kewajiban perwakilan RI (Pasal 19).

Salah satunya adalah untuk memberikan pengayoman, perlindungan, dan
bantuan hukum bagi warga negara dan badan hukum Indonesia di luar negeri,
sesuai dengan peraturan perundang-undangan nasional serta hukum dan
kebiasaan internasional. Jika terjadi sengketa antara sesama warga negara atau
badan hukum Indonesia di luar negeri, maka Perwakilan Republik Indonesia
berkewajiban membantu menyelesaikannya berdasarkan asas musyawarah atau
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sesuai dengan hukum yang berlaku (Pasal 20). Lebih tegasnya, dalam hal warga
negara Indonesia terancam bahaya nyata, Perwakilan Republik Indonesia
berkewajiban memberikan perlindungan, membantu, dan menghimpun mereka
di wilayah yang aman, serta mengusahakan untuk memulangkan mereka ke
Indonesia atas biaya negara (Pasal 21).

Bentuk

pengawasan

lain

yang

dilakukan

pemerintah

adalah

dengan

memberlakukan sanksi bagi penyalur tenaga kerja Indonesia yang melanggar
peraturan. Salah satu bentuk sanksi adalah sanksi skors atau penghentian
sementara penyalur tenaga kerja Indonesia dengan jalan skor. Kementerian
Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemen-nakertrans) menskors tujuh perusahaan
pelaksana penempatan tenaga kerja Indonesia swasta (PPTKIS] atau biasa disebut
pelaksana penempatan TKI swasta (PPTKIS).

Sanksi yang dikenakan berupa penghentian sementara izin operasional, baik
hanya sebagian atau untuk seluruh kegiatan penempatan TKI ke luar negeri.
Sebanyak tujuh PPTKIS yang dijatuhi sanksi ini meliputi PT Amanitama Berkah
Sejati, PT Aqbal Duta Mandiri, PT Tritama Megah Abadi, PT Karya Pesona Sumber
Rejeki, PT Duta Ampel Mulia. PT Abdi Bela Persada, dan PT Dasa Graha Utama.

Kedua lembaga masih bersikukuh dengan pendiriannya masing-masing untuk
menangani TKI. BNP2TKI berdasar UU Nomor Nomor 39 Tahun 2004 mempunyai
kewenangan menangani penempatan dan perlindungan TKI dari proses
keberangkatan sampai hingga purna kerja. Dengan berdasar Permen 22 Tahun
2008 lebih menguatkan peran Depnakertran untuk menangani proses
penempatan TKI. Meskipun Permen tersebut sudah dicabut oleh Mahkamah
Agung Tahun 2009.
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4. Pengawasan kebenaran formil menurut hak (rechtimatigheid) dan pemeriksaan
kebenaran materiil mengenai maksud tujuan pengeluaran (doelmatigheid).
Khusus untuk pengawasan tenaga kerja Indonesia di Malaysia, Setelah
pencabutan moratorium pengiriman tenaga kerja Indonesia ke Malaysia, April
2010, perlu dibentuk lembaga pengawas gabungan antara Pemerintah RI dan
Malaysia. Tugasnya adalah mengawasi pelaksanaan kesepakatan persoalan
ketenagakerjaan di antara kedua negara. Peran lembaga tersebut sangat penting
untuk menjalankan fungsi kontrol dan sanksi hukum bagi pihak-pihak yang
menyalahi perjanjian.

Lembaga itu nantinya akan mewadahi setiap pengaduan, baik dari majikan di
Malaysia maupun TKI. Selama ini, mekanisme aturan perlindungan tenaga kerja di
Malaysia sebenarnya sudah ada, tetapi penegakan hukumnya belum optimal. Ada
beberapa kasus pengiriman TKI ilegal selama moratorium berlangsung.
Kebanyakan modus pengiriman TKI ilegal dengan penyalahgunaan dokumen
imigrasi. Misalnya, masuk Malaysia dengan paspor pelancong, tetapi ternyata
justru bekerja. Sejauh ini hal-hal prinsip dalam kesepakatan baru perjanjian
pengiriman TKI ke Malaysia telah disepakati kedua belah pihak. Kesepakatan itu di
antaranya paspor dipegang TKI, waktu libur bagi tenaga kerja satu hari seminggu,
perhitungan gaji awal, dan perlindungan hukum.

Dengan melihat begitu kompleks permasalahan yang dihadapi oleh para tenaga
kerja Indonesia ini, pemerintah harus mampu menjalankan kewajibannya
terhadap rakyat khusunya buruh migran yang sudah banyak membantu negara
dengan sumbangan devisanya.
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Pertama, pemerintah memperketat pengawasan terhadap perusahaan pelaksana
penempatan tenaga kerja agar penyelewengan dapat dikurangi seminimal
mungkin. Pemerintah dapat membuat undang-undang yang benar-benar
melindungi hak-hak buruh serta mensosialisasikannya terhadap masyarakat luas
khusunya para calon tenaga kerja dan para agen penyalur. Jika ada pihak yang
tidak mentaatinya maka pemeritah harus menindak tegas para pelaku agar
pelanggaran-pelanggaran semacam itu tidak meluas dan berlanjut.

Kedua, pembekalan berupa training-training dan semacamnya terhadap calon
tenaga kerja tetap intens dilakukan bekerja sama dengan perusahaan penyalur.
Ketiga, pengawasan terhadap tenaga kerja harus tetap berjalan dari semenjak
mereka diberangkatkan sampai mereka kembali lagi ke tanah air. Dalam hal ini
kedutaan- kedutaan di negara tujuan harus proaktif memberikan akomodasi
terhadap tenaga kerja Indonesia bekerja sama dengan Deplu dan Depnaketrans.
Keempat, pemerintah harus bekerja sama dengan pemerintah negara tujuan para
buruh migran.

Kesepakatan-kesepakat yang bersifat mengikat harus ditegakkan dengan
pemerintah negara tujuan melalui kerjasama bilateral. Kesepakatan-kesepakatan
ini harus mampu menyentuh hak-hak dasar para tenaga kerja sebagai manusia,
bukan sebagai budak yang bebas diperdagangkan dan tenaganya dimanfaatkan
sesuka hati.
Peranan pemerintah dalam menangani tekanan upah buruh sangat krusial, di satu
sisi pemerintah berkewajiban menyediakan sistem pengaman atau jaring sosial
yang efektif untuk menjamin tidak ada buruh yang "terjatuh" dan diabaikan hakhak hidup layaknya, disisi lain pemerintah harus realistis bahwa akibat krisis dan
sebab yang lain yang lebih bersifat struktural dan kultural, bagi sebagian
pengusaha situasi yang dihadapi masih belum kondusif untuk memberikan balas
jasa pekerjaan yang layak.
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Hal yang dapat dilakukan pemerintah adalah terus mendorong dialog yang cerdas
antara pihak buruh dan pengusaha untuk mencapai konsensus dalam penetapan
upah buruh. Pemerintah juga "memiliki kewajiban moral" untuk menyediakan
acuan normatif dalam penetapan upah layak yang berbasis empiris serta
memperoleh pengakuan sepenuhnya dari pihak buruh dan pengusaha.

Selain itu pemberian bantuan hukum bagi golongan masyarakat kurang mampu
yang berperkara di pengadilan terus dilanjutkan. Kegiatan tersebut dilakukan
dengan menyediakan pelayanan bantuan hukum melalui pemanfaatan dana
APBN yang disalurkan melalui pengadilan negeri setempat. Saat ini juga terus
diselenggarakan pemberian bantuan konseling dan pendampingan bagi
perempuan korban kekerasan.

B.

Aspek Perlindungan Hukum dan Hak-Hak TKI di Luar Negeri Melalui PJTKI dan
Non PJTKI serta Sanksi bagi PJTKI yang melanggarnya.
Perlindungan hukum terhadap TKI dilaksanakan mulai dari pra penempatan, masa
penempatan sampai dengan purna penempatan. Pra penempatan adalah
kegiatan:
1)

pengurus Surat Izin Pengerahan (SIP);

2)

perekrutan dan seleksi;

3)

pendidikan dan pelatihan kerja;

4)

pemeriksaan kesehatan dan psikologi;

5)

pengurusan dokumen;

6)

uji kompetensi;

7)

pembekalan akhir pemberangkatan (PAP)

8)

pembuatan perjanjian kerja;

9)

masa tunggu di perusahaan, dan

10) pembiayaan.

Pada masa penempatan setiap TKI wajib melaporkan kedatangannya kepada
Perwakilan RI di negara tujuan. Pada dasarnya kewajiban untuk melaporkan diri
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sebagai seorang warga negara yang berada di negara asing merupakan tanggung
jawab orang yang bersangkutan. Namun, mengingat lokasi penempatan yang
tersebar, pelaksanaan kewajiban melaporkan diri dapat dilakukan oleh PJTKI.
Kewajiban untuk melaporkan kedatangan bagi TKI yang bekerja pada Pengguna
perseorangan dilakukan oleh PJTKI.

PJTKI dilarang menempatkan TKI yang tidak sesuai dengan pekerjaan
sebagaimana dalam perjanjian kerja yang disepakati dan ditandatangani TKI yang
bersangkutan. PJTKI dilarang menempatkan TKI pada jabatan selain jabatan yang
tercantum dalam perjanjian kerja. Penempatan TKI yang tidak sesuai dengan
pekerjaan dalam ketentuan perjanjian kerja, misalnya di dalam perjanjian kerja
TKI tersebut dipekerjakan dalam jabatan pengasuh bayi (baby sitter), ternyata
ditempatkan sebagai penata laksana rumah tangga.

Pada waktu purna penempatan, kepulangan TKI dapat terjadi karena : 1)
berakhirnya masa perjanjian kerja, 2) PHK sebelum masa perjanjian kerja berkhir,
3) terjadi perang, bencana alam, atau wabah penyakit di negara tujuan, 4)
mengalami kecelakaan kerja yang mengakibatkan tidak bisa menjalankan lagi, 5)
meninggal dunia di negara tujuan, 6) cuti, atau 7) dideportasi oleh pemerintah
setempat.

Dalam hal TKI meninggal dunia di negara tujuan, PJTKI berkewajiban : 1)
memberitahukan tentang kematian TKI kepada keluarganya paling lambat tiga kali
24 jam sejak diketahuinya kematian tersebut, 2) mencari informasi tentang sebab
kematian dan memberitahukannya kepada pejabat Perwakilan RI dan anggota
keluarga TKI yang bersangkutan, 3) memulangkan jenazah TKI ke tempat asal
dengan cara yang layak serta menanggung semua biaya yang diperlukan,
termasuk biaya penguburan sesuai dengan tata cara agama TKI yang
bersangkutan, 4) mengurus pemakaman di negara tujuan penempatan TKI atas
persetujuan pihak keluarga TKI, atau sesuai dengan ketentuan yang berlaku di
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negara yang bersangkutan, 5) memberikan perlindungan terhadap seluruh harta
milik TKI untuk kepentingan anggota keluarganya dan 6) mengurus semua hakhak TKI yang seharusnya diterima.

Setiap TKI yang akan kembali ke Indonesia, yang telah melaksanakan perjanjian
kerjanya, wajib melaporkan kepulangannya kepada Perwakilan RI negara tujuan.
Pelaporan bagi TKI yang bekerja pada pengguna perseorangan dilakukan oleh
P3TKIS. Kepulangan TKI dari negara tujuan sampai tiba di daerah asal menjadi
tanggung jawab pelaksana penempatan TKI. Pengurusan kepulangan TKI meliputi :
1) pemberian kemudahan atau fasilitas kepulangan terhadap TKI dari
kemungkinan adanya tindakan pihak-pihak lain yang tidak bertanggung jawab dan
dapat merugikan TKI dalam kepulangan. Dalam hal terjadi perang, bencana alam,
wabah penyakit, dan deportasi, semua pihak yang terkait bekerja sama mengurus
kepulangan TKI sampai ke daerah asalnya.

1. Aspek Perlindungan Hukum Administrasi

Aspek perlindungan hukum administrasi di sini adalah meliputi pembinaan
administratif, pengawasan administratif dan sanksi administratif. Pembinaan
Administratif diatur dalam Pasal 86 s/d Pasal 91, sedangkan Pengawasan
Administratif diatur dalam Pasal 92 dan 93 Undang-undang No. 39 Tahun 2004
yaitu :

Pasal 86 :
(1) Pemerintah melakukan pembinaan terhadap segala kegiatan yang berkenaan

dengan penyelenggaraan Penempatan dan Perlindungan TKI di luar negeri.
(2) Dalam melakukan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

Pemerintah dapat mengikutsertakan pelaksana penempatan TKI swasta,
organisasi dan/atau masyarakat.
(3) Pembinaan sebagaimana dimaksuda pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan

secara terpadu dan terkoordinasi.
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Sanksi administratif dalam Undang-undang No. 39 Tahun 2004 Tentang
Penempatan dan Perlindungan TKI di Lur Negeri, dalam Pasal 100 menyebutkan
bahwa :
(1) Menteri menjatuhkan sanksi administratif atas pelanggaran terhadap

ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Pasal 17 ayat
(1), Pasal 20, Pasal 32 ayat (1), Pasal 33, Pasal 34 ayat (3), Pasal 38 ayat (2),
Pasal 49 ayat (1), Pasal 54 ayat (1), Pasal 55 ayat (2) dan ayat (1), Pasal 58
ayat (1) dan ayat (2), Pasal 62 ayat (1), Pasal 67 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 69
ayat (1), Pasal 71, Pasal 72, Pasal 73 ayat (2), Pasal 74 ayat (1), Pasal 76 ayat
(1), Pasal 82, atau Pasal 105.
(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
a.

peringatan tertulis;

b.

penghentian sementara sebagian atau

seluruh kegiatan usaha

penempatan TKI;
c.

pencabutan izin;

d.

pembatalan keberangkatan calon TKI; dan/atau

e.

pemulangan TKI dari luar negeri dengan biaya sendiri.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) dan ayat (2), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri.

