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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Perlindungan Hukum 

1. Pengertian Hukum 

Hukum merupakan suatu bentuk peraturan dimana untuk mengatur 

kehidupan masyarakat di dalam suatu negara. Dimana dengan adanya 

hukum dapat memberikan pedoman bagi tingkah laku masyarakat untuk 

dapat memilih mana yang boleh dilakukan dengan yang tidak dapat 

dilakukan. Sehingga dalam praktiknya kehidupan bernegara menjadi 

teratur dan  terarah. 

Menurut Satjipto Raharjo (2012:27) hukum adalah norma yang 

mengajak masyarakat untuk mencapai cita-cita serta keadaan tertentu, 

tetapi tanpa mengabaikan dunia kenyataan dan oleh karenannya ia 

digolongkan ke dalam norma kultur. Bagaimanapun juga, ia tetap 

memperlihatkan ciri-ciri dari suatu norma yang digolongkan ke dalam 

norma susila yang menunjukan apa yang seharusnya dilakukan, bukan apa 

yang pasti akan dilakukan. Kata-kata bahasa Indonesia kurang mampu 

untuk membawakan perbedaan pengertian yang terkandung didalamnya. 

Dalam bahasa Inggris ia dibedakan ke dalam ought (ciri norma susila) dan 

is (ciri norma alam), dalam bahasa Jerman ke dalam Gesetzen des Sollens 

dan Gesetzen des Mussens. Untuk menghindari keharusan setiap kali 
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memberikan penjelasan tentang norma apa yang sedang dibicarakan, maka 

untuk selanjutnya kata norma dipakai dalam arti (norma susila atau ideal). 

Beberapa pakar hukum mendefinisikan konsep hukum sebagai 

berikut (Bambang, 2013: 15-18): 

a. Aristoteles mengatakan bahwa hukum: “Particular law is that which 

each community lays down and applies to its own members. Universal 

law is the law of nature” (Hukum adalah pijak mendasar untuk 

kehidupan anggota masyarakat. Hukum alam merupakan hukum 

universal). 

b. Grotius: “Law is a rule of moral action obliging to that which is right” ( 

Hukum adalah sebuah aturan tindakan moral yang membawa kepada 

kebenaran). 

c. Thomas Hobbes: “Where as law, properly is the word of him, that by 

right had command over others” ( Pada dasarnya hukum adalah sebuah 

kata seseorang, yang dengan haknya, telah memerintah pada yang lain). 

d. Philip S. Jamess: “Law is body of rule for the guidance of human 

conduct which are imposed upon, and enforced among the members of 

a given state” (Hukum adalah tubuh bagi aturan agar menjadi petunjuk 

bagi perilaku manusia yang bersifat memaksa, juga dipaksakan untuk 

pengelola negara). 

e. Immanuel kant: “Hukum ialah keseluruhan syarat berkehendak bebas 

dari orang yang satu untuk dapat menyesuaikan diri dengan kehendak 
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bebas dari orang lain, dengan mengikuti peraturan tentang kemerdekaan 

berkehendak”. 

f. Utrecht mengatakan bahwa hukum merupakan himpunan peraturan-

peraturan (perintah-perintah dan larangan) yang mengurus tata tertib 

kehidupan masyarakat yang harus ditaati oleh masyarakat. Hukum 

merupakan himpunan petunjuk hidup, perintah dan larangan yang 

mengatur tata tertib dalam masyarakat yang seharusnya ditaati oleh 

seluruh anggota masyarakat oleh karena itu pelanggaran petunjuk hidup 

tersebut dapat menimbulkan tindakan oleh pemerintah/penguasa itu. 

g. Mr. E.M Meyers: “Hukum adalah semua peraturan yang mengandung 

pertimbangan kesusilaan, ditujukan pada tingkah laku manusia dalam 

masyarakat dan menjadi pedoman bagi penguasa-penguasa negara 

dalam melakukan tugasnya”. 

h. Leon Duquit: “Hukum adalah aturan tingkah laku para anggota 

masyarakat, aturan yang daya penggunaannya pada saat tertentu 

diindahkan oleh masyarakat sebagai jaminan dari kepentingan bersama 

dan jika dilanggar menimbulkan reaksi bersama terhadap orang yang 

melakukan pelanggaran itu”. 

i. Hukum adalah ketentuan peraturan hidup masyarakat yang bersifat 

mengendalikan, mencegah, mengikat, dan memaksa. 

j. Hukum adalah ketetapan sesuatu atas sesuatu yang lain, yaitu 

menetapkan sesuatu yang boleh dikerjakan, harus dikerjakan dan 

terlarang dikerjakan. 
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k. Hukum adalah ketentuan sesuatu perbuatan yang terlarang berikut 

beragai akibat /sanksi hukum di dalamnya. 

l. Hukum adalah as-isbath atau ketetapan yang mengatur tata cara 

perbuatan manusia yang sudah dewasa. Tuntutan dan ketetapan yang 

dimaksudkan mengatur perilaku manusia untuk meninggalkan atau 

mengerjakan perbuatan  tertentu. 

m. Abdul Wahab Khalaf mengatakan bahwa hukum itu tuntunan Allah 

yang berkaitan dengan perbuatan orang dewasa yang menyangkut 

perintah, larangan, dan kebolehan untuk mengerjakan atau 

meninggalkannya. 

n. Hukum adalah peraturan mengenai tingkah laku manusia dalam 

pergaulan masyarakat. Peraturan itu diadakan oleh badan-badan resmi 

yang berwajib, bersifat memaksa, yang mengandung sanksi bagi 

pelanggar hukum itu. 

o. Menurut Imanuel Kant, Lemaire, Gustav Radbruch, dan Walter 

Bruckhard, hukum itu abstrak, banyak seginya, dan luas cakrawalanya. 

Hukum dipandang sebagai produk keputusan penguasa, perangkat 

peraturan yang ditetapkan penguasa seperti UUD dan lain-lain. Hukum 

merupakan produk keputusan hakim, putusan-putusan yang dikeluarkan 

hakim dalam menghukum perkara yang disebut jurisprudence 

(jurisprudensi). Hukum merupakan wujud sikap tindakan atau perilaku 

yang sudah disepakati. Hukum merupakan sistem norma atau kaidah, 

yaitu aturan yang hidup ditengah masyarakat, yang dapat berupa norma 
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kesopanan, kesusilaan, agama, dan hukum (yang tertulis) berlakunya 

mengikat kepada seluruh anggota masyarakat dan pelanggarnya 

mendapat sanksi hukum. 

p. Tullius Cicerco (Romawi) dalam “De Legibus”: Hukum adalah akal 

tertinggi yang ditanamkan oleh alam pada diri manusia untuk 

menetapkan sesuatu yang boleh dan yang tidak boleh dilakukan. 

q. Hugo Grotius (Hugo de Grot) dalam “De Jure Belli Pacis” (Hukum 

Perang dan Damai, 1625): Hukum adalah aturan tentang tindakan moral 

yang mewajibkan sesuatu yang benar. 

r. Rudolf von Jhering dalam “Der Zweck Im Recht” 1877-1882: Hukum 

adalah keseluruhan peraturan yang memaksa yang berlaku dalam suatu 

negara. 

s. Mochtar Kusumaatmadja dalam “Hukum, masyarakat dan Pembinaan 

Hukum Nasional menegaskan bahwa pengertian hukum yang memadai 

tidak hanya memandang hukum sebagai perangkat kaidah dan asas-asas 

yang mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat, tetapi mencakup 

lembaga (institusi) dan proses yang diperlukan untuk mewujudkan 

hukum dalam kenyataan. 

t. R. Soeroso: Hukum adalah himpunan peraturan yang dibuat oleh yang 

berwenang dengan tujuan untuk mengatur tata kehidupan 

bermasyarakat yang mempunyai cirri memerintah dan melarang serta 

mempunyai sifat memaksa dengan menjatuhkan sanksi hukuman bagi 

yang melanggarnya. 
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Dari berbagai pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa hukum 

adalah peraturan, ketentuan, dan ketetapan, yang telah disepakati oleh 

masyarakat dan para penegak hukum, yang harus dilaksanakan sebaik-

baiknya. Hukum mengandung sanksi tertentu untuk diterapkan pada para 

pelanggar hukum. 

2. Pengertian Perlindungan 

Pada prinsipnya perlindungan hukum diberikan kepada seluruh 

Warga Negara tanpa ada diskriminasi. Pengertian perlindungan adalah 

tempat berlindung, hal (perbuatan dan sebagainya) memperlindungi. 

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan 

Dalam Rumah Tangga mendefinisikan perlindungan sebagai segala upaya 

yang ditujukan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang 

dilakukan oleh pihak keluarga, advokat, lembaga sosial, kepolisian, 

kejaksaan, pengadilan atau pihak lainnya baik sementara maupun 

berdasarkan penetapan pengadilan. Pengertian perlindungan dalam 

Undang-undang No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan 

Korban disebutkan sebagai upaya dalam pemenuhan hak dan pemberian 

bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban yang 

wajib dilaksanakan oleh lembaga perlindungan saksi dan korban atau 

lembaga lainnya. 

