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Prakata 
 
 
Buku kecil ini merupakan buah dari rintisan kerja 
penelitian yang dilakukan LBH Bandung. Kerja 
penelitian ini bermula dari gagasan untuk belajar dan 
mengasah kemampuan analisis sosial dalam kerja-
kerja advokasi hukum yang LBH geluti. Pada hari-
hari awal ketika gagasan penelitian ini menguar, 
beberapa kawan LBH merasa bahwa kerja advokasi 
yang selama ini dilakukan nampak akan terasa jenuh 
jika personilnya sendiri tidak membuka ruang untuk 
belajar hal baru dengan cara yang baru, serta 
menggali dan mengeksplorasi medan masalah baru.  
 
Semangat yang timbul dari kegusaran itu lantas 
berpapasan dengan kesadaran bahwa latihan untuk 
memperkaya perspektif dan menajamkan analisis 
sosial merupakan kebutuhan dasar semenjak medan 
masalah yang digeluti LBH jelas-jelas bertempat pada 
kenyataan sosial yang kompleks. Tujuannya tak lain 
guna memperkaya perspektif dan mempertajam 
analisis dalam kerja-kerja advokasi yang dilakukan. 
 
Diskusi tersebut bermuara pada rasa penasaran kami 
untuk menggeluti masalah buruh migran melalui 
pendekatan sosio-legal dengan menimba inspirasi 
dari perspektif antropologis-sosiologis. Kami melihat 
masalah migrasi tenaga-kerja akan jadi semakin 
penting dalam konteks rezim pasar-bebas, globalisasi 
dan mobilitas orang yang kian cepat, serta rezim 
tenaga-kerja fleksibel dan informal yang terjadi saat 
ini. Apa yang perlu ditanggapi dari isu-isu populer 
yang sedang hangat seperti wacana “asing-aseng” 



berkenaan masuknya tenaga-kerja (di sektor 
konstruksi, misalnya) dari daratan Cina, bukan 
terletak pada soal etnis atau kebangsaannya, 
melainkan pada rezim pasar tenaga-kerja global 
beserta pengaturan mobilitasnya (migrasi) yang, 
tanpa adanya hal tersebut, lalu-lintas tenaga-kerja 
lintas bangsa itu tak dimungkinkan terjadi.  
 
Selain tetap menggunakan pendekatan legal, studi ini 
kami lakukan dengan gaya antropologi berkenaan 
dengan ikhtiarnya untuk terlibat di dalam ruang 
hidup subjek penelitian guna memperoleh informasi 
dari tangan pertama. Telaah di tingkat mikro 
berperan penting dalam menyajikan gambaran 
kompleksitas kenyataan sosial dan bisa membawa 
kita pada kemungkinan-kemungkinan yang tidak 
atau sulit untuk ditangkap dari telaah tekstual atau 
konsultasi dan wawancara di kantor atau belakang 
meja. Cara ini juga membuka kesempatan bagi kami 
untuk sekaligus bersilaturahmi dan berjejaring 
dengan berbagai individu dan kelompok di wilayah 
bidang studi.  
 
Tentu saja jangan bayangkan gaya kerja tersebut 
dilakukan selayaknya penelitian lapangan akademis 
dengan keistimewaan waktu yang dimilikinya. 
Kegiatan ‘turun lapangan’ kami lakukan di sela-sela 
rutinitas kerja advokasi dan tak jarang menyita waktu 
akhir pekan. Satu hal penting lainnya yang kami 
sadari dari kerja seperti ini adalah kebiasaan untuk 
mencatat segala rupa informasi, pengamatan, dan 
refleksi pribadi atas berbagai peristiwa. Membuat 
catatan lapangan yang deskriptif dan naratif (sebagai 
bahan untuk telaah di belakang meja) membutuhkan 
ketelatenan dan energi tersendiri. Bagi yang terbiasa 



mencatat secara ringkas, membuat catatan demikian 
sudah merupakan tantangan berat. 
 
Namun pada akhirnya, tetap saja, di balik segala lelah 
dan peluh yang menetes saat melintasi jalur Pantura, 
pinggul yang pegal setelah nyetir beberapa jam ke 
Pangandaran, dan ribetnya perkara administrasi yang 
mesti dihadapi di kabupaten, semua ini merupakan 
jalan bagi proses pembelajaran berharga yang sangat 
layak untuk terus dilanjutan dan dikembangkan pada 
hari-hari esok.  
 
