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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pada hakekatnya  setiap negara pasti memiliki problematikanya masing-

masing tak terkecuali mengenai lapangan pekerjaan. Pekerjaan bisa dikatakan 

adalah sesuatu yang sangat penting dalam kehidupan manusia karena pada 

dasarnya bahwa setiap orang pastilah sangat membutuhkan pekerjaan. 

Dimana tidak dapat dipungkiri bahwa  pekerjaan merupakan sarana untuk 

dapat memperoleh sumber penghasilan seseorang untuk memenuhi kebutuhan 

hidup bagi individu yang bersangkutan maupun bagi keluarganya. Dapat juga 

dikatakan sebagai suatu sarana untuk seseorang agar hidupnya menjadi lebih 

baik bagi dirinya, serta keluarganya maupun lingkungannya. Maka dari itu 

pekerjaan  merupakan hak bagi setiap orang demi keberlangsungan hidup 

serta taraf  hidup menjadi lebih baik. 

Dalam perkembangan dunia sekarang ini Indonesia adalah termasuk 

sebagai Negara yang sedang berkembang, sehingga mengalami suatu masalah 

tentang kependudukan. Setiap tahun pertambahan penduduk di Indonesia 

mengalami pertambahan yang signifikan, sehingga sangat berpengaruh 

terhadap penambahan tenaga kerja. Disamping itu yang terjadi di Indonesia 

pertumbuhan ekonomi masih lemah dan prospeknya belum jelas, mau dibawa 

kearah mana pembangunan ini.Walaupun data menunjukkan pertumbuhan 

ekonomi 5.8 % per tahun, tetapi sebenarnya ini ditopang terutama oleh 
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konsumsi rumah tangga, yang pada jangka panjang tidak bisa diharapkan 

tumbuh lebih tinggi apalagi anggaran pemerintah tidak bisa banyak 

diharapkan karena beban hutang pemerintah yang  besar (Arpangi, 2016: 

150). 

Globalisasi telah menimbulkan dampak yang sangat besar bagi 

 perekonomian. Meskipun demikian, globalisasi juga menimbulkan dampak 

negatif bagi masyarakat. Kemiskinan dan ketidakmerataan distribusi 

pendapatan yang terjadi diakibatkan oleh ketidakmerataan distribusi 

kesempatan  dan lapangan pekerjaan antara wilayah pedesaan dan perkotaan. 

Ketimpangan ini tampak jelas dalam perkembangan angkatan kerja yang 

berlangsung jauh lebih pesat dibanding kemampuan penyerapan tenaga kerja. 

Sebagian besar lapangan kerja di perusahaan pada tingkat organisasi yang 

rendah yang tidak membutuhkan keterampilan yang khusus, lebih banyak 

memberi peluang bagi tenaga kerja wanita. Kemiskinan, tuntutan ekonomi 

yang mendesak, dan berkurangnya peluang serta penghasilan di bidang 

pertanian yang tidak memberikan suatu hasil yang tepat dan rutin, dan adanya 

kesempatan untuk bekerja di bidang industri telah memberikan daya tarik 

yang kuat bagi tenaga kerja. Bahkan banyak perempuan Indonesia yang 

menguatkan diri untuk bekerja ke luar negeri dengan tawaran gaji yang relatif 

lebih besar. Keterbatasan lapangan pekerjaan di dalam negeri membawa 

tenaga kerja Indonesia mencari pekerjaan ke luar negeri. Dari tahun ke tahun, 

jumlah ini semakin meningkat dengan berbagai alasan antara lain 

pengangguran dalam negeri, lapangan kerja dalam negeri belum mencukupi, 
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disparitas pertumbuhan ekonomi global/regional, kemajuan teknologi 

transportasi dan informasi, hak untuk bekerja di luar negeri. Faktor penarik 

yang ada di luar negeri berupa upah yang lebih tinggi membuat tenaga kerja 

tertarik bekerja di luar negeri, tetapi faktor yang paling berpengaruh adalah 

faktor pendorong yang ada di dalam negeri, yaitu belum terpenuhinya salah 

satu hak dasar warga negara yang paling penting yaitu: pekerjaan seperti 

diamanatkan di dalam  Pasal 27 D ayat (2) UUD 1945 (Sumiyati, 2013: 51). 