3. Pengertian Perlindungan Hukum 

Beberapa ahli memberikan pendapat mengenai definisi dari 

perlindungan hukum , diantaranya: 
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a. Menurut Satjipto Raharjo, Perlindungan hukum adalah memberikan 

pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang 

lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat 

menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum (Satjipto 

Raharjo, 2000: 53). 

b. Menurut Phillipus M. Hadjon bahwa perlindungan hukum bagi rakyat 

sebagai tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan resprensif. 

Perlindungan Hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah 

terjadinya sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah bersikap 

hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi dan 

perlindungan yang resprensif bertujuan untuk mencegah terjadinya 

sengketa, termasuk penanganannya di lembaga peradilan (M Hadjon, 

1987: 30). 

c. Menurut Lili Rasjidi dan I.B Wysa Putra bahwa hukum dapat di 

fungsikan untuk menghujudkan perlindungan yang sifatnya tidak 

sekedar adaptif dan fleksibel, melaikan juga predektif dan antipatif. 

Perlindungan hukum merupakan gambaran dari bekerjanya fungsi 

hukum untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum, yakni keadilan, 

kemanfaatan dan kepastian hukum. Perlindungan hukum adalah suatu 

perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum sesuai dengan 

aturan hukum, baik itu yang bersifat preventif maupun dalam bentuk 

yang bersifat represif, baik yang secara tertulis maupun tidak tertulis 

dalam rangka menegakkan peraturan hukum. Hakekatnya setiap orang 
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berhak mendapatkan perlindungan dari hukum. Hampir seluruh 

hubungan hukum harus mendapat perlindungan dari hukum. Oleh 

karena itu terdapat banyak macam perlindungan hukum (M.Hadjon, 

1987: 22). 

Pengertian perlindungan korban menurut Barda Nawawi Arif 

(2010:61) dapat diartikan sebagai:  

a. Perlindungan hukum untuk tidak menjadi korban tindak pidana (berarti 

perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) atau kepentingan hukum 

seseorang). 

b. Perlindungan untuk memperoleh jaminan/santunan hukum atas 

penderitaan/kerugian orang yang telah menjadi korban tindak pidana 

(jadi identik dengan “penyantunan korban”). Bentuk santunan itu dapat 

berupa pemulihan nama baik/rehabilitasi, pemulihan keseimbangan 

batin antara lain dengan pemaafan, pemberian ganti rugi seperti 

restitusi, kompensasi, jaminan/santunan kesejahteraan sosial dan 

sebagainya. 

Dapat dikatakan pula bahwa perlindungan hukum adalah segala daya 

upaya yang dilakukan secara sadar oleh setiap orang maupun lembaga 

pemerintah, swasta yang bertujuan mengusahakan pengamanan, 

penguasaan dan pemenuhan kesejahteraan hidup sesuai dengan hak-hak 

asasi yang ada sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 39 

Tahun 1999 tentang Hak-hak Asasi Manusia. 
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B. Tinjauan Umum Pekerja/Buruh 

Pasal 1 angka 3 Undang-undang No. 13 Tahun 2003 tentang 

Ketenagakerjaan mendefinisikan pekerja/buruh sebagai “Setiap orang yang 

bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain”. 

Hak dan Kewajiban pekerja diatur dalam Undang-undang No. 13 Tahun 

2003  yaitu: 

1. Pasal 5 

Setiap tenaga kerja memiliki kesempatan yang sama tanpa diskriminasi 

untuk memperoleh pekerjaan 

2. Pasal 6 

Setiap pekerja berhak memperoleh perlakuan yang sama tanpa 

diskriminasi 

3.  Pasal 11 

Setiap tenaga kerja berhak untuk memperoleh dan/atau meningkatkan 

dan/atau mengembangkan kompetensi kerja sesuai dengan bakat, minat 

dan kemampuannya melalui pelatihan kerja 

4.  Pasal 12 ayat (3) 

Setiap pekerja memiliki kesempatan yang sama untuk mengikuti pelatihan 

kerja sesuai dengan bidang tugasnya 

5. Pasal 18 ayat (1) 

Tenaga kerja berhak memperoleh pengakuan kompetensi kerja setelah 

mengikuti pelatihan kerja yang diselenggarakan lembaga pelatihan kerja 

pemerintah, lembaga pelatihan kerja swasta atau  pelatihan di tempat kerja 
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6.  Pasal 23 

Tenaga kerja yang telah mengikuti program pemagangan berhak atas 

pengakuan kualifikasi kompetensi kerja dari perusahaan atau lembaga 

sertifikasi. 

7. Pasal 31 

Setiap tenaga kerja mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk 

memilih, mendapatkan atau pindah pekerjaan dan memperoleh 

penghasilan yang layak didalam atau diluar negeri 

8. Pasal 67 

Pengusaha yang mempekerjakan tenaga kerja penyandang cacat wajib 

memberikan perlindungan sesuai dengan jenis dan derajat kecacatannya 

9. Pasal 78 ayat (2) 

Pengusaha yang mempekerjakan pekerja melebihi waktu kerja 

sebagaimana dimaksud Pasal 78 ayat (1) wajib membayar upah kerja 

lembur 

10. Pasal 79 

Pengusaha wajib memberi waktu istirahat dan cuti kepada pekerja 

11. Pasal 80 

Pengusaha wajib memberikan kesempatan yang secukupnya kepada 

pekerja untuk melaksanakan ibadah yang yang diwajibkan oleh agamanya 
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12. Pasal 82 

Pekerja perempuan berhak memperoleh istirahat selama 1,5 (satu setengah 

bulan) sesudah melahirkan menurut perhitungan dokter kandungan atau 

bidan 

13. Pasal 84 

Setiap pekerja yang menggunakan hak waktu istirahat sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 79 ayat (2) huruf b, c dan d, Pasal 80 dan Pasal 82 

berhak mendapatkan upah penuh 

14. Pasal 86 ayat (1) 

Setiap pekerja mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas: 

a. Keselamatan dan kesehatan kerja 

b. Moral dan kesusilaan, dan 

c. Perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta nilai-

nilai agama 

15. Pasal 88 

Setiap pekerja berhak memperoleh penghasilan yang memenuhi 

penghidupan yang layak bagi kemanusiaan 

16. Pasal 90 

Pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari upah minimum 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 

17. Pasal 99 ayat (1) 

Setiap pekerja dan keluarganya berhak untuk memperoleh jaminan sosial 

tenaga kerja 
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18. Pasal 156 ayat (1) 

Dalam hal terjadi pemutusan hubungan kerja, pengusaha diwajibkan 

membayar uang pesangon dan uang penghargaan masa kerja serta uang 

pengganti hak yang seharusnya diterima. 

Adapun tentang kewajiban pekerja yaitu: 

1.  Pasal 102 ayat ( 2 )  

Dalam melaksanakan hubungan industrial, pekerja dan serikat pekerja 

mempunyai fungsi menjalankan pekerjaan sesuai dengan kewajibannya, 

menjaga ketertiban demi kelangsungan produksi, menyalurkan aspirasi 

secara demokrasi, mengembangkan keterampilan dan keahliannya serta 

ikut memajukan perusahaan dan memperjuangkan kesejahteraan anggota 

beserta keluarganya  

2. Pasal 126 ayat ( 1 ) 

Pengusaha, serikat pekerja dan pekerja Wajibmelaksanakan ketentuan 

yang ada dalam perjanjian kerja bersama 

Ayat (2) Pengusaha dan serikat pekerja Wajib memberitahukan isi 

perjanjian kerja bersama atau perubahannya kepada seluruh pekerja  

3. Pasal 136 ayat (1) 

Penyelesaian perselisihan hubungan industrial wajib dilaksanakan oleh 

pengusaha dan pekerja atau serikat pekerja secara musyawarah untuk 

mufakat. 
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C. Hukum Ketenagakerjaan 

Peraturan mengenai tenaga kerja diatur dalam Undang-undang No. 13 

Tahun 2003, seorang tenaga kerja sebelum melakukan kewajibannya sebagai 

pekerja pastilah memiliki hubungan kerja. Oleh karena itu pengaturan 

hubungan kerja dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tercantum di 

dalam Pasal 50 yang mana menyebutkan bahwa adanya hubungan kerja 

terjadi karena adanya perjanjian kerja antara pengusaha dan pekerja/buruh. 