 

Editor,  
Maret 2019 
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Kata Pengantar 

 

Indonesia dan pekerja migran merupakan dua hal 

yang sangat erat berkaitan. Pekerja migran 

memberikan sumbangan devisa yang tidak sedikit 

bagi ekonomi nasional bahkan diberikan julukan 

“pahlawan devisa”. Akan tetapi, banyak sisi gelap 

yang dihadapi oleh para pekerja migran Indonesia di 

luar negeri yang juga memberikan permasalahan bagi 

pemerintah Indonesia.  

Jawa Barat, yang menjadi fokus dari buku ini adalah, 

provinsi terbesar ketiga di Indonesia sebagai pengirim 

pekerja migran, secara rata-rata ± 20% pekerja migran 

berasal dari provinsi Jawa Barat. Tingginya jumlah 

warga Jawa Barat yang menjadi pekerja migran tentu 

harus menjadi perhatian pemerintah khususnya 

pemerintah daerah dalam mencari solusi untuk 

melindungi pekerja migran selama bekerja di luar 

negeri. 

Berbagai aturan dibuat oleh pemerintah untuk 

melindungi para pekerja migran mulai dari proses 

perekrutan, penempatan bahkan sampai pemulangan 

ke tanah air, ternyata belum mampu mencegah para 

pekerja migran terlepas dari kejahatan khususnya 

pekerja migran non-prosedural dan perdagangan 

orang.  

Tulisan-tulisan yang membahas tentang perdagangan 

orang sudah sangat banyak, akan tetapi buku yang 

membahas secara spesifik tentang pekerja migran 

Indonesia khususnya dari Jawa Barat belum banyak 



 viii 

ditemui. Buku ini menggambarkan secara 

komprehensif tentang profil pekerja migran dari Jawa 

Barat yang dibagi menjadi 3 wilayah besar yaitu Utara 

(Kab. Indramayu dan Kab. Cirebon), Tengah (Kab. 

Sukabumi dan Kab. Bandung Barat) dan Selatan (Kab. 

Cianjur dan Kab. Pangandaran) sebagai representatif 

dari pekerja migran Jawa Barat. 

Tim penulis buku ini mencoba menggambarkan profil 

pekerja migran Jawa Barat mulai dari demografi 

wilayah, karakteristik penduduk, budaya, tingkat 

ekonomi termasuk tingkat pendidikan. Buku ini juga 

memberikan informasi tentang pilihan-pilihan negara 

yang menjadi tujuan dari pekerja migran asal Jawa 

Barat dan hubungannya dengan latar belakang dan 

karakteristik daerah asal pekerja migran.  

Tim penulis juga mengkaitkan perlindungan tentang 

pekerja migran dengan tindak pidana perdagangan 

orang. Hal ini dikarenakan, pekerja migran baik yang 

non-prosedural maupun prosedural sangat rentan 

menjadi korban perdagangan orang. Berbagai faktor 

menyebabkan pekerja migran menjadi korban 

perdagangan orang, kurangnya informasi termasuk 

lemahnya penegakan hukum menjadi faktor 

penyebab pekerja migran mudah terjebak dalam 

praktik perdagangan orang. 

Buku ini mencoba untuk memberikan informasi 

tentang permasalahan yang dihadapi oleh masing-

masing daerah untuk memberikan masukan kepada 

pemerintah upaya dan solusi yang harus dibuat 

khususnya pasca lahirnya UU Pekerja Migran 

Indonesia yang sampai saat ini belum memiliki aturan 



 ix 

pelaksana dalam mencegah pekerja migran non-

prosedural dan praktik perdagangan orang. 

Akhirnya, buku ini diharapkan dapat memberikan 

tambahan pengetahuan baik bagi pemerintah selaku 

pengambil kebijakan maupun warga masyarakat 

khususnya pekerja migran sehingga dapat bersama-

sama mencegah pekerja migran non-prosedural dan 

perdagangan orang.  