Kemiskinan dan ketidakmampuan untuk mendapatkan nafkah yang 

cukup merupakan alasan utama di balik perpindahan pencari kerja dari satu 

negara ke negara lain. Hal ini tidak hanya merupakan suatu karakteristik 

migrasi dari negara miskin ke negara kaya, kemiskinan juga merupakan 

penyebab perpindahan dari satu negara berkembang ke negara berkembang 

lainnya yang mempunyai prospek pekerjaan lebih baik. Berdasarkan data 

Depnakertrans RI menunjukkan rata-rata 400 ribu buruh migran setiap tahun 

dikirim ke berbagai Negara kawasan Asia Pasifik dan Timur Tengah. Dalam 

10 tahun terakhir, jumlah buruh migran perempuan mencapai 72 persen dari 

jumlah buruh migran laki-laki. Adapun Pelapor khusus Perserikatan Bangsa-

Bangsa untuk hak asasi manusia (HAM) buruh migran Jorge Bustamante 

sebagaimana dikutip dari Tri  Wibowo Santoso (2006), mengemukakan 

bahwa buruh migran Indonesia yang bekerja di Malaysia yang didominasi 

oleh kaum perempuan, kerap mendapat siksaan dari majikan mereka dalam 

(Retno kusniati, 2009: 47). 

Perlindungan Hukum Terhadap... Dwi Maradika Budhi W, Fakultas Hukum Ump, 2018



 

4 
 

Pada dasarnya setiap manusia memerlukan pekerjaan untuk 

mendapatkan penghasilan demi memenuhi kebutuhan hidupnya. Negara 

menjamin hak  tiap Warga  Negara untuk mendapatkan pekerjaan. Pasal 27 

ayat (2) Undang-undang Dasar 1945 menyatakan bahwa: “Tiap-tiap warga 

negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi 

kemanusiaan”. 

Berdasarkan  ketentuan Pasal 27 UUD 1945, yaitu setiap warga negara 

bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan. Ketentuan ini 

dijabarkan lebih lanjut dalam Pasal 5 dan Pasal 6 Undang-undang No. 13 

Tahun 2003. Pasal 5, yaitu setiap tenaga kerja memiliki kesempatan yang 

sama tanpa diskriminasi untuk memperoleh pekerjaan. Pasal 6, yaitu setiap 

pekerja/buruh berhak memperoleh perlakuan yang sama tanpa diskriminasi 

dari pengusaha. Kedudukan buruh dan majikan atau antara pengusaha dengan 

pekerja berbeda dengan kedudukan antara penjual dengan pembeli. Antara 

penjual dengan pembeli sama kedudukannya. Antara keduanya mempunyai 

kebebasan yang sama untuk menentukan ada atau tidak adanya perjanjian. 

Kedudukan antara pengusaha dengan pekerja adalah tidak sama. Secara 

yuridis kedudukan buruh adalah bebas, tetapi secara sosial ekonomis 

kedudukan buruh adalah  tidak bebas. Dapat diketahui bagaimana kedudukan 

buruh dan majikan di dalam hubungan kerja bahwa pekerja secara yuridis 

memiliki kedudukan yang sama, tetapi dari segi sosiologis kedudukannya 

tidak sama, majikan lebih tinggi dari pada buruh (Wijayanti, 2015: 8-9). 
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Pencapaian tujuan yang  dikehendaki oleh Pasal 27 ayat (2) UUD 1945, 

merupakan sesuatu hal yang berat untuk dicapai dan dilaksanakan, mengingat 

jumlah penduduk yang sangat banyak yang tidak diimbangi dengan 

perkembangan  perekonomian  khususnya penyediaan lapangan kerja. 

Migrasi tenaga kerja intemasional menjadi fenomena global dan terjadi 

hampir di sebagian besar negara di dunia, termasuk Indonesia. Fenomena ini 

terus berkembang seiring dengan pola hubungan yang terjalin antar negara 

dalam berbagai dimensi. Meningkatnya hubungan antar negara pada 

gilirannya berpengaruh pada intensitas arus tenaga kerja dari berbagai negara. 

John Naisbit, pada tahun 1996 menyimpulkan bahwa era globalisasi yang 

sedang berproses telah meniupkan optimisme tinggi dalam bidang ekonomi 

melebihi masa lalu. Era ini ditandai dengan terbentuknya pasar tunggal dalam 

perekonomian dunia yang membuka lebar bagi perorangan atau kelompok. 

Disisi lainnya, mobilitas sumber daya manusia demikian intensif sehingga 

fenomena tenaga kerja menjadi tidak terelakkan. Penempatan TKI menjadi 

salah satu dampak globalisasi, permintaan pasar, minat bekerja ke luar negeri 

serta keinginan memperbaiki kehidupan menjadi pilihan bagi masyarakat 

pekerja terutama kaum muda untuk memilih mengadu nasib ke luar negeri 

dengan menjadi TKI. Hal ini tentunya di dukung pula oleh kebijakan 

perlindungan terhadap tenaga kerja yang bekerja di luar negeri (Suryani, 

2016: 257-258). 