Perjanjian kerja dijelaskan dalam Pasal 51 Undang-undang No. 13 

Tahun 2003 menyebutkan bahwa (1) Perjanjian kerja dibuat secara tertulis 

atau lisan, (2) Perjanjian kerja yang dipersyaratkan secara tertulis 

dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

Dalam suatu perjanjian sudah tentu harus memenuhi syarat untuk dapat 

dilaksanakannya suatu perjanjian. Maka dari itu di dalam Pasal 52 telah 

disebutkan tentang perjanjian kerja dibuat atas dasar: 

1. Kesepakatan kedua belah pihak 

2. Kemampuan atau kecakapan melakukan perbuatan hukum 

3. Adanya pekerjaan yang diperjanjikan, dan 

4. Pekerjaan yang diperjanjikan tidak bertentangan dengan ketertiban umum, 

kesusilaan, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

Disebutkan di dalam perjanjian kerja huruf a mengandung maksud yang 

mana disebutkan pada ayat (2) yaitu perjanjian kerja yang dibuat oleh para 

pihak yang bertentangan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 

(1) huruf a dan b dapat dibatalkan. Kemudian pada ayat (3) perjanjian kerja 
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yang dibuat oleh para pihak yang bertentangan dengan ketentuan 

sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c dan d batal demi hukum. 

Tentang perjanjian kerja secara tertulis dalam Pasal 54 ayat (1) memuat 

ketentuan sebagai berikut: 

1. Nama, alamat perusahaan, dan jenis usaha 

2. Nama, jenis kelamin, umur, dan alamat pekerja/buruh 

3. Jabatan atau jenis pekerjaan 

4. Tempat pekerjaan 

5. Besarnya upah dan dan cara pembayarannya 

6. Syarat-syarat kerja yang memuat hak dan kewajiban pengusaha dan 

pekerja/buruh 

7. Mulai dan jangka waktu berlakunya perjanjian kerja 

8. Tempat dan tanggal perjanjian kerja dibuat, dan 

9. Tanda tangan para pihak dalam perjanjian kerja. 

Perjanjian kerja diatur dalam Bab IX Undang-undang Ketenagakerjaan 

tahun 2003. Dalam Pasal 1 angka 14 disebutkan bahwa perjanjian kerja 

adalah perjanjian antara pekerja/buruh dengan pengusaha atau pemberi kerja 

yang memuat syarat-syarat kerja, hak, dan kewajiban para pihak. Kemudian 

dijelaskan di dalam Pasal 1 angka 14 Undang-undang Ketenagakerjaan tahun 

2003 hubungan kerja adalah hubungan antara pengusaha dengan 

pekerja/buruh berdasarkan perjanjian kerja, yang mempunyai unsur 

pekerjaan, upah, dan perintah. 
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Perjanjian kerja yang telah dibuat tidak dapat ditarik ataupun dirubah 

kecuali atas adanya persetujuan oleh para pihak (Pasal 55). 

Menurut Djumialdi (2008:7) berdasarkan ketentuan-ketentuan di atas, 

dapat disimpulkan bahwa perjanjian kerja yang menimbulkan hubungan kerja 

mempunyai unsur  pekerjaan, upah, dan perintah. Dengan demikian agar 

dapat disebut perjanjian kerja harus dipenuhi 3 ( tiga) unsur, yaitu sebagai 

berikut: 

1. Ada Orang Di Bawah Pimpinan Orang Lain 

Adanya unsur perintah menimbulkan adanya pimpinan orang lain. 

Dalam perjanjian kerja, unsur perintah ini memegang peranan yang pokok 

sebab tanpa adanya  unsur perintah, hal itu bukan perjanjian kerja. Dengan 

adanya unsur perintah dalam perjanjian kerja, kedudukan kedua belah 

pihak tidaklah sama yaitu pihak yang satu kedudukannya di atas (pihak 

yang memerintah), sedangkan pihak lain kedudukannya di bawah (pihak 

yang diperintah). Kedudukan yang tidak sama ini disebut hubungan 

subordinasi serta ada yang menyebutnya hubungan kedinasan. 

2. Penunaian Kerja 

Penunaian kerja maksudnya melakukan pekerjaan. Di sisni, tidak 

dipakai istilah melakukan pekerjaan sebab istilah tersebut mempunyai arti 

ganda. Istilah melakukan pekerjaan dapat berarti persewaan tenaga kerja 

atau penunaian kerja. 

Dalam persewaan tenaga kerja yang tersangkut dalam kerja adalah 

tenaga manusia, sehingga upah sebagai kontraprestasi dipandang dari 
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sudut ekonomis. Dalam penunaian kerja, yang tersangkut dalam kerja 

adalah manusia itu sendiri sehingga upah sebagai kontraprestasi dipandang 

dari sudut sosial ekonomi. 

3. Adanya Upah  

Upah menurut Pasal 1 angka 30 Undang-undang ketenagakerjaan 

2003 adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam 

bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada 

pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian 

kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk 

tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan 

dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan. Jadi, upah adalah imbalan 

termasuk tunjangan. 

Dengan dipenuhinya tiga unsur di atas maka perjanjian yang 

memenuhi 3 (tiga) unsur yaitu ada perintah, pekerjaan, dan upah disebut 

perjanjian kerja. Pihak yang memerintah disebut pengusaha/pemberi kerja, 

sedangkan pihak yang diperintah disebut pekerja atau buruh. 

Mengenai pengertian buruh, untuk disebut buruh/pekerja, menurut 

Hukum Ketenagakerjaan harus dipenuhi persyaratan sebagai berikut: 

a. Harus ada Perjanjian Kerja 

b. Harus ada hubungan kerja yang formil, dan  

c. Harus bekerja pada perusahaan. 
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D. Pengertian Tenaga Kerja Indonesia 

Tenaga kerja Indonesia merupakan istilah bagi Warga Negara Indonesia 

yang bekerja di luar negeri atau di luar wilayah Republik Indonesia dalam 

hubungan kerja untuk jangka waktu tertentu yang telah ditentukan dengan 

menerima upah. 

Tenaga kerja adalah merupakan penduduk dalam usia kerja. Dimana 

telah dijelaskan di dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang 

ketenagakerjaan yang dimaksud dengan tenaga kerja adalah setiap orang yang 

mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan atau jasa baik 

untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun masyarakat. 

Ketenagakerjaan dalam Pasal 1 Undang-undan No. 13 Tahun 2003 

adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu 

sebelum, selama, dan sesudah masa kerja. 

Pengertian tenaga kerja berdasrkan Pasal 1 Undang-undang No 39 

Tahun 2004. Tentang Penempatan dan Perlindungan Tenanga Kerja Indonesia 

di Luar Negeri “ Tenaga Kerja Indonesia adalah setiap warga negara 

Indonesia yang memenuhi syarat unuk bekerja di luar negeri dalam hubungan 

kerja untuk jangka waktu tertentu dengan menerima upah”. 

Selain peraturan tersebut di atas ada juga Pasal 1 Keputusan Menteri 

Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 

KEP.104A/MEN/2002 tentang Penempatan Tenaga Kerja di Luar Negeri, “ 

Tenaga Kerja Indonesia adalah  warga negara Indonesia baik laki-laki 

maupun perempuan yang bekerja di luar negeri dalam jangka waktu tertentu 
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berdasarkan perjanjian kerja melalui prosedur penempatan Tenaga Kerja 

Indonesia”. 

Untuk dapat melakukan suatu perjanjian kerja terdapat syarat-syarat 

yang harus ditempuh. Hal tersebut erat kaitannya dengan ketentuan 

berdasarkan pada Pasal 1angka 14 Undang-undang No. 13 Tahun 2003, 

perjanjian kerja adalah perjanjian antara pekerja/buruh dengan pengusaha 

atau pemberi kerja yang memuat syarat-syarat kerja, hak, dan kewajiban para 

pihak. 

Berdasarkan ketentuan yang terdapat di dalam Pasal 51 ayat (1) dan (2) 

Undang-undang No.13 Tahun 2003, perjanjian kerja dibuat secara tertulis atau 

lisan. Perjanjian kerja yang dipersyaratkan secara tertulis dilaksanakan sesuai 

dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

Tentang syarat-syarat kerja menurut Asri Wijayanti (2015:42) syarat-

syarat perjanjian kerja pada dasarnya dibedakan menjadi dua, yaitu syarat 

materiil dan syarat formil. Syarat materiil diatur dalam Pasal 52 Undang-

undang No.13 Tahun 2003, sedangkan syarat formil diatur dalam Pasal 54 

Undang-undang No. 13 Tahun 2003. 