  

Nella Sumika Putri 

Pengajar Hukum Pidana 

Universitas Padjadjaran 
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You fall asleep at night with worry  
The saddest man in Babylon 

 
Thievery Corporation, the richest man in Babylon 

(2002) 
 

 
Yogyakarta, Desember 2017. Pada sebuah pertemuan 
lintas iman kami berjumpa dengan Nikolas Kaana, 
seorang pendeta yang berasal dari Gereja Masehi Injili 
Timur (GMIT) di Nusa Tenggara Timur (NTT). Dalam 
pertemuan itu, dengan tegar beliau menyampaikan 
cerita dari kampung halamannya: ketika banyak 
orang dari sepenjuru NTT yang bekerja di luar negeri 
kembali ke kampungnya dalam rupa jasad terbaring 
dalam keranda. Fenomena ini telah menjadi masalah 
tak kunjung putus yang beliau dan kawan-kawannya 
mesti hadapi. Untuk ini kami menghaturkan hormat 
kepada Pendeta Nikolas yang telah membagi 
kisahnya dalam forum tersebut.  
 
Pertemuan ini lantas menyadarkan kami akan satu hal 
fundamental di akar rumput. Apalagi hal ini terjadi di 
tengah hawa panas menjelang Pemilu presiden, saat 
banyak agamawan lain terseret arus menjadi 
pengumpul suara. Kami berterima kasih dari lubuk 
hati yang paling dalam sebab ketegaran beliau dalam 
menyuarakan masalah tersebut telah mendorong 
kami untuk belajar lebih banyak tentang isu buruh 
migran. 
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(PSHK) Universitas Padjajaran (Widati Wulandari, 
Nela Sumika, Erika Magdalena C. dan Wanodyo 
Sulistiyani) yang telah berbaik hati memberikan 
kesempatan untuk bisa terlibat dalam riset mereka 
sehingga penulisan buku ini dapat terwujud.  
 
Juga kepada segenap kawan jaringan: Juari dari SBMI 
Indramayu, Santos Migrant Care, Serikat Petani 
Pasundan (SPP), Jaringan Perempuan Indonesia 
Timur (JPIT), Pendeta Emy Sahertian dan Pelayanan 
Kargo NTT, Elcid Lie dan IRGSC, Pak Ujang, Pak 
Otang KKBM, Bu Yayu PPSW, Bu Mimi PPSW, 
Nanang Kosim Pembebasan dan keluarga, YLBHI, 
Aries SPRI Cianjur, Justice Without Border, Castra Aji 
Serosa, Bu Jeje SBMI, Eti Heriati SKBM, serta Lembaga 
Informasi Perburuhan Sedane dan ECOSOC. Terima 
kasih atas kebaikan hati dan budi baiknya telah sudi 
menampung kami untuk merebahkan tubuh ketika 
berada di desa—ini sungguh berarti bagi kami.  
 
Akhir kata, berbekal kepercayaan diri yang tinggi 
meski tidak disertai kemampuan yang memadai, kami 
persembahkan hasil pengamatan dan proses belajar 
kami selama satu tahun untuk melihat dengan jernih 
masalah-masalah yang meliputi buruh migran dan 
migrasi di Jawa Barat. Kami percaya, melalui upaya 
ini LBH Bandung dapat meneguhkan dirinya untuk 
menjadi teman seperjuangan dalam ikhtiar 
memperjuangkan hak-hak buruh migran serta 
siapapun yang saat ini berada dalam perjuangan di 
garis depan. 
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1   
Pendahuluan 
 

 

Tentang para “pahlawan devisa”  

Suatu sore di terminal keberangkatan bandar udara 

Soekarno-Hatta, Cengkareng. Dua laki-laki muda 

berseragam kemeja rapi tampak sibuk dengan 

tumpukan dokumen di tangan. Mereka mondar-

mandir dan sesekali sibuk berbicara melalui telepon 

seluler. Usai pembicaraan telepon, keduanya 

menghampiri dan berbicara dengan sekitar dua puluh 

orang perempuan yang sedari tadi berdiri menunggu. 

Tak lama sesudahnya, rombongan tersebut bergerak 

menuju pintu keberangkatan. Kedua laki-laki muda 

itu—tak lain, tak bukan—adalah petugas perusahaan 

pengirim buruh migran yang sedang memandu 

rombongan buruh migran perempuan asal Indonesia 

dalam perjalanan menuju Kuala Lumpur, Malaysia.  