Berdasarkan ketentuan pasal di atas, maka merupakan suatu pelanggaran apabila
bertentangan dengan ketentuan pasal-pasal berikut ini :

Pasal 12 :
Perusahaan yang akan menjadi pelaksana penempatan TKI swasta sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 10 huruf b wajib mendapat izin tertulis berupa SIPPTKI dari
Menteri.

Pasal 17 ayat (1) :
Pelaksana penempatan TKI

swasta

wajib menambah biaya

keperluan
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penyelesaian perselisihan atau sengketa calon TKI/TKI apabila deposito yang
digunakan tidak mencukupi.

Pasal 20 :
Untuk mewakili kepentingannya, pelaksana penempatan TKI swasta wajib
mempunyai perwakilan di negara TKI ditempatkan.
Perwakilan pelaksana penempatan TKI swasta sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), harus berbadan hukum yang dibentuk berdasarkan peraturan perundangundangan di negara tujuan.

Pasal 32 Ayat (1) :
Pelaksana penempatan TKI swasta yang akan melakukan perekrutan wajib
memiliki SIP dari Menteri.

Pasal 33 :
Pelaksana

penempatan

TKI

swasta

dilarang

mengalihkan

atau

memindahtangankan SIP kepada pihak lain untuk melakukan perekrutan calon TKI.

Pasal 34 Ayat (3) :
Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), wajib mendapatkan
persetujuan dari instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan dan
disampaikan oleh pelaksana penempatan TKI swasta.

Pasal 38 Ayat (2) :
Perjanjian penempatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketahui oleh
instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan kabupaten/kota.

Pasal 72 :
Pelaksana penempatan TKI swasta dilarang menempatkan TKI yang tidak sesuai
dengan pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan perjanjian kerja yang
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disepakati dan ditandatangani TKI yang bersangkutan.

Pasal 73 ayat (2) :
Dalam hal TKI meninggal dunia di negara tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf e, pelaksana penempatan TKI berkewajiban :
a. memberitahukan tentang kematian TKI kepada keluarganya paling lambat 3

(tiga) kali 24 (dua puluh empat) jam sejak diketahuinya kematian tersebut;
b. mencari informasi tentang sebab-sebab kematian dan memberitahukannya

kepada pejabat Perwakilan Republik Indonesia dan anggota keluarga TKI yang
bersangkutan;
c. memulangkan jenazah TKI ke tempat asal dengan cara yang layak serta

menanggung semua biaya yang diperlukan, termasuk biaya penguburan sesuai
dengan tata cara agama TKI yang bersangkutan;
d. mengurus pemakaman di negara tujuan penempatan TKI atas persetujuan

pihak keluarga TKI atau sesuai dengan ketentuan yang berlaku di negara yang
bersangkutan;
e. memberkan perlindungan terhadap seluruh harta milik TKI untuk kepentingan

anggota keluarganya; dan
f. mengurus pemenuhan semua hak-hak TKI yang seharusnya diterima.

Pasal 76 ayat (1) :
Pelaksana penempatan TKI swasta hanya dapat membebankan biaya penempatan
kepada calon TKI untuk komponen biaya:
a.

pengurusan dokumen jati diri;

b.

pemeriksaan kesehatan dan psikologi; dan

c.

pelatihan kerja dan sertipikat kompetensi kerja.

Pasal 82 :
Pelaksana penempatan TKI swasta bertanggung jawab untuk memberikan
perlindungan kepada calon TKI/TKI sesuai dengan perjanjian penempatan.
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Selain dokumen yang diperlukan untuk bekerja di luar negeri, TKI yang bekerja di
luar negeri secara perseorangan harus memiliki KTKLN.

Ketentuan mengenai sanksi administratif sebagaimana dalam Pasal 100 ayat (2) di
atas, berupa : peringatan tertulis; penghentian sementara sebagian atau seluruh
kegiatan usaha penempatan TKI; pencabutan izin; pembatalan keberangkatan
calon TKI; dan/atau pemulangan TKI dari luar negeri dengan biaya sendiri, diatur
dalam Peraturan Menteri. Oleh karena Peraturan Menteri tersebut belum dibuat,
maka dalam Keputusan Menteri Tenaga Kerja Transmigrasi No. Kep- 104 A/
MEN/2002 Tentang Penempatan Tenaga Kerja Indonesia ke Luar Negeri, Bab VIII
mengenai Sanksi adalah sanksi administratif kepada PJTKI berupa : teguran
tertulis; penghentian kegiatan sementara (skorsing); dan pembatalan/pencabutan
SIUP-PJTKI. Sanksi administratif kepada Calon TKI/TKI berupa : pembatalan
keberangkatan Calon TKI; pemulangan TKI dari luar negeri dengan biaya sendiri;
pelarangan bekerja ke luar negeri/black list, dan pengembalian biaya yang telah
dikeluarkan oleh pelaksana penempatan sesuai ketentuan yang berlaku.

Teguran tertulis dijatuhkan kepada PJTKI apabila :
a. tidak melaksanakan penempatan dengan menerapkan sistem informasi on line;

atau
b. tidak memasang papan nama perusahaan; atau
c. tidak melaporkan perubahan alamat Kantor PJTKI, atau perubahan Komisaris

dan atau Direksi PJTKI; atau
d. tidak melakukan kegiatan penempatan selama 6 (enam) bulan; atau
e. tidak melaporkan keberadaan Perwalu; atau
f. tidak mendaftarkan Mitra Usaha dan atau Pengguna pada Perwakilan RI di

negara setempat; atau
g. tidak melaporkan kawasan negara tujuan penempatan yang dipilihnya untuk

TKI yang terkena Kendali Alokasi TKI; atau
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h. tidak melaporkan perjanjian kerjasama dengan BLK atau Lembaga Pelatihan

lainnya; atau
i. tidak memberitahukan keberangkatan TKI kepada Pengguna, Mitra Usaha,

Perwakilan RI dan Perwalu; atau
j. tidak melaporkan TKI yang sakit, mengalami kecelakaan atau meninggal dunia
selama penempatan; atau
k. tidak melaporkan kepulangan TKI; atau93

PJTKI yang melakukan pelanggaran sebagaimana di atas, dapat dikenakan sanksi
administratif berupa teguran tertulis pertama. Dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja
setelah dikenakan sanksi teguran tertulis pertama, PJTKI belum juga
menyelesaikan masalahnya atau melakukan kembali kesalahan dikenakan sanksi
teguran tertulis kedua. Dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah dikenakan sanksi
teguran tertulis kedua. PJTKI belum juga menyelesaikan masalahnya atau
melakukan kembali kesalahan dikenakan sanksi teguran tertulis ketiga. Dalam
waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah dikenakan sanksi teguran tertulis ketiga, PJTKI
belum juga menyelesaikan masalahnya atau melakukan kembali kesalahan
dikenakan sanksi penghentian kegiatan sementara (skorsing).

PJTKI yang telah dikenakan sanksi teguran tertulis sebanyak 3 (tiga) kali dalam
jangka waktu 1 (satu) tahun kalender dan melakukan kembali kesalahan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (1) dalam tahun kalender yang sama,
dikenakan sanksi penghentian kegiatan sementara (skorsing).94

PJTKI yang telah dikenakan sanksi teguran tertulis sebanyak 3 (tiga) kali dalam
jangka waktu 1 (satu) tahun kalender dan melakukan kembali kesalahan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (1) pada tahun kalender berikutnya,

Lihat Pasal 81 Keputusan Menteri Tenaga Kerja Transmigrasi No. Kep- 104A/
MEN/ 2002 Tentang Penempatan Tenaga Kerja Indonesia ke Luar Negeri.
94
Lihat Pasal 82 Keputusan Menteri Tenaga Kerja Transmigrasi No. Kep- 104A/
MEN/2002 Tentang Penempatan Tenaga Kerja Indonesia ke Luar Negeri.
93

116

dikenakan sanksi teguran pertama pada tahun yang bersangkutan.95
1) Penghentian kegiatan sementara (skorsing) dijatuhkan kepada PJTKI, apabila :
a. tidak memenuhi kewajiban menyetor kembali deposito yang telah

dicairkan; atau
b. memberikan kewenangan berdasarkan SIUP-PJTKI yang dimilikinya kepada

pihak lain untuk melakukan kegiatan penempatan TKI; atau
c. PJTKI atau Kantor Cabang melakukan rekrut melalui lembaga atau

perseorangan yang tidak memiliki kewenangan atau ijin sebagai rekruter
atau penyedia tenaga kerja; atau
d. Kantor Cabang melakukan kegiatan secara langsung dengan Mitra Usaha

dan atau Pengguna; atau
e. Menempatkan TKI di luar kawasan negara tujuan penempatan yang telah

dipilihnya; atau
f. Tidak melegalisir perjanjian kerjasama penempatan; atau
g. Tidak melegalisir surat permintaan TKI (job order) kepada Perwakilan RI di

negara setempat; atau
h. Menempatkan TKI tidak sesuai dengan perjanjian kerja atau tidak

melegalisir perjanjian kerja; atau
i. Tidak membuat perjanjian penempatan dengan Calon TKI sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1); atau
j. Merekrut, mendaftar dan menghimpun Calon TKI tanpa memiliki surat ijin
pengerahan (SIP); atau
k. Tidak mengurus pelaksanaan tes kesehatan tambahan bagi Calon TKI
dalam hal negara tujuan mensyaratkannya; atau
l. Tidak mempunyai BLK; atau
m.

Menempatkan TKI dalam Kendali Alokasi TKI bagi PJTKI yang belum
memiliki BLK; atau

n. Menyediakan asrama/akomodasi yang tidak memenuhi persyaratan; atau
o. Tidak mengikutsertakan TKI dalam program asuransi TKI; atau
Lihat Pasal 83 Keputusan Menteri Tenaga Kerja Transmigrasi No. Kep- 104A/
MEN/2002 Tentang Penempatan Tenaga Kerja Indonesia ke Luar Negeri.
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p. Tidak melaksanakan Pembekalan Akhir Pemberangkatan (PAP); atau
q. Tidak melaporkan realisasi penempatan TKI setiap bulan kepada Instansi
Kabupaten/Kota daerah asal TKI, BP2TKI daerah asal TKI. BP2TKI domisili
PJTKI dan Direktur Jenderal dengan menggunakan formulir; atau
r. Membebani angsuran biaya penempatan melebihi 25% dari gaji yang
diterima TKI setiap bulan; atau
s. Memotong upah TKI selain untuk pembayaran angsuran biaya
penempatan; atau
t. Tidak menyelesaikan perselisihan atau permasalahan yang dialami TKI;
atau
u. Tidak mengurus TKI yang sakit, mengalami kecelakaan atau meninggal
dunia di luar negeri; atau
v. Tidak mengurus kepulangan TKI; atau
w. Tidak mengurus dan menandatangani perpanjangan perjanjian kerja;96

Sanksi penghentian kegiatan sementara (skorsing) dikenakan kepada PJTKI
untuk jangka waktu sekurang-kurangnya 1 (satu) bulan dan paling lama 3
(tiga) bulan. Dalam surat keputusan penghentian kegiatan sementara
(skorsing). Direktur Jenderal menetapkan kewajiban yang harus dipenuhi
PJTKI.

Dalam hal masa penghentian kegiatan sementara (skorsing) telah berakhir
dan PJTKI belum juga melaksanakan kewajiban sebagaimana mestinya.
Mentreri dapat mencabut SIUP-PJTKI yang bersangkutan. PJTKI yang
dikenakan sanksi penghentian kegiatan sementara (skorsing), wajib
bertanggungjawab atas pemberangkatan Calon TKI yang telah memiliki
dokumen lengkap dan visa kerja. Selama dikenakan sanksi penghentian
kegiatan

sementara

(skorsing),

PJTKI

dilarang

melakukan

kegiatan

rekrut/penempatan TKI.
Lihat Pasal 84 Keputusan Menteri Tenaga Kerja Transmigrasi No. Kep- 104A/
MEN/2002 Tentang Penempatan Tenaga Kerja Indonesia ke Luar Negeri.
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2) Menteri dapat menjatuhkan sanksi administratif berupa pencabutan SIUP-

PJTKI apabila :
a. terbukti memiliki dokumen yang tidak memenuhi persyaratan/cacat

hukum; atau
b. PJTKI melakukan pencairan deposito dana jaminan dengan melanggar

ketentuan; atau
c. Melakukan kegiatan penempatan TKI sebelum dipenuhinya kembali nilai

deposito yang telah dicairkan; atau
d. Menempatkan TKI tanpa dokumen; atau
e. Mengganti atau mengubah perjanjian kerja yang sudah ditandatangani;

atau
f. Menempatkan TKI pada pekerjaan dan tempat yang melanggar kesusilaan

atau yang membahayakan keselamatan dan kesehtan TKI; atau
g. Tidak memberangkatkan Calon TKI dalam batas waktu yang ditetapkan

dalam perjanjian penempatan; atau
h. Tidak menyediakan asrama/akomodasi; atau
i. Memberangkatkan TKI ke luar negeri tanpa KTKLN; atau

j. Membebani biaya penempatan TKI melebihi ketentuan; atau k.
Membebani biaya jasa perusahaan (company fee) kepada TKI melebihi 1
(satu) bulan gaji; atau
l. Tidak memberikan perlindungan dan pembelaan terhadap hak dan

kepentingan TKI di luar negeri.97

Selain pelanggaran di atas, PJTKI yang terbukti terlibat dan atau melakukan
perbuatan pemalsuan dokumen TKI atau dokumen lain yang berkaitan
dengan penempatan TKI. Menteri dapat mengenakan sanksi pencabutan SIUP.