Syarat materiil dari perjanjian kerja berdasarkan ketentuan Pasal 52 

Undang-undang No. 13 Tahun 2003, dibuat atas dasar: 

1. Kesepakatan kedua belah pihak 

2. Kemampuan atau kecakapan melakukan perbuatan hukum  

3. Adanya pekerjaan yang diperjanjikan 
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4. Pekerjaan yang diperjanjikan tidak bertentangan dengan ketertiban umum, 

kesusilaan, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

Selanjutnya suatu perjanjian kerja harus memenuhi ketentuan syarat 

formil. Berdasarkan ketentuan Pasal 54 Undang-undang No. 13 Tahun 2003, 

yaitu: 

1. Perjanjian kerja yang dibuat secara tertulis sekurang-kurangnya memuat: 

a. Nama, alamat perusahaan, dan jenis usaha 

b. Nama, jenis kelamin, umur, dan alamat pekerjaan/buruh 

c. Jabatan atau jenis pekerjaan 

d. Tempat pekerjaan 

e. Besarnya upah dan cara pembayarannya 

f. Syarat-syarat kerja yang memuat hak dan kewajiban pengusaha dan 

pekerja/buruh 

g. Mulai dan jangka waktu berlakunya perjanjian kerja 

h. Tempat dan tanggal perjanjian kerja dibuat 

i. Tanda tangan para pihak dalam perjanjian kerja 

2. Ketentuan dalam perjanjian kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) 

huruf e dan f, tidak boleh bertentangan dengan peraturan perusahaan, 

perjanjian kerjasama, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

3. Perjanjian kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibuat sekurang-

kurangnya rangkap 2 (dua), yang mempunyai kekuatan hukum yang sama 

serta pekerja/buruh dan pengusaha masing-masing mendapat 1 (satu) 

perjanjian kerja. 

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



 

30 
 

Terkait dengan tenaga kerja Indonesia pastilah erat kaitannya dengan 

hukum ketenagakerjaan. Dimana ada beberapa pengertian yang dikemukakan 

oleh beberapa ahli hukum berkenaan dengan istilah hukum perburuhan atau 

hukum ketenagakerjaan diantaranya adalah sebagai berikut (Bambang, 2013: 

45): 

1. Imam Soepomo memberikan pengertian bahwa hukum perburuhan adalah 

himpunan peraturan, baik tertulis maupun tidak tertulis, yang berkenaan 

dengan suatu kejadian pada saat seseorang bekerja pada orang lain secara 

formal dengan menerima upah tertentu. Dengan kata lain, hukum 

perburuhan adalah seperangkat aturan dan norma yang tertulis ataupun 

tidak tertulis yang mengatur pola hubungan industrial antara pengusaha 

dan pekerja atau buruh. 

2. Menurut Molenaar, hukum perburuhan pada pokoknya mengatur 

hubungan antara majikan dan buruh, buruh dan buruh, dan antara 

penguasa dan penguasa. 

3. Menurut Levenbach, hukum perburuhan merupakan peraturan yang 

meliputi hubungan kerja antara pekerja dan majikan, yang pekerjaannya 

dilakukan di bawah pimpinan. 

4. Menurut Van Esveld, hukum perburuhan tidak hanya meliputi hubungan 

kerja yang dilakukan di bawah pimpinan , tetapi termasuk pula pekerjaan 

yang dilakukan atas dasar tanggungjawab sendiri. 

5. M.G. Levenbach merumuskan hukum arbeidsrecht sebagai sesuatu yang 

meliputi hukum yang berkenaan dengan keadaan penghidupan yang 
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langsung bersangkut paut dengan hubungan kerja (yaitu penempatan 

dalam arti luas, latihan dan magang), mengenai jaminan sosial buruh serta 

peraturan mengenai badan dan organisasi di lapangan perburuhan. 

6. MOK berpendapat bahwa arbeidrecht (hukum perburuhan) adalah hukum 

yang berkenaan dengan pekerjaan yang dilakukan di bawah pimpinan 

orang lain dan dengan keadaan penghidupan yang langsung bergandengan 

dengan pekerjaan tersebut. 

Menurut UU PPTKILN pasal 1 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. Sedangkan menurut buku pedoman 

pengawasan perusahaan jasa, TKI adalah warga negara Indonesia baik laki-

laki maupun perempuan yang melakukan kegiatan di bidang perekonomian, 

sosial, keilmuan, kesenian dan olahraga profesional serta mengikuti pelatihan 

kerja di luar negeri baik di darat, laut, maupun udara dalam jangka waktu 

tertentu berdasarkan perjanjian antara pekerja dan pengusaha secara lisan dan 

atau tertulis untuk waktu tertentu maupun untuk waktu tidak tertentu yang 

memuat syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban para pihak. 

Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi juga mengeluarkan 

peraturan yang mengatur TKI, yaitu Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi Nomor Kep-104A/Men/2002 tentang Penempatan TKI ke Luar 

Negeri. Menurut keputusan ini TKI adalah baik laki-laki maupun perempuan 

yang bekerja di luar negeri dalam jangka waktu tertentu berdasarkan 
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perjanjian kerja melalui prosedur penempatan TKI. Prosedur penempatan TKI 

ini harus benar-benar diperhatikan oleh calon TKI yang ingin bekerja ke luar 

negeri tetapi tidak melalui prosedur yang benar dan sah maka TKI tersebut 

nantinya akan menghadapi masalah di negara tempat ia bekerja karena Calon 

TKI tersebut dikatakan TKI illegal karena datang ke negara tujuan tidak 

melalui prosedur penempatan TKI yang benar. Berdasarkan beberapa 

pengertian TKI tersebut, disimpulkan bahwa syarat untuk dapat disebut 

sebagai TKI adalah haruslah memenuhi syarat dan memiliki perjanjian kerja 

untuk melindungi mereka selama bekerja di luar negeri. Setelah beberapa 

tahun sejak disahkannya UU Nomor 39 Tahun 2004. Ternyata upaya 

perlindungan TKI belum dilakukan secara maksimal. Masih banyak masalah 

dan kasus TKI di luar negeri yang belum dapat terselesaikan dengan baik 

misalnya saja, seperti kasus pemerkosaan terhadap TKI (terutama TKW) oleh 

majikannya, pelecehan seksual, tindak kekerasan, penculikan, pembunuhan, 

dan penipuan dengan tidak membayarkan gaji yang seharusnya diterimaTKI. 

Sebenarnya hal ini bukanlah murni dikarenakan kesalahan pemerintah tetapi 

juga kurangnya kesadaran dari para TKI yang menyalahi aturan ataupun 

pelanggaran yang dilakukan oleh pihak PJTKI. Alasan untuk memilih tema 

tentang permasalahan TKI terutama dalam hal perlindungan dan penempatan 

TKI diluar negeri adalah karena permasalahan TKI merupakan salah satu 

permasalahan yang sangat krusial yang dialami bangsa Indonesia disamping 

berbagai permasalahan lainnya. Selain itu, permasalahan TKI masih 

dipandang sebelah mata oleh Pemerintah Indonesia dan berbagai pihak 
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lainnya. Bahkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 

serta dalam berbagai grand policy atau kebijakan negara yang dibuat oleh 

lembaga legislatif dan pemerintah, permasalahan TKI (terutama perlindungan 

TKI, jaminan sosial TKI dan penempatan TKI) tidak mendapatkan prioritas 

yang utama sehingga banyak terjadi perlakuan yang tidak manusiawi yang 

dialami oleh TKI (probisiwi, 2015: 202) 

Definisi tentang tenaga kerja menurut Pasal 1 angka 2 UU Nomor 13 

Tahun 2003 tentang Ketenaga kerjaan yaitu dikatakan bahwa setiap orang 

yang dapat melakukan suatu pekerjan untuk menghasilkan barang atau jasa 

guna memenuhi kebutuhannya sendiri maupun kebutuhan masyarakat. Bahwa 

dalam penjelasan tersebut dimana konsep mengenai tenaga kerja di dalam UU 

Nomor 13 Tahun 2003 tentunya lebih menitikberatkan kepada pengertian 

tenaga kerja yang bekerja di dalam negeri, sedangkan untuk pekerja dari 

Indonesia yang bekerja di luar negeri yang merupakan Warga Negara 

Indonesia, dapat melakukan pekerjaan dalam pemenuhan kebutuhan hidupnya 

sendiri maupun masyarakat yang terlibat di dalam aktivitas pekerjaan dengan 

mendapatkan imbalan berupa gaji di suatu Negara di luar tempat kelahirannya 

atau di luar Negara Indonesia. Yang mana pekerja tersebut bukanlah Warga 

Negara tempat dimana ia bekerja, serta mendapatkan ijin atau melalui proses 

sesuai dengan prosedur yang ada dimana memenuhi persyaratan-persyaratan 

yang ada untuk bisa bekerja di luar negeri dalam suatu hubungan kerja untuk 

jangka waktu yang ditentukan yang telah disepakati antara para pihak. 
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Tenaga kerja yang bekerja diluar negeri ini disebut dengan buruh 

migran yang artinya adalah seseorang yang bekerja di suatu Negara dimana 

dia bukan merupakan Warga Negara di tempat ia bekerja dalam waktu yang 

relatif  lama. Buruh migran ini disebut juga dengan istilah TKI yaitu setiap 

Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat untuk bekerja di luar negeri 

dalam hubungan kerja untuk jangka waktu tertentu dengan menerima upah 

(Pasal 1 angka 1 UU No. 39 tahun 2004 tentang penempatan dan 

perlindungan TKI). Dengan adanya Warga Negara yang bekerja diluar negeri 

tersebut pemerintah Indonesia mempunyai tugas untuk melindungi Warga 

Negaranya yang berada di luar negeri tersebut. 