 

Sepanjang tahun, pemandangan serupa itu kerap 

terlihat di berbagai bandara internasional yang 

melayani pemberangkatan buruh migran asal 

Indonesia ke luar negeri. Kejadian di atas hanya 

kepingan kecil dari suatu operasi yang jauh lebih 

besar, yang terjadi sepanjang tahun dan sudah 

berlangsung selama puluhan tahun: pemberangkatan 

buruh migran asal Indonesia ke berbagai negara 

tujuan.  
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Indonesia adalah negara berwilayah luas, dengan 

jumlah penduduk yang besar dan kaya akan sumber 

alam. Sejak jaman kolonial, corak ekonomi negeri 

kepulauan ini dicirikan oleh aktivitas ekonomi yang 

ekstraktif; pengerukan sumber alam (minyak dan gas 

bumi, karet, timah, tembaga, dll.) serta industri 

manufaktur yang mengandalkan buruh murah. 

Indonesia merupakan rumah bagi 261,8 juta orang—

tercatat sebagai negara dengan jumlah penduduk 

terbesar keempat sedunia. Akan tetapi kekayaan alam 

yang melimpah tidak serta merta jadi jaminan bagi 

penduduknya untuk bekerja mengumpulkan 

kemakmuran dari tanah negerinya sendiri.  

 

Bersama Filipina, Indonesia merupakan negara 

pengirim buruh migran terbesar di kawasan Asia 

Tenggara. Meskipun bagi para buruh migran alasan 

utama pergi bekerja di luar negeri adalah untuk 

menolong diri sendiri dan menopang ekonomi 

keluarganya, sumbangan ekonomi para buruh migran 

tidaklah kecil. Laporan Bank Dunia menyebutkan, 

pada tahun 2017 buruh migran asal Indonesia 

mengirimkan uang (personal remittances) tak kurang 

dari USD 8,9 milyar (Rp. 118 triliun), setara dengan 

0,9% dari Produk Domestik Bruto1. 

 

Pemerintah Indonesia sudah cukup lama menyadari 

pentingnya sumbangsih buruh migran terhadap 

ekonomi nasional. Di depan Konferensi 100 tahun 

                                                        
1 https://data.worldbank.org/indicator/BX.TRF.PWKR.DT.GD.ZS, diakses 30 
November 2018. 
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Organisasi Perburuhan Internasional, 14 Juni 2011, 

mantan presiden Soesilo Bambang Yudhoyono 

mengatakan "kami di Indonesia menyebut para 

buruh migran ini sebagai pahlawan devisa," yang 

“…bekerja keras dan mengabdikan diri untuk 

kesejahteraan keluarga mereka di rumah"2. Julukan 

itu kemudian untuk beberapa lama terpampang di 

baliho besar yang dipancang di seberang terminal 

kedatangan bandar udara Soekarno-Hatta, 

Cengkareng, menyambut kedatangan buruh migran 

yang baru kembali dari luar negeri.  

 

Melalui pemberitaan dan pencitraan di berbagai 

media massa, julukan “pahlawan devisa” barangkali 

saat ini sudah tertanam di benak khalayak sebagai 

sinonim bagi buruh migran. Sebuah julukan yang 

kerap mengudara manakala lagu-lagu pop tentang 

buruh migran diperdengarkan di pelosok desa-desa. 

Paling tidak sejak awal dekade 2000-an, tema migrasi 

merasuk ke dalam budaya populer, muncul dalam 

lirik lagu-lagu pop, terutama di daerah yang memiliki 

riwayat migrasi yang panjang. Salah satu yang 

populer adalah lagu berjudul “Tenaga Kerja Wanita” 

yang dinyanyikan Waskito (Maheswara Music 

Record, 2014)3. Sebenarnya hanya lagu cinta biasa. 