Namun demikian lapangan pekerjaan yang tersedia tidak sebanding 

dengan pertumbuhan penduduk yang ada sehingga banyak orang yang 
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memilih alternatif untuk bekerja di luar negeri. Indonesia merupakan salah 

satu negara terbesar yang melakukan pengiriman tenaga kerja ke luar negeri. 

Bank Dunia mencatat pada tahun 2017 pekerja migran asal Indonesia 

merupakan terbesar kedua di ASEAN setelah Myanmar. Dengan rincian 

sebagai berikut: 

Tabel 1.1 Urutan Pengiriman Tenaga Kerja Menurut Bank Dunia 

 

No Negara Jumlah (Juta) Prosentase(%) 

1 Myanmar 2,2 33 

2 Indonesia 1,2 18 

Sumber: http://ekonomi.metrotvnews.com/makro/0kpnLjqN-pekerja-migran-

indonesia-tercatat-terbesar-kedua-di-asean. Diakses 17/11/2017 

pukul 17.05). 

 

Migrasi penduduk melewati batas wilayah negara dengan tujuan untuk 

bekerja merupakan fenomena kependudukan yang telah terjadi sejak lama di 

Indonesia. Sejarah migrasi tenaga kerja asal Indonesia bahkan sudah dimulai 

sejak masa kolonial Belanda di abad ke-19, tepatnya pada tahun 1890. Pada 

saat itu, pemerintah kolonial Belanda mengirim tenaga kerja asal Jawa, 

Madura, Sunda, dan Batak untuk dipekerjakan di perkebunan di Suriname, 

menggantikan pekerja asal Afrika yang telah dipulangkan ke negara mereka. 

Pengiriman (selanjutnya disebut dengan istilah penempatan) tenaga kerja 

Indonesia (TKI) terus berlangsung setelah Indonesia merdeka dengan 

mengalami berbagai perubahan, termasuk  pihak yang melakukan 

penempatan dan negara-negara tujuan penempatan (Noveria, 2017: 26). 

Berdasarkan data BNP2TKI, pemberangkatan TKI menurut daerah asal 

dan jenis kelamin sampai dengan bulan Oktober Tahun 2017 secara 
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keseluruhan mencapai 200.089 orang dimana jumlah tersebut terdiri dari 

66.414 yaitu laki-laki dan 133.675 yaitu perempuan. Selanjutnya tercatat 

untuk daerah Jawa Tengah tentang  jumlah penempatan tenaga kerja 

Indonesia mencapai angka 41.320 orang. Adapun berdasarkan Kabupaten-

Kota khususnya yaitu Kabupaten Banyumas jumlahnya mencapai 2.673 orang 

per Tahun 2017.Tersedia di (http://www.bnp2tki.go.id/uploads/data/data 10-

11-2017 015327 Laporan Pengolahan Data BNP2TKI 2017 (s.d 

Oktober).pdf.Diakses 17/11/2017 pukul 17.05). 

Berdasarkan data yang diperoleh dari Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, 

dan Usaha Kecil, dan Menengah Kabupaten Banyumas mengenai pengiriman 

tenaga kerja ke luar negeri tercatat pada tahun 2016 sebanyak 2401 orang, 

kemudian jumlah tersebut mengalami peningkatan pada tahun 2017 sebanyak 

2649. Terjadi peningkatan dalam pengiriman tenaga kerja Indonesia ke luar 

negeri menunjukan bahwa memang banyak masyarakat Banyumas yang 

memilih alternatif untuk bekerja ke luar negeri. 

Upaya pemerintah untuk melindungi pekerja migran di luar negeri 

tertuang dalam Undang-undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan 

dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri, yang kemudian 

disempurnakan oleh Undang-undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang 

Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Meskipun pemerintah telah berupaya 

untuk memberikan jaminan perlindungan terhadap pekerja migran di luar 

negeri, namun dalam praktiknya masih banyak pekerja migran yang menjadi 

korban penganiayaan oleh majikan. 
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Pada dasarnya setiap tenaga kerja tentu memiliki hak yang sama atau 

mendapat perlakuan yang sama tanpa adanya diskriminasi. Dalam hal 

tersebut tentunya memiliki hak untuk dapat memilih, mendapatkan, serta 

memperoleh penghasilan yang layak bagi dirinya baik itu tenaga kerja di 

dalam negeri maupun khususnya tenaga kerja yang bekerja di luar negeri. 