Berdasarkan pasal 1 Undang-undang No.39 Tahun 2004 tentang 

Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri, 

“Tenaga Kerja Indonesia yang kemudian 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”. 

PBB mengadopsi Konvensi Pekerja Migran pada Desember 1990 (UN 

Convention on the Protection of Rights of Migrant Workers and their Family 

Members) pada 18 December 1990 (UN General Assembly Res 45/158, 18 

Dec 1990). Konvensi berlaku (entered into force) pada 1 Juli 2003 setelah 

diratifikasi oleh 20 negara yang tercapai pada bulan Maret 2003 (sesuai 

persyaratan dari Konvensi). Konvensi ini pada prinsipnya memberikan 

perlindungan kepada seluruh pekerja migran terlepas dari cara mereka masuk 

ke sebuah negara (Linda S Bosniak: 1991, 738). Konvensi ini mengatur hak-
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hak yang berlaku terhadap seluruh pekerja migran tanpa melihat status 

hukumnya dan mengatur hak-hak yang berlaku untuk pekerja migran (a 

regular situation) serta kebebasan dasar bagi pekerja migran (Koesrianti dan 

Widiati, 2012). Konvensi ini memberikan standard hak asasi yang sangat 

lengkap yang harus dijamin oleh semua negara, kepada semua orang yang 

dikualifikasikan sebagai pekerja migran. Konvensi ini merupakan Konvensi 

internasional yang mengatur secara komprehensif hubungan antara migrasi 

orang dan hak asasi manusia. Konvensi ini telah diratifikasi oleh 41 negara, 

yang mayoritas negara peratifikasinya merupakan negara pengirim (sending 

countries) seperti misalnya Mali, Philipina, Sri Lanka, dan Indonesia. 

Indonesia telah meratifikasi Konvensi Pekerja Migran ini pada 12 April 2012 

dengan UU 6/2012. Konvensi Pekerja Migran pasal 2 ayat 1 memberikan 

definisi ‘pekerja migran’ sebagai ‘any person who is to be engaged, is 

engaged or has been engaged in a remunerated activity in a State of which he 

or she is not a national’. Artinya hukum internasional memberikan 

perlindungan kepada pekerja migran yaitu seseorang yang akan, tengah atau 

telah melakukan pekerjaan yang digaji di negara dimana orang tersebut bukan 

warga negara setempat. Bagi pengungsi (refugees) dan orang yang tidak 

berkewarganegaraan ( stateless persons) hanya akan diakui haknya dalam 

Konvensi jika hal ini juga diatur dalam ketentuan nasional negara yang 

bersangkutan (Pasal 3.d) (Koesrianti, 2015: 248). 

Konvensi ini berupaya untuk menjamin hak asasi manusia tenaga kerja 

migran secara luas meliputi hak sipil dan politik, ekonomi, serta sosial 
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budaya. Satu kelompok yang dinamakan imigran gelap (tidak berdokumen) 

biasanya mereka ini merupakan pencari suaka yang menolak ijin tinggal 

secara permanen, atau orang-orang ‘overstayer’ yaitu orang yang tinggal di 

suatu negara tetapi ijin tinggal/visa telah habis masa berlakunya dan 

dikategorikan sebagai illegal imigran. (Koesrianti, 2015: 248) 

Pekerja Migran (Migran Wokers) yakni orang yang bermigrasi dari 

wilayah kelahirannya ke tempat lain dan kemudian bekerja di tempat yang 

baru tersebut dalam jangka waktu yang relatif lama serta menetap. Migrasi 

buruh diartikan sebagai gerakan lintas batas untuk tujuan pekerjaan di luar 

negeri. Buruh migran berkontribusi kepada negara asal maupun negara 

tujuan. Migran membantu memperluas angkatan kerja di negara tujuan dan 

melalui remitansi dapat berkontribusi terhadap pembangunan di negara asal 

(Wibowo, 2015: 49). 

 

E. Pengertian Korban Penganiayaan 

Korban merupakan pihak yang mana dilanggar hak nya sebagai 

manusia dan mendapatkan imbas dari apa yang dia alami baik berupa 

kerugian secara materil, jasmani maupun rohani. Dimana korban adalah 

merupakan orang yang menjadi sasaran tindak pidana maupun kejahatan. 

Disebutkan sebagaimana yang tercantum pada Pasal 1 angka 2 Undang-

undang Perlindungan Saksi dan Korban yang menyebutkan bahwa korban 

adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau 

kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindakan pidana. 
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Terjadinya tindak pidana, apapun jenis dan namanya dalam terminologi 

hukum, merupakan peristiwa yang di dalamnya terjadi pelanggaran oleh 

seseorang terhadap hak dan kepentingan orang lain yang menyebabkan 

terjadinya kerugian, baik kerugian yang bersifat materiil – kebendaan ataupun 

kerugian yang bersifat immateriil – non-kebendaan (Sudarto, 1990: 17).Orang 

atau pihak yang menderita kerugian inilah yang lazimnya disebut sebagai 

korban (victim) dalam Surbakti (2011). 

Korban tindak pidana lemah dalam perlindungan hukum, sejak korban 

melaporkan terjadi tindak pidana dan menunjukkan siapa pelaku tindak 

pidana dan atau dengan menyerahkan barang bukti dan ditemukan ditempat 

kejadian perkara termasuk penderitaan baik fisik maupun non fisik serta 

kerugian materil dan kerugian non materil kepada aparat penegak hukum 

(POLRI). Dengan korban telah melaporkan hal tersebut diatas, maka korban 

tidak memiliki akses untuk mendapatkan foto copy arsip laporan polisi. Berita 

acara pemeriksaan korban/pelapor dan saksi, surat perintah penyidikan, surat 

perintah penuntutan, berkas perkara yang diserahkan kepada jaksa penuntut 

umum, pelimpahan tersangka dan barang bukti kepada jaksa penuntut umum, 

pelimpahan surat dakwaan kepada pengadilan negeri, dakwaan dan tuntutan 

pidana serta putusan pengadilan negeri apalagi untuk mendapatkan 

kompensasi atas penderitaan dan kerugian yang diderita oleh pihak korban 

sampai mempunyai kekuatan hukum tetap. Dalam proses persidangan 

terhadap sebuah perkara pidana, korban menempati posisi yang penting untuk 

dapat mengungkap peristiwa pidana tersebut namun selama ini pembuat 
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Undang-undang dan para penegak hukum umumnya hanya tertuju pada 

pelaku tindak pidana dalam hal bagaimana menemukan cara atau metode 

penjatuhan sanksi yang lebih tegas dan adil agar pelaku kejahatan merasa jera 

atau mencegah orang untuk melakukan kejahatan. Fokus perhatian pada 

korban kejahatan sering menjadi terabaikan karena selama ini keberadaan 

korban dalam proses peradilan pidana khususnya pada tahap penyidikan 

nampaknya kurang mendapat perhatian dan kurang mendapat perlindungan 

hukum. Sebagai seorang korban kejahatan, ia mempunyai hak seperti manusia 

lainnya, sebagaimana dijamin dalam konvensi-konvensi hak asasi manusia 

dan secara legal dilindungi oleh perjanjian tersebut. Perlindungan terhadap 

korban kejahatan di dalam KUHAP lebih dominan memberikan pengaturan 

mengenai ganti rugi. Penggabungan perkara perdata dan pidana diatur dalam 

KUHAP namun jarang terjadi dimana korban lebih memilih melakukan 

tuntutan ganti kerugian setelah perkara pidananya telah memperoleh kekuatan 

hukum yang tetap. Perlindungan terhadap korban diatur dalam beberapa 

peraturan perundang-undangan di Indonesia seperti Undang-undang Republik 

Indonesia No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, 

Peraturan Pemerintah No. 27 tahun 1983. Dalam UU No. 13 tahun 2006, 

restitusi dapat diberikan kepada semua korban tindak pidana yang terjadi dan 

tidak terbatas pada korban pelanggaran HAM yang berat sebagaimana hak 

atas kompensasi yang diatur dalam UU Pengadilan Hak Asasi Manusia 

(Hamid, 2016: 271-272). 
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Disebutkan definisi mengenai tindak pidana (starfbaarfeit/ delict/ 

criminal act)  yang selama ini dikembangkan oleh doktrin, dirumuskan secara 

tegas dalam RUU. Pasal 11 ayat (1) menetapkan bahwa: “ Tindak Pidana 

adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang oleh 

peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang 

dan diancam dengan pidana”. Ketentuan ini menegaskan apa yang telah 

dirumuskan dalam doktrin hukum pidana salah satunya penggolongan delik 

atas delik sengaja (dolus) dan delik kealpaan (culpa), yakni tidak melakukan 

suatu tindakan yang merupakan kewajiban hukum pelaku untuk berbuat , 

tindakan tidak berbuat tersebut merupakan tindak pidana (culpos delicten) 

(Zaidan, 2015: 370). 