Liriknya memuji buruh migran (perempuan) sebagai 

“pahlawan devisa.” Akan tetapi lagu ini juga merasa 

                                                        
2 https://nasional.tempo.co/read/340733/di-forum-pbb-sby-sebut-tki-
pahlawan-devisa, diakses 30 November 2018. 
3 Dapat didengar di tautan ini: 
https://www.youtube.com/watch?v=EzGT0vzT3rk 

https://nasional.tempo.co/read/340733/di-forum-pbb-sby-sebut-tki-pahlawan-devisa
https://nasional.tempo.co/read/340733/di-forum-pbb-sby-sebut-tki-pahlawan-devisa
https://www.youtube.com/watch?v=EzGT0vzT3rk
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perlu untuk menasehatkan pentingnya buruh migran 

untuk “punya keterampilan,” seraya membebankan 

keharusan untuk “menjaga iman” dan “martabat 

bangsa.” 

 

Jika narasi lagu tersebut membebankan keharusan 

yang terdengar abstrak seperti menjaga “martabat 

bangsa”; pada kenyataannya, buruh migran sudah 

ditimbuni beban yang benar-benar memberatkan 

hidup mereka. Pergi bekerja ke negeri yang jauh dan 

asing sudah membangkitkan risiko tersendiri. Tidak 

hanya secara fisik, tapi juga mental. Migrasi berarti 

pergi meninggalkan keluarga, lalu tinggal di 

lingkungan sosial-budaya berbeda, dengan 

kedudukan sosial berbeda (sebagai buruh dari 

majikan). Risiko tidak hanya muncul ketika buruh 

migran berada di negara tujuan bekerja, namun sudah 

timbul sejak mereka direkrut dan menjalani proses 

menuju pemberangkatan. Sudah timbul bahkan 

sebelum pesawat yang mengantarkan mereka tinggal 

landas. Salah satu risiko terbesar yang dihadapi calon 

buruh migran adalah terperosok menjadi korban dari 

tindak perdagangan orang4. 

 

Sayangnya rekam jejak tindak perdagangan orang di 

Indonesia tidak terlalu menggembirakan. Menurut 

catatan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, 

                                                        
4 https://www.liputan6.com/global/read/3196958/indonesia-masih-
darurat-tindak-pidana-perdagangan-orang; lihat juga 
https://www.aa.com.tr/id/headline-hari/jumlah-korban-perdagangan-
manusia-di-indonesia-menurun/1005679, diakses 30 November 2018. 

https://www.liputan6.com/global/read/3196958/indonesia-masih-darurat-tindak-pidana-perdagangan-orang
https://www.liputan6.com/global/read/3196958/indonesia-masih-darurat-tindak-pidana-perdagangan-orang
https://www.aa.com.tr/id/headline-hari/jumlah-korban-perdagangan-manusia-di-indonesia-menurun/1005679
https://www.aa.com.tr/id/headline-hari/jumlah-korban-perdagangan-manusia-di-indonesia-menurun/1005679
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jumlah kasus tindak pidana perdagangan orang 

(TPPO) dalam tiga tahun berturut-turut adalah 141 

(2014), 123 (2015), dan 103 (2016). Sementara ini belum 

tersedia data resmi untuk tahun 2017. Menurut 

catatan Organisasi Internasional untuk Migrasi (IOM; 

International Organization on Migration), hingga Juni 

2017 jumlah korban perdagangan orang sudah 

mencapai 6940 orang. Dari jumlah itu, 970 orang 

diantaranya adalah anak perempuan, dan 5907 adalah 

perempuan dewasa. 

 

Bepergian lintas negara selalu mengandung risiko 

tersendiri; menciptakan kerentanan bagi mereka yang 

bepergian. Sejak lama pula buruh migran dianjurkan 

untuk menempuh migrasi yang aman, dengan 

mematuhi berbagai regulasi dan melalui berbagai 

proses administrasi dan dokumentasi. Seluruh 

prosedur tersebut ditujukan untuk melindungi buruh 

migran. Meski demikian, data IOM menyebutkan 

bahwa sepanjang 2005-2014, 85% korban perdagangan 

orang adalah mereka yang direkrut melalui agen atau 

jasa penyalur Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang 

terdaftar. Artinya, terdapat kecenderungan bahwa 

korban perdagangan orang direkrut melalui “jalur 

resmi”5. Dengan kata lain, seluruh proses administrasi 

                                                        
5 Factsheet IOM, diunduh di: 
https://indonesia.iom.int/sites/default/files/Factsheet%20-%20Counter-
Trafficking.pdf . Lihat juga Newsletter IOM, edisi 6, Maret 2015, 
Mengentikan Eksploitasi Migran, diunduh dari: 
http://indonesia.iom.int/sites/default/files/Newsletter%20-
%20Maret%202015%20-%20Indonesian.pdf  