Mengingat mereka yang bekerja di luar negeri adalah sebagai pahlawan 

devisa bagi negara. Adapun tentang penempatan tenaga kerja Indonesia ke 

luar negeri merupakan suatu program nasional sebagai upaya meningkatkan 

kesejahteraan bagi tenaga kerja itu sendiri maupun bagi keluarganya. 

Dalam kenyataannya banyak sekali tenaga kerja Indonesia yang 

mengalami kasus-kasus yang pelik ditempat ia bekerja. Terus terjadinya 

kasus yang dialami tenaga kerja Indonesia ini semakin membuktikan bahwa 

adanya peraturan tentang perlindungannyapun belum dapat memberikan 

perlindungan sebagaimana mestinya. Berbagai kasus yang dialami tenaga 

kerja Indonesia di luar negeri salah satunya yaitu kasus tentang penganiayaan. 

Dimana kasus tersebut mungkin sudah banyak dialami oleh tenaga kerja 

Indonesia yang bekerja di luar negeri. 

Menurut data migrant care kembali terungkapnya kasus penganiayaan 

secara keji terhadap Suyanti, PRT migran asal Sumatra Utara pada 

penghujung tahun 2016 menegaskan bahwa perlindungan terhadap buruh 

migran di Malaysia masih ilusi. Komitmen kedua negara, baik Indonesia 

maupun Malaysia untuk menghormati, melindungi dan memenuhi hak asasi 

PRT migran sebagaimana tertuang dalam MoU sebatas janji di atas kertas, 
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tersedia di (http://migrantcare.net/mengutuk-kebiadaban-majikan-suyanti-

dan-menuntut-sikap-tegas-dari-pemerintah/ diakses 29/12/2017 pukul 16.30). 

Berdasarkan wawancara di Kabupaten Banyumas, tepatnya di 

Paguyuban Peduli Buruh Migran dan Perempuan “SERUNI” telah tercatat 

dan terdaftar buruh migran yang bermasalah antara lain mereka yang menjadi 

korban penganiyaan oleh majikan. Tahun 2016 telah terjadi penganiayaan 

yang dialami oleh 2 tenaga kerja Indonesia yaitu Yulianti asal Beji, 

Kedungbanteng, Banyumas, Jawa Tengah yang bekerja di Singapura dan 

Sofiatun asal Losari, Rawalo, Banyumas, yang bekerja di UEA (Uni Emirat 

Arab). 

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas maka penulis tertarik untuk 

melakukan penelitian lebih lanjut untuk dituangkan dalam bentuk skripsi 

dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Migran Asal 

Banyumas yang Menjadi Korban Penganiayaan Oleh Majikan di Luar 

Negeri.” 

 

B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap pekerja migran Indonesia asal 

Banyumas yang bekerja di luar negeri? 

2. Apakah hambatan dalam memberikan perlindungan hukum terhadap 

pekerja migran Indonesia asal Banyumas korban penganiayaan oleh 

majikan di luar negeri? 

 

Perlindungan Hukum Terhadap... Dwi Maradika Budhi W, Fakultas Hukum Ump, 2018

http://migrantcare.net/mengutuk-kebiadaban-majikan-suyanti-dan-menuntut-sikap-tegas-dari-pemerintah/
http://migrantcare.net/mengutuk-kebiadaban-majikan-suyanti-dan-menuntut-sikap-tegas-dari-pemerintah/


 

10 
 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan permasalahan di atas, maka tujuan dari penulisan ini yaitu 

sebagai berikut: 

1. Mengetahui serta menganalisis perlindungan hukum yang diberikan 

terhadap pekerja migran Indonesia asal Banyumas di Indonesia yang 

bekerja di luar negeri. 

2. Mengetahui hambatan dalam memberikan perlindungan terhadap pekerja 

migran Indonesia asal Banyumas korban penganiyaan oleh majikan di luar 

negeri. 

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat dari segi teoritis, penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan 

ilmu pengetahuan di bidang hukum, khususnya mengenai perlindungan 

hukum terhadap pekerja migran Indonesia asal Banyumas di luar negeri 

2.  Manfaat dari segi praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

pengetahuan baru mengenai perlindungan hukum terhadap pekerja migran 

Indonesia asal Banyumas yang menjadi korban penganiayaan oleh majikan 

di luar negeri beserta perlindungan yang diberikan serta hambatan-

hambatannya. 
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