Dalam hal SIUP-PJTKI dicabut, PJTKI berkewajiban :
Lihat Pasal 86 Keputusan Menteri Tenaga Kerja Transmigrasi No. Kep- 104A/
MEN/2002 Tentang Penempatan Tenaga Kerja Indonesia ke Luar Negeri.
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a. mengembalikan seluruh biaya yang telah diterima dari Calon TKI yang

belum ditempatkan sesuai dengan perjanjian penempatan;
b. memberangkatkan Calon TKI yang telah memenuhi syarat dan memiliki

dokumen lengkap dan visa kerja; dan
c. menyelesaikan permasalahan yang dialami TKI di negara tujuan

penempatan sampai dengan berakhirnya perjanjian kerja TKI yang terakhir
diberangkatkan untuk jangka waktu 2 (dua) tahun.

3) Calon TKI dapat dibatalkan keberangkatannya ke luar negeri apabila :
a. melakukan pemalsuan dokumen;
b. membuat keonaran di asrama dan
c. melakukan tindak pidana lainnya.

TKI dipulangkan dengan biaya sendiri apabila TKI :
a. melanggar peraturan ketenagakerjaan di negara tujuan penempatan;
b. melanggar ketentuan dalam perjanjian kerja;
c. melanggar ketentuan dalam perjanjian penempatan; dan
d. melakukan perbuatan yang diancam hukuman pidana di negara tujuan

penempatan.

TKI dilarang bekerja kembali di luar negeri/black list apabila TKI dipulangkan
karena melakukan perbuatan tersebut di atas.
Dalam hal Calon TKI dibatalkan keberangkatannya atau mengundurkan diri tanpa
alasan yang sah. Calon TKI yang bersangkutan dikenakan sanksi pengembalian
seluruh biaya yang telah dikeluarkan oleh PJTKI sesuai dengan perjanjian
penempatan TKI.

Berdasarkan uraian mengenai aspek hukum administrasi terhadap TKI di luar
negeri, lebih dutujukan kepada PJTKI dan TKI itu sendiri. Jenis sanksi administrasi
tersebut merupakan :
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1) paksaan pemerintahan atau tindakan paksa;
2) Penutupan tempat usaha;
3) Penghentian kegiatan usaha;
4) Pencabutan izin melalui proses teguran, paksaan pemerintahan, penutupan.

Dapat dikatakan di sini bahwa sanksi administratif terhadap PJTKI dan TKI yang
melakukan pelanggaran administrasi, nyatalah bahwa sarana penegakan hukum
administrasi masih terbatas penuangannya, yakni sebatas pada paksaan
pemerintah dan pencabutan izin. Dalam Undang-undang No. 39 Tahun 2004
Tentang Penempatan dan Perlindungan TKI di Luar Negeri tidak adanya ketentuan
sanksi administratif yang bisa diganti dengan uang paksa merupakan hal positif,
hal ini dapat menghindari praktik kolusi, korupsi dan nepostisme. Berbeda
misalnya dengan Pasal 25 ayat (5) Undang - Undang Pengelolaan Lingkungan
Hidup yang menyatakan : “Paksaan pemerintahan dapat diganti dengan
pembayaran sejumlah uang tertentu merupakan perumusan secara yuridis aneh,
karena membuka pintu untuk kolusi yang tidak sesuai dengan semangat reformasi.

Dalam hukum administrasi, paksaan pemerintahan berbentuk tindakan atau
perbuatan nyata (feitelijk handeling) yang dalam kepustakaan hukum Belanda
lazimnya dikenal sebagai “bestuursdwang".98 Paksaan pemerintah dalam sanksi
administrasi terhadap TKI ini adalah tindakan untuk mencegah pelanggaran;
tindakan untuk mengakhiri pelanggaran yang semuanya atas beban biaya
penanggungjawab kegiatan dan/atau usaha. Dalam hal ini paksaan pemerintahan
merupakan wewenang Menteri.
Bentuk sanksi administrasi tertinggi adalah pencabutan izin melakukan usaha
dan/atau kegiatan oleh PJTKI, sedangkan pencabutan izin merupakan wewenang
pejabat yang menerbitkan izin tersebut yaitu Menteri Tenaga Kerja dan
Transmigrasi.
Philipus Mandiri Hadjon, Philipus Mandiri Hadjon, Undang-Undang No. 23 Tahun 1997
dan Penegakan Hukumnya Ditinjau Dari Aspek Hukum Administrasi (Semarang : Disampaikan Pada
Seminar Nasional : Fakultas Hukum Hukum Universitas Diponegoro, 21 Pebruari 1998), halaman 10.
98
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2. Aspek Perlindungan Hukum Pidana

Aspek hukum pidana dalam kaitannya dengan sanksi pidana dalam Undangundang No. 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan dan Perlindungan TKI di Luar
Negeri adalah asas kepastian hukum (legalitas), asas pencegahan dan asas
pengendalian.

Asas legalitas (principle of legality), yang di dalamnya terkandung asas kepastian
hukum dan kejelasan serta ketajaman dalam merumuskan peraturan dalam
hukum pidana, khususnya sepanjang berkaitan dengan perumusan pasal dan
sanksi yang perlu dijatuhkan agar si pelaku mentaati normanya.

Asas pencegahan (The Precautionary principle), yaitu apabila terjadi bahaya atau
ancaman

terjadinya

pelanggaran

yang

serius

dan

irreversible,

maka

kekurangsempurnaan suber daya manusia dapat dijadikan alasan untuk menunda
dan memperbaiki sistem penempatan TKI ke Luar Negeri.

Asas pengendalian (principle of restraint) yang juga merupakan salah satu syarat
kriminalisasi, yang menyatakan bahwa sanksi pidana hendaknya baru
dimanfaatkan bahwa sanksi -sanksi perdata dan administrasi dan sarana-sarana
lain ternyata tidak tepat dan tidak efektif untuk menangani tindak pidana tertentu.
Dalam hukum pidana dalam hal ini dikenal asas subsidiaritas atau ultima ratio
principle atau ultimum remedium.

Pendayagunaan peradilan administrasi dan hukum pidana (double sanctioning)
tidak akan merupakan ne bis in idem. Tetapi sebaiknya hal tersebut dilakukan
setelah mempertimbangkan tingkat kesalahan si pelaku dan berat ringannya
akibat yang ditimbulkannya. Di sinilah letak pentingnya peranan Penyidik Pegawai
Negeri Sipil (PPNS). 99
Lihat Muladi, Prinsip-Prinsip dasar Hukum Pidana Lingkungan Dalam Kaitannya Dengan
Undang - Undang No. 23 Tahun 1997 (Semarang : Pusat Penelitian Lingkungan Hidup (PPLH)
Lembaga Penelitian Universitas Diponegoro, 1997), halaman 9.
99
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Aspek hukum pidana dalam Undang-undang No. 39 Tahun 2004 Tentang
Penempatan dan Perlindungan TKI di Luar Negeri, diatur dalam Bab XIII Pasal 102
s/d 104.

Pasal 102 :
(1) Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama
10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp. 2.000.000.000.00 (dua
miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 15.000000.000.00 (lima belas miliar
rupiah), setiap orang yang :
a. menempatkan warga negara Indonesia untuk bekerja di luar negeri

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4;
b. menempatkan TKI tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12; atau
c. menempatkan calon TKI pada jabatan atau tempat pekerjaan yang

bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan dan norma kesusilaan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30.
(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tindak pidana
kejahatan.

Pasal 103 :
(1) Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama

5 (lima) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp. 1.000.000.000,00 (satu
miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah),
setiap orang yang :
a. mengalihkan atau memindahtangankan SIPPTKI sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 19;
b. mengalihkan

atau

memindahtangankan

SIP

kepada

pihak

lain

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33;
c. melakukan perekrutan calon TKI yang tidak memenuhi persyaratan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35;
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d. menempatkan TKI yang tidak lulus dalam uji kompetensi kerja

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45;
e. menempatkan TKI tidak memeuhi persyaratan kesehatan dan psikologi

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50;
f. menempatkan calon TKI/TKI yang tidak memiliki dokumen sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 51;
g. menempatkan TKI di luar negeri tanpa perlindungan program asuransi

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68; atau
h. memperlakukan calon TKI secara tidak wajar dan tidak manusiawi selama

masa di penampungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (3).
(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tindak pidana

kejahatan.

Pasal 104
(1) Dipidana dengan pidana kurungan paling singkat 1 (satu) bulan dan paling
lama 1 (satu) tahun dn/atau denda paling sedikit Rp. 100.00000.00 (seratus
juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000.00

(satu

miliar

rupiah), setiap orang yang :
a. menempatkan TKI tidak melalui Mitra Usaha sebagaimana disyaratkan

dalam Pasal 24;
b. menempatkan TKI di luar negeri untuk kepentingan perusahaan sendiri

tanpa izin tertulis dari Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26
ayat (1);
c. mempekerjakan calon TKI yang sedang mengikuti pendidikan dan

pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46;
d. menempatkan TKI di Luar Negeri yang tidak memiliki KTKLN sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 64; atau
e. tidak memberangkatkan TKI ke luar negeri yang telah memenuhi

persyaratan kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal
67.
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(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tindak pidana
pelanggaran.

Berdasarkan ketentuan di atas, dapat dikatehui bahwa tindak pidana pidana
sebagaimana di atas adalah berupa kejahatan (Pasal 102 dan 103) dan
pelanggaran (Pasal 104).

Kejahatan sebagaimana Pasal 102 dan 103 dan Pelanggaran sebagaimana Pasal
104 Undang-undang No. 39 Tahun 2004 ditujukan kepada setiap orang terutama
ditujukan kepada PJTKI yang merupakan pelaksana penempatan TKI ke luar negeri.

Dengan bentuk sanksi pidana nominal khusus dalam ketentuan di atas, yaitu
pidana penjara paling singkat 2 tahun, dan maksimal khusus paling lama 10 tahun
dan denda paling sedikit 2 milyar rupiah dan paling banyak 15 milyar rupiah,
sebagaimana dalam Pasal 102, Pidana penjara minimal 1 tahun maksimal 5 tahun
dan denda paling sedikit 1 milyar rupiah dan paling banyak 5 milyar rupiah
sebagaimana dalam Pasal 103, dan pidana kurungan minimal 1 bulan dan
maksimal 1 tahun dan denda sedikitnya 100 juta rupiah dan paling banyak 1 miliar
rupiah sebagaimana dalam Pasal 104, maka diharapkan mampu untuk mencegah
terjadinya tindak pidana dalam rangka perlindungan TKI di luar negeri.

Berdasarkan paparan di atas, maka dapat diketahui bahwa aspek perlindungan
hukum TKI di luar negeri, sebagaimana diatur dalam Undang- undang No. 39
Tahun 2004 Tentang Penempatan dan Perlindungan TKI di Luar Negeri, terdiri dari
aspek hukum administrasi dan aspek hukum pidana. Aspek hukum administrasi
berupa bentuk tindakan pembinaan administrasi dan pengawasan administrasi
serta sanksi administrasi yang lebih cenderung kepada tindakan administrasi
pemerintahan berupa paksaan pemerintah dan pencabutan izin usaha. Aspek
hukum pidana lebih cenderung kepada tindakan yang dilakukan kepada setiap
orang terutama kepada PJTKI yang bobot tindakannya lebih berat dan
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menimbulkan akibat yang berat juga.

Perlu diketahui pula dalam Undang-undang No. 39 Tahun 2004 Tentang
Penempatan dan Perlindungan TKI di Luar Negeri, tidak terdapat aspek hukum
perdata dalam perlindungan TKI tersebut. Akan lebih baik jika aspek hukum
perdata juga diatur dalam undang-undang tersebut, hal ini perlu karena dari sisi
kemungkinan kerugian bagi Calon TKI/TKI yang dirugikan oleh PJTKI.

Dalam proses pra penempatan kemungkinan timbul terjadinya wanprestasi baik
oleh PJTKI maupun oleh Calon TKI/TKI :
1) Wanprestasi tetang biaya, waktu, jenis pekerjaan, dan tempat bekerja atau

negara tujuan penempatan;
2) Wanprestasi tentang penyediaan/pengurusan dokumen penempatan;
3) Perlakuan yang merugikan dalam proses pra penempatan;

Pada masa penempatan :
1) Wanprestasi tentang penggantian biaya penempatan;
2) Wanprestasi tentang jangka waktu pelaksanaan perjanjian kerja;

Pada purna penempatan :
1) Wanprestasi tentang pengurusan santunan asuransi;
2) Wanprestasi tentang pelayanan pemulangan;
3) Wanprestasi tentang penggantian biaya penempatan;
4) Wanprestasi tentang pengembalian dokumen dalam rangka penemnpatan.

Bentuk-bentuk wanprestasi sebagaimana di atas, apabila menimbulkan kerugian
bagi kedua belah pihak yaitu PJTKI dan Calon/TKI, akan lebih baik apabila diatur
pula dalam Undang-undang No. 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan dan
Perlindungan TKI di Luar Negeri.
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Berdasarkan perlindungan hukum terhadap TKI baik pada pra penempatan, masa
penempatan dan purna penempatan sebagaimana diuraikan di atas, berdasarkan
analisis merupakan bentuk perlindungan hukum dari aspek hukum administrasi
dan aspek hukum pidana. Hal ini dapat dilihat dari ketentuan dalam Undangundang No. 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan dan Perlindungan TKI di Luar
Negeri.