Menurut Moeljatno (2015:64) pada hakikatnya setiap perbuatan pidana 

harus terdiri dari unsur-unsur lahiriyah (fakta) oleh perbuatan, mengandung 

kelakuan dan akibat yang ditimbulkan karenanya. Keduanya memunculkan 

kejadian dalam arti lahir (dunia). Jadi dapat disimpulkan bahwa yang 

merupakan unsur atau elemen perbuatan pidana adalah: 

1. Kelakuan dan akibat (= perbuatan). 

2. Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan. 

3. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana. 

4. Unsur melawan hukum yang objektif. 

5. Unsur melawan hukum yang subjektif. 

Secara umum tindak pidana yang dilakukan pada tubuh dalam KUHP 

disebut dengan “penganiayaan”. Maka dari itu penganiayaan yang diatur di 
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dalam KUHP yaitu terdiri dari Pasal 351 ayat (1) sampai dengan ayat (5) 

KUHP. Secara rinci dijelaskan mengenai penganiayaan dalam KUHP: 

1. Penganiayaan berdasarkan Pasal 351 KUHP secara rinci  meliputi: 

a. Penganiayaan biasa 

b. Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat 

c. Penganiayaan yang menyebabkan matinya seseorang 

2. Penganiayaan ringan pada Pasal 352 KUHP 

3. Penganiayaan berencana pada Pasal 353 KUHP dengan rincian: 

a. Mengakibatkan luka berat 

b. Mengakibatkan orangnya mati 

4. Penganiayaan berat yang diatur dalam Pasal 354 KUHP dengan rincian: 

a. Mengakibatkan luka berat 

b. Mengakibatkan orangnya mati 

5. Penganiayaan berat berencana diatur Pasal 355 KUHP dengan rincian: 

a. Penganiayaan berat dan berencana 

b. Penganiayaan berat dan berencana yang mengakibatkan orangnya mati 

Dapat pula dikatakan bahwa penganiayaan adalah suatu perbuatan 

dimana hal kesengajaan yang mengakibatkan luka-luka dan rasa sakit pada 

tubuh seseorang. Oleh karena hal tersebut haruslah perbuatan tersebut 

ditujukan dengan adanya unsur  kesengajaan, menyebabkan luka-luka serta 

menimbulkan rasa sakit dan juga berakibat merugikan orang lain atau diri 

korban penganiayaan tersebut. 
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Tentang penganiayaan dalam Pasal 351 KUHP yang terdapat pada ayat 

(1) sampai dengan ayat (5) adalah sebagai berikut: 

1. Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun 

delapan bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah 

2. Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat yang bersalah dikenakan 

pidana penjara paling lama lima tahun 

3. Jika mengakibatkan mati, dikenakan pidana penjara paling lama tujuh 

tahun 

4. Dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan 

5. Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tindak pidana. 

Penganiayaan pada Pasal 351 ayat (1), bukan penganiayaan ringan, 

bukan penganiayaan berat atau berencana dan pula tidak mengakibatkan luka 

berat atau matinya orang. Pada rumusan Pasal 351 KUHP , undang-undang 

hanya mengatakan mengenai penganiayaan tanpa menyebutkan unsur-unsur 

dari tindak pidana penganiayaan itu sendiri, sedangkan pada ayat (4) hanya 

menjelaskan bahwa kesengajaan merusak kesehatan orang itu adalah sama 

dengan penganiayaan, dalam arti penganiayaan itu ialah kesengajaan 

menimbulkan rasa sakit atau menimbulkan luka pada tubuh orang lain. 

Penjelasan tersebut menyebutkan bahwa seseorang yang telah melakukan 

penganiayaan terhadap orang lain, maka orang tersebut harus mempunyai 

opzet atau suatu kesengajaan untuk menimbulkan rasa sakit, luka atau 

merugikan kesehatan orang lain (Santoso, 2016: 128). 
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(Lamintang, 2010:133-135) menyatakan “Untuk dapat disebut sebagai 

telah melakukan suatu penganiayaan tidaklah perlu bahwa opzet dari pelaku 

secara langsung harus menunjukan pada perbuatan untuk membuat orang lain 

merasa sakit, menjadi terganggu kesehatannya, tetapi rasa sakit atau 

terganggunya kesehatan orang lain tersebut dapat saja terjadi sebagai akibat 

dari opzet pelaku yang ditujukan pada perbuatan yang lain dalam Santoso 

(2016: 128) 

Dengan demikian untuk menyebut seseorang itu telah melakukan yang 

disebut penganiayaan terhadap orang lain, maka orang tersebut harus 

mempunyai opzet atau suatu kesengajaan untuk : 

1. Menimbulkan rasa sakit pada orang lain 

2. Menimbulkan luka pada tubuh orang lain 

3. Merugikan kesehatan orang lain. Dengan kata lain orang itu hanya 

mempunyai opzet yang ditujukan pada perbuatan untuk menimbulkan luka 

pada tubuh orang lain ataupun untuk merugikan kesehatan orang lain. 

Penganiayaan adalah suatu istilah yang digunakan pada KUHP untuk 

tindak pidana terhadap tubuh. Namun dalam KUHP sendiri tidak menjelaskan 

secara detail mengenai arti penganiayaan tersebut. Dalam kamus besar bahasa 

Indonesia penganiayaan adalah “perilaku sewenang-wenang” pengertian yang 

dimuat dalam kamus besar bahasa Indonesia arti luas yakni yang menyangkut 

termasuk “perasaan” atau “bathiniah”. Sementara yang dimaksud 

penganiayaan dalam hukum pidana adalah menyangkut tubuh manusia, 

dengan mempertimbangkan tindakan yang dilakukan dengan sengaja dan 
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tidak dengan maksud yang patut atau melewati batas yang diizinkan 

(Ardiansyah, 2014: 20) 

Beranjak dari terminologi, pendefinisian korban yang berakibat pada 

pergeseran ruang lingkup kajian terhadap eksistensi korban adalah dari kajian 

korban kejahatan konvensional, atau meminjam istilah I. S. Susanto sebagai 

kejahatan warungan seperti penganiayaan, pembunuhan, pencurian, 

perkosaan, dan beralih kepada studi tentang korban dari kejahatan non 

warungan atau kejahatan korporasi ataupun kejahatan white collar crime 

termasuk kepada bekerjanya penegakkan hukum untuk tidak menimbulkan 

proses viktimisasi. Realitas viktimisasi dengan demikian diperluas mencakup 

penyalahgunaaan secara melawan hukum kekuasaan umum (illegal abuses of 

public power) seperti pelanggaran terhadap hak asasi manusia, 

penyalahgunaan wewenang oleh pemegang kekuasaan, ataupun illegal abuses 

of economic power dan bentuk-bentuk viktimisasi structural lainnya seperti 

diskriminasi dalam perundang-undangan, ketidakadilan dalam lembaga dan 

pranata hukum/pembuatan dan bekerjanya hukum. Pendekatan ini sejalan 

dengan perhatian yang diarahkan untuk memperluas realitas korban dalam 

masyarakat (Indah, 2014: 21-22). 

Pada hakikatnya, perlindungan terhadap korban sebagai janji-janji 

hukum oleh sistem peradilan pidana berusaha mewujudkan fungsi primer 

hukum yang sebagaimana diungkapkan oleh I.S. Susanto dalam tiga hal: 
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1. Perlindungan 

Hukum berfungsi untuk melindungi masyarakat dari ancaman bahaya dan 

tindakan yang merugikan dari sesama dan kelompok masyarakat termasuk 

yang dilakukan oleh pemegang kekuasaan (pemerintah dan negara) dan 

yang datang dari luar, yang ditujukan terhadap fisik, jiwa, kesehatan, nilai-

nilai, dan hak asasinya. 

2. Keadilan 

Hukum menjaga, melindungi dari keadilan bagi seluruh rakyat.Secara 

negatif dapat dikatakan bahwa hukum yang tidak adil yaitu apabila hukum 

yang bersangkutan dipandang melanggar nilai-nilai dan hak-hak yang 

dipercayai harus dijaga dan semua orang. 

3. Pembangunan 

Hukum dipakai sebagai kendaraan baik dalam menentukan arah, tujuan, 

dan pelaksanaan pembangunan secara adil. Artinya, hukum sekaligus 

digunakan sebagai alat pembangunan namun juga sebagai alat kontrol agar 

pembangunan dilaksanakan secara adil (Indah, 2014: 71-72). 

Pengertian perlindungan korban menurut Barda Nawawi Arif (2001: 

56) diartikan sebagai:  

1. Perlindungan hukum untuk tidak menjadi korban kejahatan (berarti 

perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) atau kepentingan hukum 

seseorang). 

2. Perlindungan untuk memperoleh jaminan/santunan hukum atas 

penderitaan/kerugian orang yang menjadi korban (identik dengan 
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penyantunan korban). Bentuk santunan itu dapat berupa pemulihan nama 

baik/rehabilitasi, pemulihan keseimbangan batin antara lain dengan 

pemaafan, pemberian ganti rugi seperti restitusi, kompensasi, 

jaminan/santunan kesejahteraan sosial dan sebagainya (Arief, 2001: 56). 