Keadaan kasus buruh migran yang terjadi dari tahun ke tahun terasa lebih
memprihatinkan tidak ada perubahan. Bukan karena angka kasusnya lebih tinggi,
tetapi karena kasus-kasus itu terjadi pada saat sudah ada. Undang-Undang (UU)
Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja
Indonesia di Luar Negeri dan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 6 Tahun 2006
tentang Kebijakan Reformasi Sistem Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja
Indonesia yang dikeluarkan pemerintah dan Badan Nasional Penempatan dan
Perlindungan

Tenaga

Kerja

Indonesia

(BNP2TKI),

belum

memberikan

pembenahan mendasar terhadap sistem penempatan dan perlindungan buruh
migran masih menempatkan BMI dan masih kepada persoalan teknis pengiriman
BMI, pada konteks ini masih menempatkan BMI sebagai komoditi dan penyokong
devisa negara. Padahal sebagaimana yang dibutuhkan adalah perlindungan
hukum terhadap BMI di luar negeri.

Undang-undang tersebut lebih banyak mengatur secara detail bisnis penempatan
TKI ke luar negeri, sementara aspek perlindungan ditempatkan bukan sebagai
perkara utama. Perlindungan buruh migran lebih banyak diserahkan kepada
perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (PJTKI), yang notabene adalah lembaga
bisnis. Padahal kalau spiritnya adalah perlindungan, pembenahan sistem
penempatan, mulai dari perekrutan, pendidikan, sampai pemulangan buruh
migran akan diatur pertama-tama berdasarkan perspektif perlindungan. Itulah
mengapa keberadaan UU No 39/2004 juga tidak berdampak pada perbaikan nasib
BMI.
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BNP2TKI yang dimaksudkan untuk mengatasi masalah koordinasi antar
departemen

dan

mempercepat

terwujudnya

tujuan

penempatan

dan

perlindungan buruh migran juga belum efektif menjalankan perannya. Yang
terjadi, penempatan dan perlindungan buruh migran Indonesia masih
berlangsung dengan pola lama. Nasib buruh migran tetap berada di tangan PJTKI
yang bekerja tanpa standar dan beroperasi dengan tetap mengandalkan calo.
Belum ada sistem kontrol efektif terhadap kinerja PJTKI. Juga tidak ada sanksi
pidana bagi PJTKI yang melakukan pelanggaran selain sanksi administratif berupa
pencabutan izin.

Inpres No. 6/2006 yang diharapkan akan dapat memperbaiki keadaan pada
kenyataannya juga bernasib sama dengan UU No. 39/2004. Inpres itu menjadi
tumpukan dokumen tanpa realisasi. Seperti halnya UU No 39/2004, secara
substansial Inpres No 6/2006 juga lebih banyak bicara soal bisnis penempatan
tenaga kerja dan miskin substansi perlindungan. Sistem perlindungan lebih
banyak diarahkan ke penanganan (kasus) dan bukan pencegahan terjadinya kasus.

Kebijakan pengaturan di atas pada dasarnya cukup menyulitkan BMI dan anggota
keluarganya, hal ini dikarenakan fokus dan prioritas dari kebijakan tersebut
adalah pengerahan BMI ke luar negeri untuk meraih devisa, namun kebijakan
tersebut tidak bertujuan menjamin hak-hak BMI dan anggota keluarganya.
Padahal khalayak sudah mengakui bahwa mesti hanya berstatus sebagai
pelaksana rumah tangga di negeri orang, mereka dijuluki sebagai pahlawan devisa.

Berdasarkan uraian terhadap kebijakan di atas, bahwa kebijakan yang diterapkan
dengan

mengutamakan

pembangunan

ekonomi

yang

mengabdi

pada

pertumbuhan dan kestabilan modal melalui pemasukan uang sebesar-besarnya
dan stabilitas nasional untuk negara. Sementara itu angka pengangguran menjadi
persoalan perekonomian juga, akibat sempitnya lapangan pekerjaan di negeri ini.
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Hal ini menciptakan ketidakefektifan tenaga kerja yang ada. Jumlah tenaga kerja
yang tersedia seharusnya mampu memberikan pemasukan yang tinggi bagi
negara jika lapangan kerja terpenuhi.

Temuan

Pokok:

Mengenai

Kondisi

Buruh

Migran,

Kebijakan

dan

Permasalahan

Temuan pokok ini diidentifikasi pada proses pra-penempatan BMI ke luar negeri,
terdapat 3 (tiga) pihak utama yang terlibat yaitu pemerintah, pihak pengusaha
dan calon BMI dengan posisi dan kepentingan yang berbeda. Calon BMI sebagai
pihak yang lemah posisinya, cenderung lebih beresiko menerima perlakuan yang
merugikan dari pihak yang memiliki posisi lebih kuat. Pihak pemerintah khususnya
Depnaker yang berperan sebagai regulator, fasilitator sekaligus sebagai pengawas
berkepentingan agar kebijakan penempatan BMI dapat dilaksanakan menurut
perundang- undangan yang berlaku. Sedangkan pihak calon BMI sangat
berkepentingan untuk memperoleh pekerjaan di luar negeri secepatnya. Di pihak
lain, pengusaha sebagai pelaksana utama pengerahan BMI ke luar negeri sangat
berkepentingan terhadap kelangsungan usahanya.

Posisi calon BMI yang umumnya memiliki berbagai keterbatasan ini banyak
menggantungkan nasibnya pada pihak-pihak yang lebih kuat posisinya, baik dari
segi finansial maupun struktural. Hal ini memungkinkan BMI menjadi sasaran atau
objek dari berbagai kepentingan, antara lain kepentingan bisnis, sejak dari proses
persiapan (rekruitmen), pra-pemberangkatan sampai saat pemberangkatan.

Permasalahan yang dihadapi pihak BMI/ Tenaga Kerja Migran juga dapat
berkaitan antara tahap penempatan dan berpengaruh terhadap perlindungan
BMI secara keseluruhan baik di dalam maupun luar negeri. Tahapan persiapan
dalam proses pra-penempatan BMI/ Tenaga Kerja Migran merupakan fase paling
awal, dimana para calon BMI direkrut dari daerah asal. Sebagai kegiatan awal dari
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suatu proses yang saling terkait, kegiatan pada tahap ini sangat menentukan
keberhasilan penempatan BMI secara keseluruhan. Apabila proses BMI tidak
dilakukan sesuai aturan, dikhawatirkan dampaknya akan merugikan semua pihak,
khususnya BMI.

C. Koordinasi Antarinstansi
Selama ini koordinasi yang dilakukan instansi-instansi yang terkait dengan
penempatan TKI ke luar negeri belum cukup baik, sehingga semata-mata
menimpakan persoalan dan tanggung jawab kepada PPTKI atau calon TKI/TKI atau
setidaknya negara tujuan bekerja. Meskipun oleh peraturan perundang-undangan
memberikan peran sangat penting bagi PPTKIS, bahkan mengambil tanggung jawab
pemerintah, akan tetapi instansi yang terkait langsung dengan penempatan TKI
harus melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai peraturan perundangundangan yang berlaku.

“Salah satu hambatan untuk menjalankan program-program pemerintah dewasa ini
adalah kurangnya koordinasi antarinstansi. Koordinasi lemah dalam tataran
horizontal antardepartemen maupun dalam tataran vertikal antara pemerintah
pusat dan pemerintah daerah serta pemerintah provinsi dan pemerintah
kabupaten/kota, ” kata Hikmahanto Juwana. 100 Termasuk masalah penempatan TKI
sejak pra penempatan, penempatan dan pra penempatan disamping karena regulasi
yang tidak tegas sebagaimana diatas, kurangnya koordinasi dan peran yang harus
dilakukan oleh instansi tersebut untuk memberikan perlindungan.

Kepala BNP2TKI M Jumhur Hidayat mengakui pentingnya koordinasi antarinstansi
tersebut agar TKI memperoleh kepastian hukum dan terlindungi secara
hukum. Selama ini koordinasi antarinstansi yang terlibat dalam urusan pengerahan
tenaga kerja belum maksimal baik yang ada di dalam negeri maupun di luar negeri,
sehingga cenderung merugikan TKI dan tidak terlindungi kepastian hukum. Belasan
Hikmahanto Juwana, ”Koordinasi Antarinstansi”,
Okezone, 28
http://news.okezone.com/read/2009/05/28/58/223811/koordinasi-antarinstansi
100

Mei

2009,
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payung hukum dan peraturan ratifikasi organisasi buruh internasional (ILO) belum
sepenuhnya memberikan perlindungan terutama bagi pekerja sektor informal di
sejumlah negara pengguna jasa TKI. Banyaknya lembaga atau organisasi baik itu
pemerintah maupun swasta di dalam dan luar negeri yang terlibat sehingga
menyulitkan koordinasi, banyaknya pemangku kepentingan bahkan (power centers)
di dalam dan luar negeri serta beragamnya kepentingan dari sektor swasta di dalam
dan luar negeri. 101

Dalam masa pra penempatan misalkan saja, berberbagai permasalahan yang terjadi
karena kurang terdapatnya koordinasi, yaitu permasalahan kurangnya informasi
masyarakat yang berkeinginan menjadi TKI, perekrutan secara ilegal (calo) (sehingga
terjadi penipuan, pungutan liar, terjebak rentenir, penyekapan dan kekerasan lain),
pemalsuan dokumen (KTP, KK, Jiazah, Surat Ijin Keluarga dst), pemalsuan tentang
identitas calon TKI, kondisi penampungan yang buruk, selama penampungan
dipekerjakan, kekerasan baik fisik, psikis, maupun ekonomi selama dalam
penampungan, dan sebagainya. Misalkan saja jika lembaga yang memiliki tanggung
jawab memberikan informasi jelas dan berjalan efektif, maka masyarakat akan
mengetahui hak-haknya dan tidak tertipu dan terjebak dengan perekrutan elegal.
Tidak hanya itu, informasi yang jelas mengenai trackrecord PPTKIS selama ini, akan
dijadikan calon TKI sebagai penilaian akan memilih mendapatkan pelayanan
penempatan.

Dalam uraian dibawah ini menunjukkan kondisi dan fakta koordinasi antarinstansi
baik menyangkut kebijakan maupun pelaksanaan penempatan TKI di luar negeri.

1. Koordinasi Kebijakan Penempatan dan Perlindungan TKI
Semua kebijakan yang dibuat pemerintah harus berkesinambungan sesuai dengan
pembangunan nasional , dilakukan lintas bidang dan sesuai dengan politik/
kebijakan penempatan TKI di luar negeri dan tidak saling bertentangan, baik antar
“BNP2TKI:
Koordinasi
Antarinstansi
Perlu
Dibenahi”,
Antara,
http://id.berita.yahoo.com/bnp2tki-koordinasi-antarinstansi-perlu-dibenahi-075013711.html
101
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instansi pelaksana, maupun antar pemerintah pusat dan daerah, serta stakeholder
terkait penempatan TKI. Sehingga kebijakan yang dibuat setingkat undang-undang
maupun peraturan dibawahnya dapat terarah kepada tujuan yang dituju.

Jika kita melihat kepada Arah Pembangunan Jangka Panjang 2005–2025, untuk
”Mewujudkan

bangsa

yang

berdaya

saing”

salah satunya”Memperkuat

Perekonomian Domestik dengan Orientasi dan Berdaya Saing Global” disebutkan
sebagai berikut :

”Kebijakan pasar kerja diarahkan untuk mendorong terciptanya sebanyakbanyaknya lapangan kerja formal serta meningkatkan kesejahteraan pekerja
informal. Pasar kerja yang fleksibel, hubungan industrial yang harmonis dengan
perlindungan yang layak, keselamatan kerja yang memadai, serta terwujudnya
proses penyelesaian industrial yang memuaskan semua pihak merupakan ciri-ciri
pasar kerja yang diinginkan. Selain itu, pekerja diharapkan mempunyai
produktivitas yang tinggi sehingga dapat bersaing serta menghasilkan nilai
tambah yang tinggi dengan pengelolaan pelatihan dan pemberian dukungan bagi
program-program pelatihan yang strategis untuk efektivitas dan efisiensi
peningkatan kualitas tenaga kerja sebagai bagian integral dari investasi sumber
daya manusia. Sebagian besar pekerja, termasuk tenaga kerja Indonesia yang
bekerja di luar negeri, akan dibekali dengan pengakuan kompetensi sesuai
dinamika kebutuhan industri dan dinamika persaingan global.”
Dalam kebijakan ini, dalam jangka panjang upaya-upaya meningkatkan kualitas
sumber daya manusia (SDM) menjadi perhatian penting.

Sedangkan sesuai Peraturan Presiden No.5 tahun 2010 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) 2010-2014, ditetapkan 11 program
prioritas untuk mewujudkan Visi dan Misi pemerintah 2010-2014. Dalam prioritas
nasional lainnya di bidang politik, hukum, dan keamanan, di bidang
perekonomian, dan di bidang kesejahteraan rakyat, yaitu mengenai: peningkatan
pelayanan dan perlindungan tenaga kerja indonesia (TKI) di luar negeri menjadi
salah satu prioritas, baik selama proses penyiapan, pemberangkatan, dan
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kepulangan; serta peningkatan upaya pelayanan dan perlindungan tenaga kerja
indonesia (TKI) di luar negeri.102

Antara lain terkait terkait peningkatan pelayanan dan perlindungan TKI selama
proses penyiapan, pemberangkatan, dan kepulangan, antara lain dengan
melakukan kegiatan regulasi dan sertifikasi Sistem Elektronik Jasa Aplikasi dan
Konten,

Pembinaan

Administrasi

Penduduk,

Pengelolaan

Administrasi

Kependudukan, Pelayanan Dokumen Perjalanan Visa dan Fasilitas Keimigrasian,
Pembinaan, Penempatan dan Perlindungan TKI, Fasilitas Pelayanan Dokumen
Calon TKI, Penyiapan Pemberangkatan, Koordinasi Kebijakan Penyusunan Skim
Pembiayaan Kredit untuk TKI, Pelayanan Advokasi dan Perlindungan TKI,
Pengamanan Pemberangkatan dan sebagainya. Sedangkan untuk peningkatan
upaya pelayanan dan perlindungan TKI di luar negeri dengan kegiatan Koordinasi
Kebijakan Penyusunan Skim Asuransi dan Remitansi untuk TKI, Pembinaan
Penempatan dan Perlindungan TKI di luar negeri, Peningkatan Perlindungan dan
Pelayanan WNI/BHI di luar negeri. Semua kegiatan dalam bidang perekonomian
ini dengan tanggung jawab Menteri Koordinator Bidang Perekonomian.103

Selain itu dalam Bidang Ekonomi, penempatan dan perlindungan juga menjadi
persoalan. Strategi kebijakan dalam daya saing ketenagakejaan, antara lain Fokus
Prioritas Peningkatan Fasilitasi dan Perlindungan untuk Mendukung Mobilitas
Tenaga Kerja, yaitu dengan Peningkatan Peran Daerah dalam Fasilitasi dan
Perlindungan Pekerja, Menyempurnakan regulasi dan Memperkuat Kelembagaan
Penyelenggaraan Penempatancalon Pekerja Migran, Meningkatkan Pelayanan
Penyelenggaraan Penempatan, Meningkatkan Perlindungan Pekerja Migran,
Mengembangkan Informasi Pasar Kerja Luar Negeri; Mengembangkan sistem

102

Lampiran Perpres No. 5 Tahun 2010 tentang RPJMN 2010-2014 Buku I Prioritas Nasional,

hlm. I-60.
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informasi secara terpadu yang dapat memberikan informasi pekerja migran
secara efektif, efisien, terjaga keamanannya, akurat, dan andal.104

Dalam

Kebijakan

Pengarusutamaan

dan

Lintas

Bidang,

Berdasarkan

permasalahan, tantangan dan sasaran sebagaimana tersebut di atas, maka
pengarusutamaan gender dilakukan melalui tiga isu nasional. Pertama,
peningkatan kualitas hidup dan peran perempuan dalam pembangunan, melalui
harmonisasi peraturan perundangan dan pelaksanaannya di semua tingkat
pemerintahan, dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan. Kedua,
perlindungan perempuan terhadap berbagai tindak kekerasan, melalui upayaupaya pencegahan, pelayanan, dan pemberdayaan. Ketiga, peningkatan kapasitas
kelembagaan PUG dan pemberdayaan perempuan.105

Artinya dalam tataran kebijakan ketenagakerjaan ke depan, dalam penyusunan
berbagai aturan harus harus singkron dan terdapat kejelasan menuju yang
diinginkan. Kompleksitas permasalahan yang dihadapi TKI diluar negeri salah
satunya

karenanya

belum

maksimalnya

koordinasi

antarberbagai

kementerian/lembaga, instansi di daerah dalam penyusunan regulasi membuat
aturan yang jelas, tegas, tidak saling menegasikan karena pada akhirnya akan
merugikan TKI.

Misalkan saja, beberapa komponen utama pembagian tanggung jawab
penempatan dan perlindungan TKI ke luar negeri. Kegiatan prioritas dari
Depnakertrans adalah melakukan peningkatan dan perlindungan kepada para
tenaga kerja migran melalui perbaikan regulasi, sedangkan prioritas tugas
BNP2TKI, sesuai Peraturan Presiden No 18 Tahun 2006, antara lain adalah

104 Lampiran Perpres No. 5 Tahun 2010 tentang RPJMN 2010-2014 Buku II, Memperkuat
Sinergi Antar Bidang Pembangunan BabIII Ekonomi, hlm. II.3-89-II.3-93.
105 Lebih lengkapnya Implementasi Kebijakan Pengarusutamaan Gender Melalui Kebijakan
Kementerian/ Lembaga Beserta Indikatornya, lihat Perpres No. 5 Tahun 2010 tentang RPJMN 20102014, Buku II Memperkuat Sinergi Antar Bidang Pembangunan, Bab I Kebijakan Pengarusutamaan
dan Lintas Bidang, hlm. II.1-16
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memberikan pelayanan untuk penempatan calon tenaga kerja migran;
meningkatkan pengetahuan pekerja migran melalui penguatan kelembagaan dan
pengembangan kegiatan produktifitas; serta rehabilitasi bagi tenaga kerja migran
yang telah kembali ke tanah air dan lain sebagainya.

“Terkait dengan hasil pemeriksaan kinerja, kami sampaikan pemeriksaan kinerja
atas penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri. BPK menyimpulkan
efektivitas penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri tidak tercapai secara
optimal karena kompleksitasnya masalah. Permasalahan tersebut yaitu
penempatan TKI di luar negeri tidak didukung secara penuh dengan kebijakan
yang utuh, komprehensif, dan transparan untuk melindungi hak-hak dasar TKI,
sehingga memberikan peluang terjadinya penyimpangan sejak proses rekrutmen
sampai dengan pemulangan TKI ke tanah air.”106

2. Koordinasi Pelaksanaan Penempatan dan Perlindungan TKI Masa Pra
Penempatan, Penempatan dan Purna Penempatan
Terkait koordinasi antarinstansi, pemerintah beberapa kali membuat kebijakan
terkait upaya memperkuat koordinasi dalam penempatan TKI ke luar negeri, baik
pada saat pra penempatan TKI, penempatan dan purna penempatan.

Pemerintah memberikan perhatian masalah TKI pasca reformasi dengan
dibentuknya Badan Koordinasi Penempatan TKI sesuai dengan Kepres No.29
Tahun 1999. Badan ini atau biasa disebut BKPTKI adalah lembaga non-struktural
yang

melaksanakan

sebagian

kebijaksanaan

pemerintah

dalam

bidang

penempatan TKI ke luar negeri. Kepres ini dikeluarkan berlandaskan UU No. 14
Tahun 1969 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Mengenai Ketenagakerjaan.

”Pengantar Ketua BPK pada Penyerahan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester II Tahun
Anggaran 2010 kepada Presiden, Senin, 11 April 2011
106
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BKPTKI mempunyai fungsi:
a. perluasan dan peningkatan pemasaran tenaga kerja Indonesia di luar negeri;
b. peningkatan kualitas dan jumlah penyediaan tenaga kerja Indonesia ke luar
negeri;
c. peningkatan kualitas dan jumlah penyediaan tenaga kerja Indonesia di luar
negeri;
d. peningkatan kesejahteraan tenaga kerja Indonesia di luar negeri.

Susunan keanggotaan BKPTKI terdiri dari: Ketua merangkap Anggota Menteri
Tenaga Kerja, sedangkan anggotanya Menteri Dalam Negeri, Menteri Luar Negeri,
Menteri Kehakiman, Menteri Penerangan, Menteri Agama, Menteri Negara
Peranan Wanita, Kepala Kepolisian, Gubernur Bank Indonesia. Sekretaris
merangkap Pelaksana Harian Direktur Jenderal Pembina Penempatan Tenaga
Kerja, Departemen Kerja. Dengan Keputusan ini setidaknya sebanyak 9 instansi.
Namun, keberadaan BKPTKI tidak dimanfaatkan memberikan perlindungan
kepada TKI yang rentan. Aturan ini ditindaklanjuti dengan Kepmenaker No. 204
Tahun 1999 yang disahkan pada 30 September 1999.

Kemudian Pemerintah menetapan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan
Transmigrasi No.Kep.172/Men/2001 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan
Permasalahan Penempatan Tenaga Kerja Kerja Indonesia ke Luar Negeri, tanggal 4
Oktober 2001. Tim ini ditugaskan mengembangkan upaya terkoordinasi untuk
penanggulangan permasalahan penempatan dan perlindungan TKI mulai dari
tahap

pra

penempatan,

pemberangkatan,

selama

penempatan

sampai

pemulangan dari luar negeri. Tim ini ini dalam rangka tugas tersebut berfungsi:
merumuskan kebijakan penanggulangan permasalahan penempatan

dan

perlindungan TKI ke luar negeri secara terpandu; memberikan arahan dan
mengawasi pelaksanaan kegiatan Tim Teknis Operasional; dan melaporkan
pelaksanaan kegiatan Tim kepada Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Sebagai
Pelaksana Harian Badan Koordinasi Penempatan TKI yaitu Dirjen Pembinaan dan
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Penempatan TKI, membentuk dan menetapkan tugas serta fungsi Tim Teknis. Tim
ini bertanggungjawab kepada presiden.

Sebelumnya terdapat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Luar
Negeri, Menteri Kehakiman, Menteri Keuangan, Menteri Tenaga Kerja dan
Transmigrasi

tentang

Pembentukan

Tim

Penanggulangan

Permasalahan

Penempatan dan Perlindungan Tenega Kerja Indonesia ke Luar Negeri tanggal 11
Juli 2001.

Kemudian, tercatat Pemerintah membuat Keputusan Bersama Menteri Luar
Negeri, Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia, Menteri Perhubungan,
Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Menteri Agama, dan Menteri
Pemberdayaan Perempuan tentang Tim Advokasi, Pembelaan dan Perlindungan
Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri, tanggal 21 Nopember 2003.

Melalui Inpres No.6 Tahun 2006 tentang Kebijakan Reformasi Sistem Penempatan
dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia, tanggal 2 Agustus 2006, Presiden RI
dalam rangka reformasi sistem penempatan dan perlidungan TKI agar sebanyak
11 Menteri, Kapolri, para Gubernur, dan Para Bupati/Walikota, mengambil
langkah-langkah yang diperluakn sesuai tugas, fungsi dan kewenangan masingmasing. Oleh Presiden, Menko Bidang Perekonomian bertugas membentuk Tim
Koordinasi dan Pemantau Inpres ini dan kelompok kerja sesuai kebutuhan dan
menetapkan

keanggotaan,

susunan

organisasi,

tugas,

tata

kerja

dan

kesekratriatan Tim Koordinasi dan PPemantau Inpres ini. Sedangkan Menko
Bidang Politik dan, Hukum dan Keamanan dan Menko Bidang Perekonomian
mengkoordinasikan dan memantau pelaksanaan Inpres ini sesuai bidang
tugasnya.
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Dalam Lampiran Inpres

Kebijakan Reformasi

Sistem

Penempatan

dan

Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia ditetapkan mengenai kebijakan yang harus
dilakukan yaitu:

1. Penempatan TKI
Kebijakan penempatan TKI ini dengan program:
a.

Penyederhanaan dan Desentralisasi pelayanan penempatan TKI

b. Peningkatan kualitas dan kuantitas Calon TKI
c.

Pelayanan TKI di Embarkasi dengan Sistem One Roof Services.

2. Perlindungan TKI
Kebijakan perlindungan TKI dilakukan dengan program:
a.

Advokasi dan Pembelaan TKI

b. Penguatan fungsi Perwakilan RI dalam perlindungan TKI.

3. Pemberantasan Calo/Sponsor TKI
Kebijakan pemberantasan calo/ sponsor TKI dengan program:
a.

Pemberantasan praktek percaloan/ sponsor TKI di daerah.

b. Pemberantasan tindakan premanisme dan percaloan terhadap TKI di
embarkasi/ debarkasi.

4.

Lembaga Penempatan TKI
Kebijakan

lembaga

penempatan TKI

dengan program: Peningkatan

profesionalitas lembaga penempatan TKI.

5.

Dukungan Lembaga Perbankan
Kebijakan dukungan lembaga perbankan dengan program:
a. Fasilitasi kredit untuk Calon TKI.
b. Pengelolaan Remitansi TKI.
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BAB V
PERSPEKTIF SOSIAL DAN POLITIK

A. Involuasi Lahan dan TKI
Strategi pembangunan di masa Orde Baru maupun masa reformasi meski berbeda dari
sisi desain dan perencanaan pembangunan, namun tetap memunculkan sentralisasi
pembangunan di kota-kota besar khususnya Jakarta. Meski sejak

awal reformasi

digulirkan desain baru pembangunan otonomi daerah namun kenyataannya belum
mampu menjawab problem kesenjangan pembangunan. Di banyak daerah jutsru
kesenjangan antara kota dan desa semakin lebar bahkan mengarah pada kesenjangan
ekstrim.

Kesenjangan ekstrim ini menyebabkan terjadinya mobilisasi besar-besaran dari desa
menuju kota-kota besar di Indonesia. Bahkan tidak sedikit dari penduduk pedesaan yang
dengan terpaksa bekejera diluar negeri. Karena minimnya pendapatan sebagai petani
penggarap lahan maupun petani pemilik lahan, tidak memadai untuk mencukupi
kebutuhan sehari-hari. 107 Biaya sarana produksi (saprodi) serta sarana pertanian
(saprotan) seperti pupuk, dan alat pendukung pertaninan lainnya berakibat pada
terjerembabnya petani pada pusaran setan rente ekonomi. 108 rata-rata petani desa
hanya berpenghasilan kurang dari 3 $ sehari atau rata-rata 2 $ sehari. Dengan beban
kehidupan sehari-hari dan harga kebutuhan pokok yang tinggi, mengakibatkan beban
sosial ekonomi petani menjadi tinggi, tak heran bila pada situasi ini angka putus sekolah
mengalami kenaikan hampir 200% di desa-desa.109

107

Tim Kerja Studi dan Risalah Ketimpangan Sosial dan Ekonomi di Pulau Jawa, LP3ES,

108

Ibid, 10.
Susenas Badan Pusat Statistik (BPS), 2009.