Dapat dikatakan pula bahwa perlindungan hukum adalah segala daya 

upaya yang dilakukan secara sadar oleh setiap orang maupun lembaga 

pemerintah, swasta yang bertujuan mengusahakan pengamanan, penguasaan 

dan pemenuhan kesejahteraan hidup sesuai dengan hak-hak asasi yang ada 

sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang 

Hak-hak Asasi Manusia. 

 

F. Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Indonesia Menurut Undang-undang 

No. 39 Tahun 2004 

1. Kewajiban Tenaga Kerja Indonesia 

Menurut Undang-undang No. 39 Tahun 2004 Pasal 9 setiap calon 

Tenaga Kerja Inonesia atau Tenaga Kerja Indonesia mempunyai 

kewajiban untuk bekerja di luar negeri : 

a. Menaati peraturan perundang-undangan baik di dalam negeri maupun di 

luar negeri. 

b. Menaati dan melaksanakan pekerjaannya sesuai denganperjanjian kerja.  

c. Membayar biaya pelayanan penempatan TKI di luar negeri sesuai 

dengan peraturan perundang-undangan.  
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d. Memberitahukan atau melaporkan kedatangan, keberadaannya dan 

kepulangan TKI kepada Perwakilan Republik Indonesiadi Negara 

tujuan.  

Adanya kewajiban pekerja atau buruh bertindak sebagai pekerja atau 

buruh yang baik merupakan kewajiban timbal balik dari pemberi kerja 

yang wajib bertindak sebagai pengusaha yang baik. Apabila pekerja/buruh 

melaksanakan kewajibannya dengan baik akan terjadi hubungan yang 

harmonis antar pekerja dengan pengusaha. 

2. Hak Tenaga Kerja 

Mengenai hak tenaga kerja menurut Undang-undang Nomor 39 

Tahun 2004 Pasal 8 setiap calon Tenaga Kerja Indonesia atau Tenaga 

Kerja Indonesia mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk bekerja 

di luar negeri: 

a. Bekerja di luar negeri 

b. Memperoleh informasi yang benar mengenai pasar kerja luar negeri dan 

prosedur penempatan TKI di luar negeri 

c. Memperoleh pelayanan dan perlakuan yang sama dalam penempatan di 

luar negeri 

d. Memperoleh kebebasan menganut agama dan keyakinannya serta 

kesempatan untuk menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan 

keyakinan yang dianutnya 

e. Memperoleh upah sesuai dengan standar upah yang berlaku di negara 

tujuan 
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f. Memperoleh hak kesempatan dan perlakuan yang sama yang diperoleh 

tenaga kerja asing lainnya sesuai dengan peraturan perundang-

undangan di Negara tujuan 

g. Memperoleh jaminan perlindungan hukum sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan atas tindakan yang dapat merendahkan harkat dan 

martabatnya serta pelanggaran atas  yang ditetapkan sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan selama penempatan di luar negeri 

h. Memperoleh jaminan perlindungan keselamatan dan keamanan 

kepulangan TKI ke tempat asal 

i. Memperoleh naskah perjanjian kerja yang asli. 

3. Syarat-syarat Menjadi Tenaga Kerja Indonesia 

Pengaturan mengenai syarat menjadi tenaga kerja Indonesia ke luar 

negeri yaitu menurut Pasal 35 Undang-undang No. 39 tahun 2004 adalah 

sebagai berikut: 

a. Berusia sekurang-kurangnya 18 tahun kecuali bagi Calon TKI yang 

diperkerjakan pada pengguna perorangan sekurang-kurangnya 21 tahun  

b. Sehat jasmani dan rohani 

c. Memiliki ketrampilan 

d. Tidak dalam keadaan hamil 

e. Calon TKI terdaftar di Dinas Tenaga Kerja di daerah tempat tinggalnya 

f. Memiliki dokumen lengkap. 

Dari keterangan berdasarkan peraturan perundang-undangan  di atas, 

dimana khususnya pada Undang-undang Nomor 39 tahun 2004 tentang 
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Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri 

terdapat beberapa ketentuan untuk tenaga kerja Indonesia di luar negri. 

Dari beberapa ketentuan, terkait dengan ketentuan syarat menjadi tenaga 

kerja Indonesia disebutkan bahwa calon tenaga kerja haruslah terdaftar di 

Dinas Tenaga Kerja. Pernyataan tersebut jelaslah seorang tenaga kerja 

harus melalui prosedur yang sesuai dengan peraturan yang ada agar 

datanya terdaftar di Dinas Tenaga Kerja dan statusnya sebagai buruh 

migran legal. 

4. Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Menurut BAB VI Tentang 

Perlindungan TKI Pasal 77 UU No. 39 Tahun 2004 

a. Setiap calon TKI mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan 

sesuai dengan peraturan perundang-undangan 

b. Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan mulai 

dari prapenempatan, masa penempatan, sampai dengan purna 

penempatan. 

5. Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Menurut BAB VII Pasal 78 UU 

No. 39 Tahun 2004 

a. Perwakilan Republik Indonesia memberikan perlindungan terhadap TKI 

di luar negeri sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta 

hukum dan kebiasaan Internasional. 

b. Dalam rangka perlindungan TKI di luar negeri, pemerintah dapat 

menetapkan jabatan atase ketenaga kerjaan pada Perwakilan Republik 

Indonesia tertentu. 
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c. Penugasan atase sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai 

dengan peraturan perundang-undangan. 

 

G. Perlindungan Hukum Pekerja Migran Menurut UU Nomor 18 Tahun 

2017 Tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia 

Pekerja migran Indonesia sebagaimana disebutkan di dalam Pasal 1 

ayat (2) Undang-undang No. 18 Tahun 2018 Tentang Perlindungan Pekerja 

Migran yang dimaksud dengan pekerja migran Indonesia adalah setiap warga 

negara Indonesia yang akan, sedang, atau telah melakukan pekerjaan dengan 

menerima upah di luar wilayah Republik Indonesia. 

Dari pengertian pekerja migran tersebut, adapun klasifikasi seorang 

pekerja migran itu sendiri yaitu Pekerja Migran Indonesia meliputi: 

1. Pekerja migran indonesia yang bekerja pada pemberi kerja berbadan 

hukum 

2. Pekerja migran indonesia yang bekerja pada pemberi kerja perseorangan 

atau rumah tangga, dan 

3. Pelaut awak kapal dan pelaut perikanan. 

1. Syarat Pekerja Migran Indonesia 

a. berusia minimal 18 tahun, 

b. memiliki kompetensi 

c. sehat jasmani dan rohani 

d. terdaftar dan memiliki nomer kepesertaan jaminan sosial, dan 

e. memiliki dokumen lengkap yang dipersyaratkan. 
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2. Hak Pekerja Migran 

Hak pekerjan migran adalah sebagai berikut: 

a. Mendapatkan pekerjaan di luar negeri dan memilih pekerjaan sesuai 

dengan kompetensinya 

b. Memperoleh akses peningkatan kapasitas diri melalui pendidikan dan 

pelatihan kerja 

c. Memperoleh informasi yang benar mengenai pasar kerja, tata cara 

penempatan, dan kondisi kerja di luar negeri 

d. Memperoleh pelayanan yang professional dan manusiawi serta 

perlakuan tanpa diskriminasi pada saat sebelum bekerja, selama 

bekerja, dan setelah bekerja 

e. Menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan keyakinan yang di anut 

f. Memperoleh upah sesuai dengan standar upah yang berlaku di Negara 

tujuan penempatan dan/atau kesepakatan kedua Negara dan/atau 

perjanjian kerja 

g. Memperoleh perlindungan dan bantuan hukum atas tindakan yang dapat 

merendahkan harkat dan martabat sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan di Indonesia dan di Negara tujuan penempatan 

h. Memperoleh penjelasan mengenai hak dan kewajiban sebagaimana 

tertuang dalam perjanjian kerja 

i. Memperoleh akses berkomunikasi 

j. Menguasai dokumen perjalanan selama kerja 
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k. Berserikat dan berkumpul di Negara tujuan penempatan sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara 

tujuan penempatan 

l. Memperoleh jaminan pelindungan keselamatan dan kepulangan pekerja 

migrant Indonesia ke daerah asal, dan/atau 

m. Memperoleh dokumen dan perjanjian kerja calon pekerja migrant 

Indonesia dan/atau pekerja migrant Indonesia. 

3. Kewajiban Pekerja Migran 

a. Menaati peraturan perundang-undangan , baik di dalam negeri maupun 

di Negara tujuan penempatan 

b. Menghormati adat istiadat atau kebiasaan yang berlaku di Negara 

tujuan penempatan 

c. Menaati dan melaksanakan pekerjaannya sesuai dengan perjanjian 

kerja, dan 

d. Melaporkan kedatangan, keberadaan, dan kepulangan pekerja migran 

Indonesia kepada Perwakilan Republik Indonesia di Negara tujuan 

penempatan. 