2008.
109
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Digulirkannya UU otonomi daerah No. 22 tahun 1999 maupun UU No.32 tahun 2005
tentang pemerintahan daerah juga belum mampu menjawab problem kesenjangan
antara pusat dan daerah otonomi daerah tidak mampu mencipatkan kesejahteraan
kepada masyarakat otonomi baru hanya terjadi pada tatakelola pemerintahan belum
menjangkau kepada kesejahteraan masyarakat langsung didaerah-daerah. Bantuan
pemerintah Melalui Alokasi Dana Desa (ADD) yang hanya bernilai 100-300 juta pertahun
tidak bisa digunakan untuk pendampingan petani, biaya itu hanya habis untuk overhead
pemerintahan desa.

Minimnya dukungan anggaran pemerintah, absennya pendampingan, serta kebijakan
pertanian yang pro pasar.Pelan tapi pasti menyeret secara deras desa, masuk kedalam
pusaran liberaliasasi ekonomi. Di level desa fungsi pemerintah dalam hal subsidi,
proteksi, maupun regulasi yang berpihak pada petani sangatlah lemah bahkan nyaris
dikatakan tidak ada. Disinilah keluarga maupun masyarakat desa mengalami ancaman
degradasi sosial dan ekonomi secara bersamaan.110 Disinilah secara perlahan tapi pasti
desa-desa dipulau Jawa mengalami degradsi massif yang mengarah pada involuasi
lahan. Desa-desa di Jawa Barat, seperti Karawang, Indramayu, Cianjur, Sukabumi,
mengalami perpindahan daya guna dari awalnya petani pemilik lahan terbatas menjadi
petani penggarap atau gurem. Hal yang sama juga terjadi Jawa Timur, Jawa Tengah,
Banten, Lampung, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur111.

Dari situasi degradasi dan involasi inilah muncul alternatif pekerjaan baru sebagai
Tenaga pembantu rumah tangga di luar negeri. Artinya pilihan menjadi TKI bukanlah
pilihan utama tetapi karena terpaksa oleh keadaan sebagai upaya antisipasi atas
ancaman kemiskinan secara sistemik dan turun temurun. Pekerjaan menjadi TKI seolah
menjadi jalan terbaik menuju masa depan yang kebih cerah, demi kemajuan dan harga

Ha Joon Chang, Bad Samaritans, Negara Kaya dan Kebijakan Buruk serta Ancaman Negara
Berkembang, Grfiti Press, 2007.
111 Opcit, LP3ES, 2008.
110
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diri keluarga. Disinilah titik centrum relasi problem ekonomi, kemisikinan di desa, angka
putus sekolah

dengan semangat dan motifivasi keluar dari jerat kemiskinan dan

kemelaratan berkepanjangan.

Berbagai cerita nestapa, penderitaan, penyiksaan , dan kekejaman di luar negeri tidak
menyurutkan semangat dan motifiasi mereka untuk menjadi TKI. ironisnya. Tenaga
kerja Indonesia (TKI) yang dielukan-elukan sebagai pahlawan devisa negara oleh
pemerintah itu justru mengalami persoalan dan problem yang luar biasa. Dalam banyak
sisi, mereka menyisakan kepedihan dan kenestapaan yang menyinggung harga diri
bangsa. Padahal kontribusi TKI terhadap negara sangatlah besar. Menurut Data World
Migration Report 2010, TKI kita mampu menyumbangkan remittance sekitar 1,3 persen
pada Produk Domestik Bruto (PDB) negara kita 112.

Namun, hampir setiap hari dijumpai pemberitaan TKI, terutama yang berjenis kelamin
perempuan, menjadi korban kekerasan, bahkan pembunuhan seperti yang dialami
Sumiyati dan Kikim Komalasari. Data Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan
Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) tahun 2009 menunjukkan bahwa setiap satu hari, ada
satu TKI hamil dan tiga TKI meninggal113. Padahal bila kita menilik kembali pada amanat
yang diberikan oleh UU 39/2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja
Indonesia di Luar Negeri, tampak jelas bahwa negara sudah seharusnya memberikan
perlindungan dan pelayanan maksimal pada TKI dari sisi fisik, moral, maupun
martabatnya, serta memperlakukan mereka sebagai warga negara yang setara dengan
warga negara lain.

Pertanyaananya, kenapa berbagai peristiwa kekerasan terhadap TKI terus berulang?
Apakah pemerintah dalam hal ini Depnakertrans dan BNP2TKI tidak memiliki solusi
strategis yang lebih fokus untuk melindungi TKI dari berbagai macam tindak kekerasan
112
113

Word Migrant Report 2010.
BNP2TKI, 2009
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di negara penempatan? Atau sebenarnya ada pembiaran-pembiaran sehingga cerita
kekerasan terhadap TKI seolaholah tiada henti? Bagaimana kontirbusi PJTKI atau PPTKIS
didalam rantai permasalahan yang didalami oleh TKI. Data-data dibawah ini mencoba
menggambarkan sekilas tentang belum maksimalnya kerja pemerintah sejak proses
perekrutan, penempatan, serta perlindungan TKI.

Survei yang dilakukan Indonesia Strategic Solution (ISS) dengan sampel size 500 TKI yang
baru pulang dari luar negeri di Terminal IV Selapajang Bandara Sokerno- Hatta Jakarta
serta Terminal Bandara Juanda Surabaya memperlihatkan dengan telanjang tentang
kegagalan pemerintah melakukan pengelolaan dari hulu ke hilir managemen TKI. Hasil
survei menunjukkan bahwa tingkat pendidikan TKI yang berangkat ke luar negeri
sebagian besar ( 70 persen) SD sederajat, dan sebagian besar (63,3 persen) dari mereka
bekerja sebagai pembantu rumah tangga (PRT).114

Memperkuat data ISS, Menurut Data Direktor Perlindungan WNI dan BHI, Departemen
Luar Negeri tahun 2011 jumlah WNI yang diluar negeri berjumlah 3.091.284 sementara
jumlah TKI nya mencapai 1.820.077 artinya jumlah WNI diluar negeri 60% adalah
TKI115. Dari total jumlah TKI ini 70 % berpendidikan SLTP Kebawah. Dengan demikian
dalam perspektif perlindungan WNI kondisi TKI memiliki kerentanan dan resiko paling
besar dari ancaman kekerasan maupun human trafficking yang dari tahun ke tahun
jumlahnya makin meningkat.

Meski secara khusus pemerintah telah memiliki BNP2TKI sebagai lembaga yang
diberikan keweangan khusus untuk menangani TKI, namun ternyata hampir, sebagian
besar (60 persen) TKI tidak mengenal apa itu BN2TKI . Keberdaaan Lembaga ini seperti

Survey ini berlangsung menggunakan sampel 500 TKI yang baru datang dari luar negeri
Tatang Budi Utama Razak, Refleksi dan perpektif Pelayanan dan perlindungan WNI/TKI
diluar Negeri, bahan FGD BPHN, 14 Mei 2012.
114
115
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tidak hadir dan absen dari berbagai persoalan real yang dihadapi TKI dari rekrutmen,
penempatan, termasuk upaya perlindungannya. Apalagi , mayoritas TKI yang berangkat
ke luar negeri adalah mereka yang berjenis kelamin perempuan dengan tujuan
membantu ekonomi keluarga akibat terjadinya kemiskinan struktural dan involusi lahan
di desa. Akibatnya, TKI yang pergi ke luar negeri memiliki tingkat kerentanan tinggi
terhadap berbagai pelanggaran, pemerkosaan, dan perdagangan manusia karena
minimnya pengetahuan yang mereka miliki.

TKI dengan pendidikan rendah sebagian besar mendatangi Arab Saudi, Hong Kong,
Taiwan, dan Malaysia. Memang Hong Kong dan Taiwan sekarang memiliki perbaikan
kualitas karena pemerintah setempat memiliki UU yang ketat melindungi TK. Namun,
bagaimana dengan TKI yang ke negara-negara Arab, yang kultur perbudakan masih
menjadi pola pikir sebagian warga Arab Saudi. Ditambah mereka juga belum meratifi
kasi konvensi ILO, maka kekejaman dan kekerasan serta perkosaan sering kali tak
terhindarkan.

Demikian juga di negara Malaysia, perlakuan terhadap TKI sangatlah kasar karena
mereka merasa memiliki sentimen superioritas akibat dendam sejarah masa lalu
terhadap Indonesia. Berangkat dari berbagai persoalan di atas, pemerintah harus
mengambil langkah terukur untuk perbaikan managemen TKI, baik untuk jangka pendek,
menengah, maupun panjang. Langkah moratorium dalam jangka pendek memang bisa
dibenarkan sepanjang pemerintah menjamin memiliki sistem alternatif penyediaan
lapangan pekerjaan, terutama di perdesaan.

Namun bila pemerintah belum memiliki, alangkah baiknya pemerintah menyusun satu
sistem terencana dalam jangka pendek, menengah, dan panjang agar di masa datang,
TKI dengan keahlian khusus dan pendidikan formal dapat terlaksana. Langkah yang
dapat diambil adalah sebagi berikut. Pertama, perbaikan di sistem hulu, yakni
perekrutan, terutama faktor pemenuhan pendidikan formal TKI di daerah-daerah
143

pengirim TKI terbesar di Jawa maupun di luar Jawa. Salah satunya melalui kebijakan affi
rmative action di bidang pendidikan. Kebijakan ini harus diinisiasi oleh Depnakertans
maupun BNP2TKI dengan Departemen Pendidikan Nasional untuk membangun sekolah
gratis hingga SLTA sederajat yang memiliki fasilitas peningkatan keterampilan bagi calon
TKI. Didirikannya sekolah gratis khusus di daerah TKI merupakan perwujudan
kompensasi yang harus diberikan pemerintah atas perolehan devisa dan remittances.
Wajar bila pemerintah secara serius membangun pendidikan di daerah TKI mengingat
begitu besar kontribusi mereka. Model kebijakan ini sama seperti pemerintah
melakukan kebijakan bagi hasil migas di beberapa daerah penghasil migas. Kedua,
sosialisasi harus digalakkan dengan informasi yang jelas dan transparan kepada calon
TKI. Selama ini ada beberapa persoalan menyangkut tidak bekerjanya sistem sosialisasi
kepada para calon TKI. Pertama, Info tidak valid (negara tujuan, potensi resiko, hukum
dinegara setempat, kultur masyarakat), sebagaian besar calon TKI buta dengan kondisi
negara tujuan, seperti di negara tujuan timur tengah yang umumnya menganut hukum
kabala, dimana hukum pemerintah tidak bisa masuk ke dalam ruang domestik
warganya, padahal kekerasan terbesar terjadi didalam pekerja rumah tangga yang
dilakukan oleh majikan. Informasi tidak proporsional , para calon TKI Hanya diberikan
informasi yg menguntungkan sepertinya besarnya gaji bulanan, peluang menunaukan
ibadah haji atau umroh bagi calon TKI dengan negara tujuan Timur Tenga., meski sudah
ada instrumen hukum Permenakertrans NO , 14, namun tidak dilaksanakan secara baik.

Proses sosialisasi sebaiknya melibatkan aparat desa tempat para calon TKI berdomisili.
Artinya, Depnakertrans, BNP2TKI, dan Depdagri harus bisa duduk bersama untuk
memformulasikan bentuk koordinasi di antara mereka agar proses sosialisasi dapat
berjalan dengan baik. Contoh negara yang dapat dikatakan berhasil dalam hal
perencanaan dan implementasi masalah buruh migran adalah Filipina. Pengalaman
mereka seharusnya dapat dijadikan pelajaran berharga. Ketiga, karena TKI sudah
ditempatkan di luar negeri, perlu suatu kompartemen khusus di setiap Kedutaan Besar
RI di negara tersebut yang menangani masalah TKI, yang dibentuk dengan SK
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presiden.Dalam hal ini, TKI tidak saja diperlakukan sebagai TKI yang menyumbang
devisa, tetapi lebih sebagai warga negara RI yang harus dilindungi di mana pun mereka
berada. Jadi, aspek kewarganegaraan mereka yang lebih dikedepankan. Karena banyak
juga warga negara RI yang bekerja di luar negeri sebagai pekerja profesional, bukan
buruh kasar.Penguatan aspek perlindungan kewargenaegaraan juga sangat terkai
dengan Sistem penempatan CTKI yang benar-benat manusaiwi sesuai dengan standar
perlindungan migran worker didunia manapun. Eksploitasi terhadap CTKI harus
dihilangkan termasuk tidak adanya transparansi didalam penempatan TKI di negara
tujuan. Pemerintah harus menyediakan dana penempatan melalui APBN dan APBD.
Setiap tahun ada dana KUR TKI dalam rangka keberangkatan kerja ke luar negeri.
Kebijakan ini agar para CTKI tidak terjerat rentenir dan utang piutang oleh para mafia
yang menggunakan kesempatan melakukan pemerasan terhadap calon TKI.
B. PJTKI/PPTKIS, Posisi dan Problematikanya
Dalam situasi involusi dan kemiskinan struktural di pedesaan, serta jangkauan kebijakan
pemerintah yang tidak sampai pada masyarakat desa, maka posisi PJTKI/PPTKIS
sangatlah besar didalam mempengaruhi urat nadi ekonomi masyarakat desa. Melalui
para agen dan petugas lapangannya mereka berperan mendekati warga dengan
berbagai iming-iming bantuan ekonomi. Menurut Rusdi Basalamah Justru keberadaan
PJTKI sangat membantu masyarakat untuk mengatasi problem kemiskinan karena
lemahnya peran pemerintah116.

Para PJKI lah yang mengurus berbagai keperluan calon TKI bahkan tidak sedikit mereka
mengeluarkan biaya operasional lebih dahulu. Meski banyak pihak menyatakan bahwa
paktek ini mirip dengan sistem ijon, agar calon keluarga TKI terjerat dengan bantuan dan
utang yang harus dibayar dengan cara memberangkatkan salah satu anaknya sebagai
calon TKI. Menurut Rusdi Posisi PJTKI harus diapreasi dan tidak bisa disalahkan

116

Rusdi Basalamah, PLH Ketua APJATI, FGD BHPN, 14 Mei 2012
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mengingat posisi pemerintah yang tidak melakukan upaya serius mengentaskan
kemiskinan didesa-desa kantong TKI.

Bahkan dalam UU 39/2004 posisi PJTI sangatlah poweful mereka terlibat dari hulu
hingga hilir, sehingga bila terjadi praktik disana-sini, semakin memperkuat dugaan
adanya rantai pelanggaran yang sistematik dari hulunya. PJTKI terlibat didalam
rekrutmen, pendidikan, perjanjian penempatan, pengurusan dokumen, perjanjian
pemberangkatan, perjanjian kerja, termasuk purna penermpatan. Seluruhnya
melibatkan PJTKI.117

Celakanya didalam proses penddikan dan pelatihan calaon TKI

justru banyak ditemukan pelanggaran dilapangan, contohnya hampir 20% CTKI tahun
2010,

dipulangkan dengan alasan unskill: hal ini terjadi karena beberapa sebab :

pertama, meski proses pendidikan dan pelatihan dilakukan oleh PJTKI,

prosesnya

dilakukan oleh lembaga pengerah tidak sesuai dengan ketentuan, sehingga tidak
memenuhi persyaratan pengguna.Kedua, Inpres No.5 Th 2006 menghapuskan kewajiban
PPTKIS untuk memiliki unit pelatihan. Ketiga, Kurikulum 200 jam tidak memadai, waktu
yang tersedia sangatlah tidak memadai, perlu ditambah jam dan kualitasnya
kurikulumnya sehingga CTKI berangkat sudah benar-benar dalam kondisi memiliki skill.
Keempat,Sertifikat LUK banyak yang dimanipulasi karena tidak dikeluarkan oleh lembaga
diklat.jual beli sertfikat lulus bodong. Pemerintah wajib menyelenggarakan pelatihan
bagi para calon TKI sesuai dengan standar kualitas yang berlaku di negara
tujuan.Pemerintah menyusun kembali kurikulum pelatihan kerja bagi calon TKI.Sertifikat
kelulusan dikeluarkan oleh UP3 dibawah pemerintah.

Demikian juga titik krusial yang sangat penting yang sering kali menimbulkan masalah
adalah perlindungan di luar negeri. Terjadi keterputusan hubungan antara TKI dengan
PJTKI, PJTKI rata-rata lepas tanggung jawab terhadap TKI yang telah ditempatkan bahkan
terputus komunikasi, bahkan sebagaian besar juga terputus dengan perwakilan

117

Prof Dr Aloysius uwiono, FGD BPHN, 14 Mei 2012
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pemerintah RI dinegara bersangkuatan. Situasi ini diperumit, dengan lemahnya Data
informasi tentang TKI yang berada di LN tidak akurat. Keadaan ini memperparah
koordinasi pengawasan dan perlindungan yang dilakukan perwakilan pemerintah di luar
negeri. Pada kondisi inilah pintu masuk kekerasan terhadap TKI tidak mampu diantisipasi
dengan baik oleh pemerintah maupun para PJTKI.
C. Strategi Ke Depan
Fakta dilapangan lainnya adalah , dalam tahapan yang paling krusial, yaitu perekrutan,
pemerintah nyaris tidak berperan sama sekali. Hampir seluruh proses, dari mendatangi,
memberi informasi, hingga memotivasi, seluruhnya (90 persen) dilakukan oleh PJTKI.
Dampaknya, dalam perekrutan TKI di desa, berlaku hukum pasar bebas sehingga
pergerakan para calo TKI nyaris tak terkontrol. Keadaan ini merupakan gambaran bahwa
BNP2TKI telah gagal melakukan sosialisasi, pemonitoran, serta pendampingan sistemik
terhadap perekrutan TKI.

Oleh karena keadaan tersebut, maka posisi dan peran PJTKI harus dievaluasi, serta pada
akhirnya harus dibatasi. Pemerintah dalam hal ini BNP2TKI perlu diberikan wewenang
penuh dalam perekrutan, dan tahapan lain yang krusial. Pemberian wewenang yang
besar, dengan sendirinya dibarengi dengan penataan ulang kelembagaan BNP2TKI.Agar
kedepan peran TKI infromal makin berkurang diganti dengan TKI formal.

Berdasarkan hasil studi ISS yang dilakukan di Bandar Udara Soekarno Hatta dan Juanda
pada November 2010 yang lalu tentang “Potret dan Dinamika TKI Yang Bekerja di Luar
Negeri”, ada beberapa temuan penting yang ditengarai menjadi akar masalah dari
buruknya tata kelola seputar TKI yang bekerja di luar negeri. Dari sisi TKI: tingkat
pendidikan dan keterampilan yang rendah sehingga TKI hanya dapat bekerja di sektor
informal tanpa perlindungan hukum yang memadai. Dari sisi negara, ditemukan fakta
bahwa negara, dalam hal ini pemerintah yang diwakili oleh institusi yang memangku
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kepentingan TKI, telah abai dan secara sistematis telah berlaku diskriminatif terhadap
TKI yang bekerja di luar negeri.

Dengan pengabaian dan perlakuan yang diskriminatif saja, buruh migran telah
menyumbangkan devisa tidak kurang dari 2,3% terhadap total penerimaan negara dari
sektor non migas. Ini terbilang masih sangat kecil jika dibandingkan dengan kontribusi
yang diterima oleh negara lain dari sektor yang sama seperti Bangladesh dan Filipina. Di
Filipina, penghasilan buruh migran mampu memberi kontribusi sebesar 11,3% dari GNP
Negara tersebut.

Pengalaman Filipina dalam menyusun dan menerapkan strategi yang padu dalam
mengelola dan memperlakukan buruh migran sebagai warganegara, adalah sesuatu
yang berharga untuk dipelajari secara langsung oleh Indonesia Strategic Solutions (ISS).
ISS akan mendatangi berbagai pihak pemangku kepentingan di Filipina terkait sektor
buruh migran. Metode studi lapangan ini adalah studi dokumen –dokumen yang relevan
yang dikeluarkan oleh Pemerintah Filipina, wawancara langsung dengan pihak
perusahaan jasa pengiriman buruh migran, badan-badan atau agen pemerintah, serikat
buruh, dan organisasi masyarakat sipil yang yang mengurusi masalah buruh migran
Filipina.

Beragam masalah yang mengemuka seputar Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang bekerja
di luar negeri dijelaskan dalam matriks berikut ini:
Faktor Subyektif
•

Tingkat

Faktor Obyektif

pendidikan

keterampilanTKI

yang

dan
rendah.

Rata-rata hanya setingkat SMP
•

•

Mayoritas TKI yang bekerja di luar

Involusi pertanian dan kemiskinan
di pedesaan

•

Peran pemerintah pusat dan
daerah yang sangat minim dalam
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negeri

berjenis

perempuan,
•

sehingga

kelamin

sosialisasi dan rekrutmen TKI.

rawan

PJTKI sangat dominan dalam

eksploitasi

proses

TKI yang bekerja di luar negeri,

penempatan

tidak memiliki pengetahuan dan

•

informasi yang memadai tentang
•
•

Kemampuan

bahasa

dan

Tidak ada kebijakan dan strategi
yang jelas untuk melindungi TKI

•

negara tujuan

rekrutmen

negara

Mayoritas negara tempat TKI
bekerja

tidak/belum

terikat

tujuan sangat rendah

dengan kovenan ILO sehingga

Pengetahuan tentang hak dan

tidak ada payung hukum yang

kewajiban sebagai pekerja migran

melindungi TKI

sangat tidak memadai

•

Diskriminasi sistematis di mana
TKI

diperlakukan

tidak

sama

dengan WNI lain.
•

Hampir

tidak

ada

upaya

diplomatik dari pemerintah untuk
melindungi TKI yang bekerja di
luar negeri

Persoalan yang mengemuka seperti tersebut dalam matriks di atas terus berlangsung
karena tidak ada rencana dan strategi yang padu dari berbagai pihak, terutama
pemerintah sebagai regulator dan yang berkewajiban melindungi segenap warga
negara.

Pengalaman negara lain yang cukup berhasil mengelola urusan tenaga kerja migran
mereka sehingga mampu memberi kontribusi yang cukup penting dalam perekonomian
belum dijadikan model rujukan untuk mendesain tata kelola yang lebih baik bagi TKI.
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BAB VI
PENUTUP

A. Kesimpulan
1. Pengerahan dan penempatan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) ke luar negeri sudah
jauh hari dilakukan pada zaman kolonial pada 1987. Sejak 1970-an, secara resmi
pemerintah melakukan pengerahan TKI dengan Program Antar Kerja Antar
Negara (AKAN). Pada 1979, pemerintah melakukan upaya-upaya langsung dan
serius terkait TKI, baik pengurangan tenaga kerja tidak terdidik dan secara
bertahap peningkatkan pendidikannya. Pemerintah saat ini melakukan kebijakan
kuota untuk pengiriman tenaga kerja tidak terdidik selama Repelita VI. Pada
1983, pemerintah memberikan izin kepada perusahaan-perusahan untuk untuk
merekrut dan mengirimkan TKI ke luar negeri. Perusahaan-perusahaan tersebut
tergabung dalam organisasi yang disebut Indonesian Manpower Supplier
Association (IMSA) yang dibentuk pada 1984 yang dikeal juga dengan Asosiasi
Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (APJATI). Sebelum 2004, tiada Undangundang yang mengatur khusus mengenai TKI. Kebijakan Pemerintah yang
mengatur tentang TKI diatur dalam Keputusan Menteri Tenaga Kerja, yaitu:
Peraturan Menteri

Tenaga Kerja RI No. 4 Tahun

1970 tentang Pengerahan

Tenaga Kerja; Peraturan Menteri No.5 Tahun 1988 tentang Pengiriman Tenaga
Kerja ke Luar Negeri; Peraturan Menteri Tenaga Kerja RI No. 44 Tahun 1994 dan
Peraturan No. 5 Tahun 1995 tentang Penempatan Buruh; Keputusan Menteri
Tenaga Kerja RI No. 204 Tahun 1999 tentang Penempatan Tenaga Kerja
Indonesia ke Luar Negeri; Keputusan Menteri Tenaga Kerja RI No. 104 Tahun
2002 tentang Penempatan Tenaga Kerja Indonesia ke Luar Negeri. Pengaturan
mengenai Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri meskipun termasuk dalam
hubungan ketenagakerjaan secara umum diatur dalam UU No. 13 Tahun 2003
tentang Ketenagakerjaan, tetapi memiliki perbedaan mendasar karena sudah
menyangkut dengan hubungan antarnegara, sehingga TKI yang bekerja di luar
negaranya tersebut merupakan warga pendatang atau orang asing di Negara
tempat bekerja. Oleh karena hal tersebut, sehingga pengaturan mengenai TKI di
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Luar Negeri diatur dalam peraturan perundangan-undangan tersendiri yang
sebelumnya pengaturan TKI sebatas dilindungi dalam Ordonansi tentang
Pengerahan Orang Indonesia Untuk Melakukan Pekerjaan di Luar Indonesia
(Staatsblaad Tahun 1887 No.8) dan Keputusan Menteri serta peraturan
pelaksanaanya. Kemudian, Pemerintah dan DPR menetapakan UU No. 39 Tahun
2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenagaga Kerja di Luar Negeri yang
ditetapkan pada 18 Oktober 2004.
2. PPTKIS mempunyai kewajiban baik pada tahap pra penempatan, penempatan,
maupun pasca penematan. Pada tahap Pra-Penempatan, PPTKIS harus
memenuhi Surat Izin Pelaksana Penempatan TKI (SIPPTKI). Adapun untuk
memperolah SIPPTKI perusahaan tersebut harus memenuhi syarat yaitu:
Berbentuk badan hukum perseroan terbatas (PT) yang didirikan berdasarkan
peraturan perundang-undangan; memiliki modal disetor yang tercantum dalam
akta pendirian perusahaan, sekurang kurangnya sebesar Rp. 3.000.000.000,00
(tiga miliar rupiah); Menyetor uang kepada bank sebagai jaminan dalam bentuk
deposito sebesar Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) pada bank
pemerintah; Memiliki rencana kerja penempatan dan perlindungan TKI di luar
negeri sekurang-kurangnya untuk kurun waktu 3 (tiga) tahun berjalan; Memiliki
unit pelatihan kerja; Memiliki sarana dan prasarana pelayanan penempatan TKI,
seperti tempat penampungan yang layak, tempat pelatihan kerja, dan kantor;
Memiliki rencana kerja penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri
sekurang-kurangnya untuk kurun waktu 3 tahun berjalan; Memiliki perwakilan di
negara TKI ditempatkan berbadan hukum sesuai aturan negara tujuan; Memiliki
unit pelatihan kerja; Memiliki sarana dan prasarana pelayanan penempatan TKI;
Dapat membentuk kantor cabang di daerah di luar wilayah domisili kantor pusat
yang kegiatannya menjadi tanggung jawab kantor pusat; Memiliki mitra usaha di
negara tujuan apabila PPTKIS menempatkan TKI pada pengguna perseorangan;
Jika menempatkan TKI di luar negeri untuk kepentingan perusahaannya sendiri
harus izin tertulis dari Menteri dengan syarat tertentu; Menempatkan TKI ke
negara tujuan yang pemerintahannya telah membuat perjanjian tertulis dengan
Pemerintah RI atau ke negara tujuan yang mempunyai peraturan perundang151

undangan yang melindungi tenaga kerja asing; Penempatan calon TKI/TKI di luar
negeri diarahkan pada jabatan yang tepat sesuai dengan keahlian, keterampilan,
bakat, minat, dan kemampuan yang dilaksanakan dengan memperhatikan
harkat, martabat, hak azasi manusia, perlindungan hukum, pemerataan
kesempatan kerja, dan ketersediaan tenaga kerja dengan mengutamakan
kepentingan nasional. PPTKIS juga harus memiliki Surat Ijin pengerahan (SIP);
Dokumen KTKLN, kewajiban dalam Perekrutan dan Seleksi; Pendidikan dan
Pelatihan; Masa Tunggu di Penampungan; Pemeriksaan Kesehatan dan Psikologi;
membuat Perjanjian Kerja; Pembekalan Akhir Pemberangkatan (PAP); dan
Program Asuransi TKI. Selain itu terdapat juga bermacam kewajiban yang harus
dipenuhi pada masa Penempatan dan Purna Penempatan.