4. Hak Keluarga Pekerja Migran Indonesia 

Hak-hak  bagi keluarga pekerja migran yaitu: 

a. Memperoleh informasi mengenai kondisi, masalah, dan kepulangan 

Pekerja migran Indonesia, 

b. Menerima seluruh harta benda Pekerja migran Indonesia yang 

meninggal di luar negeri 
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c. Memperoleh salinan dokumen dan perjanjian kerja calon pekerja 

migran Indonesia dan/atau pekerja migran Indonesia 

d. Memperoleh akses berkomunikasi. 

5. Perlindungan Pekerja Migran Undang-undang No. 18 Tahun 2017 

Pasal 2 disebutkan pelindungan pekerja migran memiliki asas: 

a. Keterpaduan 

b. Persamaan hak 

c. Pengajuan atas martabat dan hak asasi manusia 

d. Demokrasi 

e. Keadilan sosial 

f. Kesetaraan dan keadilan gender 

g. Nondiskriminasi 

h. Anti-perdagangan manusia 

i. Transparansi 

j. Akuntabilitas, dan 

k. Berkelanjutan 

6. Pelindungan Pekerja Migran Undang-undang 18 Tahun 2017 Pasal 3 

yang mana bertujuan untuk: 

a. Menjamin pemenuhan dan penegakkan hak asasi manusia sebagai 

warga negara dan pekerja migran Indonesia 

b. Menjamin pelindungan hukum, ekonomi, dan sosial pekerja migran 

Indonesia dan keluarganya 
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7. Pelindungan Pekerja Migran Indonesia dalam Pasal 7 yaitu 

pelindungan calon pekerja migran meliputi: 

a. Pelindungan sebelum bekerja 

b. Pelindungan selama bekerja, dan 

c. Pelindungan setelah bekerja 

8. Pelindungan Pekerja Migran Indonesia dalam Pasal 8 yaitu: 

a. Pelindungan sebelum bekerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 

huruf a meliputi: 

1) Pelindungan administratif, dan 

2) Pelindungan teknis 

b. Pelindungan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a 

paling sedikit meliputi: 

1) Kelengkapan dan keabsahan dokumen penempatan, dan 

2) Penetapan kondisi dan syarat kerja 

c. Pelindungan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b 

paling sedikit meliputi: 

1) Pemberian sosialisasi dan diseminasi informasi 

2) Peningkatan kualitas calon pekerja migran Indonesia melalui 

pendidikan dan pelatihan kerja 

3) Jaminan sosial 

4) Fasilitas pemenuhan hak calon pekerja migrant Indonesia 

5) Penguatan peran pegawai fungsional pengantar kerja 
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6) Pelayanan penempatan di layanan terpadu satu atap penempatan 

dan pelindungan pekerja migran Indonesia dan 

7) Pembinaan dan Pengawasan 

Dari pemaparan terkait dengan Undang-undang Nomor 39 tahun 2004 

Tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar 

Negeri yang dimaksud dengan Tenaga Kerja Indonesia yaitu sebagaimana 

dijelaskan dalam Pasal 1: “Tenaga Kerja Indonesia yang selanjutnya disebut 

TKI adalah setiap warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat untuk 

bekerja di luar negeri dalam hubungan kerja untuk jangka waktu tertentu 

dengan menerima upah”. 

Sedangkan menurut Undang-undang Nomor 18 Tahun 2017 yang 

dimaksud dengan pekerja migran Indonesia sebagaimana disebutkan di dalam 

Pasal 1 yaitu Pekerja Migran Indonesia adalah setiap Warga Negara 

Indonesia yang akan, sedang, atau telah melakukan pekerjaan dengan 

menerima upah di luar wilayah Republik Indonesia. 

 

H. Konvensi Internasional Perlindungan Hak Pekerja Migran 

Istilah pekerja migran dalam Konvensi Internasional Tentang 

Perlindungan Hak-hak Seluruh Pekerja Migran dan anggota keluarganya dan 

Keluarganya yang disahkan melalui Resolusi Majelis Umum PBB 45/158 

pada tanggal 18 Desember 1990. Berdasarkan Pasal 2 untuk tujuan Konvensi 

meliputi: 
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1. Istilah “pekerja migran” mengacu pada seseorang yang akan, tengah, atau 

telah melakukan aktivitas yang dibayar di suatu negara dimana ia bukan 

merupakan warga negara. 

2. Huruf g istilah “pekerja dengan pekerjaan tertentu” mengacu pada pekerja 

migran yang: 

a. Dipekerjakan oleh majikannya untuk jangka waktu yang terbatas dan 

tertentu ke suatu negara tujuan kerja, untuk melakukan tugas atau 

pekerjaan tertentu 

b. Untuk jangka waktu yang terbatas dan tertentu melakukan pekerjaan 

yang memerlukan keahlian professional, komersial, teknis, atau 

keahlian sangat khusus lain. Atau 

c. Atas permintaan majikannya di negara tujuan kerja, untuk jangka waktu 

yang terbatas, dan tertentu, melakukan pekerjaan yang bersifat 

sementara atau singkat, dan diharuskan untuk meninggalkan negara 

tujuan kerja baik pada saat berakhir izin tinggalnya atau sebelumnya, 

apabila ia tidak lagi melakukan tugas atau kewajiban tertentu yang 

diperintahkan kepadanya. 

Dalam Pasal 5 tujuan konvensi ini untuk tujuan para pekerja migran 

dan anggota keluarganya: 

1. Dianggap telah memiliki dokumen atau berada dalam situasi regular 

apabila mereka diizinkan masuk, bertempat tinggal, dan melakukan 

aktivitas yang dibayar di negara tujuan kerja, sesuai dengan hukum 
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negara tersebut dan perjanjian-perjanjian Internasional yang negara 

tersebut menjadi pihak 

2. Dianggap tidak memiliki dokumen atau berada dalam situasi tak-reguler 

apabila mereka tidak mematuhi ketentuan yang diatur dalam sub ayat (a) 

Pasal ini. 

Tentang hak-hak yang diberikan kepada pekerja migran dalam 

Konvensi ini yaitu meliputi: 

Bagian II: Non diskriminasi dalam kaitannya dengan hak, disebutkan dalam 

Pasal 7 Negara-Negara Pihak berupaya, sesuai dengan instrumen-instrumen 

international tentang hak asasi manusia, untuk menghormati dan memastikan 

semua pekerja migran dan anggota keluarganya dalam wilayahnya atau yang 

tunduk pada yuridiksinya memperoleh hak-hak yang diatur dalam Konvensi 

ini tanpa pembedaan apa pun seperti jenis kelamin, ras, warna kulit, bahasa, 

agama atau kepercayaan, pendapat politik atau lain-lain, kebangsaan, asal-

usul etnis atau sosial, kewarganegaraan, usia, kedudukkan ekonomi, 

kekayaan, status perkawinan, status kelahiran atau lain-lain. 

Bagian III: Hak asasi manusia bagi seluruh pekerja migran dan anggota 

keluargannya, disebutkan dalam Pasal 8: 

a. Para pekerja migran dan anggota keluargannya harus bebas untuk 

meninggalkan negara mana pun termasuk, negara asal mereka. Hak ini 

tidak boleh dibatasi kecuali sebagaimana ditetapkan oleh hukum, 

diperlukan untuk melindungi keamanan nasional, ketertiban umum, 
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kesehatan dan moral umum, atau hak-hak dan kebebasan-kebebasan orang 

lain, dan yang sesuai denganhak-hak lain yang diakui dalam Konvensi ini. 

b. Para pekerja migran dan anggota keluarganya harus memiliki hak untuk 

memasuki dan tinggal di negara asalnya setiap saat. 

Terhadap hak hidup bagi para pekerja migran harus dilindungi oleh 

hukum ini tercantum di dalam Pasal 9. Kemudian mengenai Pasal 10 

menjelaskan bahwa “tidak seorangpun pekerja migran atau anggota 

keluarganya boleh dijadikan sasaran penyiksaan atau perlakuan atau 

penghukuman yang kejam, tidak manusiawi dan merendahkan martabat. 

Adapula terkait hak yang diberikan terhadap pekerja migran 

sebagaimana disebutkan dalam Pasal 16 meliputi yang akan dijelaskan inti 

pada ayat 1-3 meliputi: 

1. Para pekerja migran dan anggota keluarganya harus memiliki hak atas 

kebebasan dan keamanan pribadi. 

2. Para pekerja migran dan anggota keluarganya harus memiliki hak atas 

perlindungan yang efektif dari Negara terhadap tindak kekerasan, cedera 

fisik, ancaman, intimidasi yang dilakukan oleh aparat pemerintah atau oleh 

orang perseorangan, kelompok, atau lembaga. 

3.  Verifikasi apa pun oleh aparat penegak hukum mengenai identitas para 

pekerja migran dan anggota keluaganya harus dilaksanakan sesuai dengan 

prosedur yang ditetapkan menurut hukum. 
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