Dari tanggung jawab yang demikian banyak ini, Terdapat beberapa tanggung
jawab PTKIS yang masih bermasalahan dan perlu segera diselesaikan
sebagaimana terlihat dalam matriks berikut:
No
1

2

Tanggung Jawab
dalam UU 39/2004
Informasi Pasar
Kerja

Pelatihan Kerja

Masalah

Solusi

1. Info tdk valid (negara tujuan,
potensi
resiko,
hukum
dinegara setempat, kultur
masyarakat)
2. Informasi tidak proporsional(
Hanya diberikan informasi yg
menguntungkan)
3. Permen 14 tidak dilaksanakan
secara efektif.

1. Pemerintah
wajib
menyediakan
berbagai
informasi visual yang
mudah diakses, sesuai
dengan informasi dari
negara penerima TKI.

1. Dilakukan oleh lembaga
pengerah tidak sesuai dengan
ketentuan, sehingga tidak
memenuhi
persyaratan
pengguna.
2. Inpres
No.5
Th
2006
menghapuskan
kewajiban
PPTKIS untuk memiliki unit
pelatihan.
3. Kurikulum 200 jam tidak
memadai.
4. Sertifikat LUK banyak yang
dimanipulasi karena tidak
dikeluarkan oleh lembaga
diklat.

1. Pemerintah
wajib
menyelenggarakan
pelatihan bagi para calon
TKI sesuai dengan standar
kualitas yang berlaku di
negara tujuan.
2. Pemerintah
menyusun
kembali
kurikulum
pelatihan kerja bagi calon
TKI.
3. Sertifikat
kelulusan
dikeluarkan oleh UP3
dibawah pemerintah.
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3

Penempatan TKI

Sistem penempatan membuat
potensi CTKI terjerat hutang.
Setiap step penempatan
mengandung
biaya,
sementara
tidak
ada
transparansi pembiayaan.

4

Penampungan TKI

1. Tempat penampungan tidak
layak
2. Diekerjakan selama dalam
penampungan PJTKI dengan
alasan pelatihan.
3. Akses keluar ditutup
4. Kekerasan dan pelanggaran
HAM.
5. Tempat
penampungan
menumpuk di Jakarta.

5

Kelengkapan
Dokumen TKI

6

Perjanjian Kerja

1. Pengurusan dokumen CTKI
terpusat di Jakarta, sehingga
memunculkan pemalsuan
dokumen.
2. CTKI kurang memahami
pengurusan dokumen untuk
bekerja keluar negeri.
3. Suburnya eraktek percaloan
dokumen CTKI
1. CTKI tidak memahami isi
perjanjian kerja termasuk
konsekuensi hukumnya
2. Perjanjian kerja
ditandatangani oleh PPTKIS
dan tenaga kerja.
3. Perjanjian kerja antara TKI
dengan pengguna
menggunakan bahasa negara
setempat.
4. Syarat-syarat kerja yang
dimuat dalam perjanjian kerja
tidak jelas.

7

Perlindungan di
Luar Negeri

1. Rendahnya
pengawasan
terhadap TKI di Luar Negeri.
2. Kurangnya tanggung jawab
PPTKIS terhadap TKI yang
telah ditempatkan.
3. Kurangnya
tidak
ada
komunikasi antara PPTKIS
dengan
pengguna
TKI,
perwakilan pemerintah RI,
selama penempatan.

1.Pemerintah
harus
menyediakan
dana
penempatan
melalui
APBN dan APBD.
2.Setiap tahun ada dana
KUR TKI dalam rangka
keberangkatan kerja ke
luar negeri
1.Tempat
penampungan
ada di setiap Kab/Kota.
2.BLK di Kab/Kota di
gunakan sebagai tempat
penampungan CTKI.
3.CTKI diberikan kebebasan
untuk memilih tinggal di
penampungan atau di
tempatnya sendiri selama
menunggu
pemberangkatan.
1.Dilakukan sosialisasi
kepada CTKI mengenai
pengurusan dokumen
kerja ke luar negeri.
2.Pelayanan dokumen CTKI
disebar di setiap wilayah
Kab/Kota khususnya
daerah kantong TKI.
1. Pemerintah membuat
standar perjanjian kerja
yang baku.
2. Pihak pengguna lebih
dahulu menandatangani
surat perjanjian kerja yang
disahkan oleh KBRI
setempat.
3. Perjanjian kerja yang telah
ditandatangani pengguna
menjadi perjanjian kerja
yang akan ditandatangani
oleh CTKI, dihadapan
pegawai pengawas
ketenagakerjaan
setempat.
1. Data informasi TKI harus
sangat akurat, yang
berasal dari Disnaker.
2. Atase ketenagakerjaan
mengkonfirmasi dan
melakukan kroscek data di
lapangan dengan data
Disnaker dan Imigrasi.
3. Prosedur ini dilakukan
pada saat kedatangan dan
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4. Data informasi tentang TKI
yang berada di LN tidak
akurat.

8
9

3.

Sertifikasi BLK
Dan uji kompetensi
Kesehatan

10

Asuransi dan
rekening Bank

11

Kantor
Pembentukan di
luar negeri

12

Melaporkan
kepulangan

Seringkali BLK memanipulasi
serifikat TKI
1. Terjadi pemalsuan surat
keterangan sehat
2. Standar medical chekup
ganda.
3. Hasil chekup di Indonesia
tidak falid di negara tujuan.
1.TKI tidak mengetahui bahwa
dirinya
terdaftar
dalam
asuransi TKI.
2.TKI tidak memahami cara
pengajuan klaim.
3.Mekanisme klaim asuransi TKI
berbelit-belit.
4.Penunjukan lembaga asuransi
tanpa tender, dan hanya
menunjuk satu konsorsium,

1.PTKIS tidak membuat cabang
di luar negeri.
2.TKI tidaki terawasi dari
kekerasan maupun hak-hak
TKI yang tidak dipenuhi.
3.PPTKIS tidak ada komunikasi
dengan penguna, TKI, dan
perwakilan pemerintah.
1.Data kepulangan TKI tidak
akurat.
2.Penanggung
jawab
kepulangan TKI tidak jelas.

kepulangan TKI.
4. Atase ketenagakerjaan
wajib melakukan
komunikasi dan
pemantauan terhadap TKI
.
Mempertegas sanksi dan
memperketat pengawasan
Menggunakan RS Umum
Daerah yang ditunjuk oleh
pemerintah.

1.Dilakukan
sosialisasi
asuransi TKI kepada TKI.
2.Harus dilakukan audit
terhadap
konsorsium
asuransi.
3.Dibuat panduan tentang
mekanisme klaim dan
pemanfaatan asuransi TKI
oleh lembaga asuransi.
4.Penunjukan
lembaga
asuransi melalui tender
dengan peserta lebih dari
satu.
Perlindungan TKI di luar
negeri menjadi tanggung
jawab penuh KBRI/KJRI.

1.Penanggung
jawab
kepulangan
TKI
dilaksanakan oleh KBRI (di
luar
negeri),
Kemenakertrans (di dalam
negeri) dan pemerintah
daerah Prov/ Kab/ Kota.

Pengawasan terhadap penyelenggaraan penempatan dan perlindungan TKI di
luar negeri dilaksanakan oleh instansi yang bertanggung jawab di bidang
ketenagakerjaan pada Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah
Kabupaten/Kota. Hal ini ditegaskan pada Pasal 92 Undang-Undang No. 39 Tahun
2004. Sebagai tindak lanjut dari ketentuan ini, Instansi yang melaksanakan
pengawasan tersebut wajib melaporkan hasil pelaksanaan pengawasan
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terhadap pelaksanaan penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri yang ada
di daerahnya sesuai dengan tugas, fungsi dan wewenangnya kepada Menteri
(Pasal 93 ayat (1)). Dalam ketentuan tersebut tidak ditegaskan apakah
penyelenggaraan penempatan yang dimaksud diartikan mulai dari pra
penempatan, penempatan, dan purna penempatan, atau diartikan secara
khusus pada penempatan dalam arti ketika TKI sudah berada di negara tujuan
pengiriman.

Berdasarkan ketentuan di atas, pemberian ruang bagi pemerintahan daerah
dalam Undang-Undang ini sangat bergantung kepada kehendak politik
pemerintah pusat. Kontradiksi antara kewajiban pemerintahan daerah sebagai
sub sistem penyelenggara Negara dengan ketentuan-ketentuan tersebut
memunculkan suatu ambiguitas mengenai peran pemerintahan daerah
terhadap urusan TKI merupakan kewajiban atau pilihan. Di satu sisi
pemerintahan daerah memiliki peran yang cukup penting sebagai pelayan publik
yang terdekat dengan masyarakat. Di lain pihak, pemerintahan daerah
menghadapi batas-batas kewenangan.

Pengawasan terhadap PPTKIS oleh Pemerintah bisa dilakukan baik pada aspek
administrasi maupun pidana. Aspek perlindungan hukum administrasi di sini
adalah meliputi pembinaan administratif, pengawasan administratif dan sanksi
administratif. Pembinaan Administratif diatur dalam Pasal 86 s/d Pasal 91,
sedangkan Pengawasan Administratif diatur dalam Pasal 92 dan 93 Undangundang No. 39 Tahun 2004. Aspek hukum pidana dalam kaitannya dengan
sanksi pidana dalam Undang-undang No. 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan
dan Perlindungan TKI di Luar Negeri adalah asas kepastian hukum (legalitas),
asas pencegahan (The Precautionary principle), dan asas pengendalian (principle
of restraint). Aspek hukum pidana dalam Undang-undang No. 39 Tahun 2004
Tentang Penempatan dan Perlindungan TKI di Luar Negeri, diatur dalam Bab XIII
Pasal 102 s/d 104.
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4.

Dalam perspektif politik, persoalan TKI pada awalnya merupakan dampat atas
strategi pembangunan di masa Orde Baru maupun masa reformasi yang tetap
memunculkan sentralisasi pembangunan di kota-kota besar khususnya Jakarta.
Meski sejak

awal reformasi digulirkan desain baru pembangunan otonomi

daerah namun kenyataannya belum mampu menjawab problem kesenjangan
pembangunan. Di banyak daerah jutsru kesenjangan antara kota dan desa
semakin lebar bahkan mengarah pada kesenjangan ekstrim.

Minimnya dukungan anggaran pemerintah, absennya

pendampingan, serta

kebijakan pertanian yang pro pasar.Pelan tapi pasti menyeret secara deras
desa,

masuk kedalam pusaran liberaliasasi ekonomi. Di level desa fungsi

pemerintah dalam hal subsidi, proteksi, maupun regulasi yang berpihak pada
petani sangatlah lemah bahkan nyaris dikatakan tidak ada. Disinilah keluarga
maupun masyarakat desa mengalami ancaman degradasi sosial dan ekonomi
secara bersamaan. Artinya pilihan menjadi TKI bukanlah pilihan utama tetapi
karena terpaksa oleh keadaan sebagai upaya antisipasi atas ancaman kemiskinan
secara sistemik dan turun temurun.

Akar masalah dari buruknya tata kelola seputar TKI yang bekerja di luar negeri.
Dari sisi TKI: tingkat pendidikan dan keterampilan yang rendah sehingga TKI
hanya dapat bekerja di sektor informal tanpa perlindungan hukum yang
memadai. Dari sisi negara, ditemukan fakta bahwa negara, dalam hal ini
pemerintah yang diwakili oleh institusi yang memangku kepentingan TKI, telah
abai dan secara sistematis telah berlaku diskriminatif terhadap TKI yang bekerja
di luar negeri.

B. Rekomendasi
1. Tanggung jawab memberikan Informasi Pasar Kerja, pelatihan kerja dan
penempatan TKI sebaiknya diberikan kepada Kemenakertrans dan dinas tenaga
kerja di tingkat Kab/Kota;
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2. Pemerintah memperkuat pengawasan oleh oleh lembaga-lembaga pengawas
publik;seperti misalnya ombusmen republik indonesia (ORI) dan KIP.
3. Pemerintah/Pemerintah Daerah bersama DPR/DPRD harus mengalokasikan
anggaran untuk pelayanan penempatan TKI;
4. Pengurusan dokumen TKI dilakukan sendiri oleh CTKI dengan asistensi dari
petugas BLK pemerintah tingkat kabutaen/kota;
5. Meningkatkan kuantitas dan kualitas atase ketenagakerjaan, ketenagakerjaan
khusunya di negara penerima TKI.

157

Catatan:
Pak suherman toha: bagaimana perjanjian kerjasama antar negara, perlu ditingkatkan

Pak anan; aspek perlindungan perlu mendapat penekanan pada negara, kepada hongkonng,
malaysia..probem hilirnya sudah diselesaiakan namun prom hulunya belum, aturan harus
meratifikasinya.

Memngimkan kepada negara yang memperhatikan konfensi, atau lebih rendah dari peraturan
negara itu

291 yang layak 11 BLK