 

https://indonesia.iom.int/sites/default/files/Factsheet%20-%20Counter-Trafficking.pdf
https://indonesia.iom.int/sites/default/files/Factsheet%20-%20Counter-Trafficking.pdf
http://indonesia.iom.int/sites/default/files/Newsletter%20-%20Maret%202015%20-%20Indonesian.pdf
http://indonesia.iom.int/sites/default/files/Newsletter%20-%20Maret%202015%20-%20Indonesian.pdf
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dan dokumentasi tidak menjamin bahwa buruh 

migran selamat dari jerat tindak perdagangan orang. 

Jika buruh migran yang disalurkan melalui jalur resmi 

saja berpotensi besar untuk terjerat tindak 

perdagangan orang, kondisi yang lebih buruk sangat 

mungkin terjadi bagi buruh migran tanpa dokumen.  

 

Infrastruktur migrasi dan TPPO    

Fakta di atas, terutama yang terakhir, adalah yang 

menggerakkan kami, tim peneliti Lembaga Bantuan 

Hukum (LBH) Bandung, untuk menguliti berbagai 

proses yang ditempuh calon buruh migran pada 

tahap pra-keberangkatan, termasuk bagaimana 

mereka menempuh berbagai prosedur pada jalur 

resmi. Sebagaimana diketahui, proses 

administrasi/dokumentasi seluruhnya beralasan, dan 

seluruhnya ditujukan untuk perlindungan dan 

penempatan (calon) buruh migran. Namun demikian, 

kami memandang perlu untuk melihat dan 

membandingkan prosedur resmi (di atas kertas) 

dengan praktek yang sesungguhnya terjadi dari 

pemenuhan aturan/prosedur tersebut. Pertanyaan 

terpenting dari kajian ini adalah apa yang 

sesungguhnya terjadi, sehingga praktik TPPO tetap 

terjadi, walaupun calon buruh migran sudah 

menempuh prosedur yang disyaratkan?  

 

Migrasi tenaga kerja asal Indonesia, bagaimanapun, 

perlu ditempatkan sebagai bagian dari migrasi tenaga 

kerja global. Dalam pasar tenaga kerja global, 

Indonesia menempati kedudukan sebagai negara 
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pengirim. Beberapa bagian dunia berkembang 

menjadi wilayah pengirim, sebagaimana bagian dunia 

yang lain menjadi negara penerima yang 

menghendaki aliran masuk tenaga kerja dari luar. 

Untuk menyebut beberapa contoh, pertumbuhan 

bisnis konstruksi di beberapa negara Jazirah Arabia 

semakin membutuhkan pasokan tenaga buruh 

bangunan yang berasal dari buruh migran. Demikian 

pula perubahan ekonomi dan demografi di Hongkong 

dan Taiwan menyebabkan tingginya permintaan akan 

tenaga perawat (untuk orang lanjut usia dan anak-

anak), termasuk dari Indonesia. Dinamika ekonomi 

dunia menciptakan (perubahan) permintaan dan 

pasokan tenaga kerja, yang menggerakkan 

perpindahan orang. Menurut taksiran ILO, pada 2015 

saja terdapat 150 juta orang yang bekerja di luar 

negerinya sendiri6.  

 

Dalam tubuh besar industri ini, ihwal pengerahan 

atawa perekrutan dan pemberangkatan calon buruh 

migran telah menjadi sektor industri tersendiri. 

Migrasi buruh migran membutuhkan jaringan 

informasi tentang permintaan dan pasokan, proses 

perekrutan calon buruh migran, pelatihan calon 

buruh migran, dan transportasi untuk mobilitas dari 

negara pengirim ke negara tujuan. Pada seluruh 

proses tersebut terdapat serangkaian tata-cara, model 

dan prosedur, melibatkan berbagai aktor—lembaga, 

                                                        
6 ILO, Global estimates of migrant workers and migrant domestic workers: 
results and methodology, Geneva: ILO, 2015. 
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individu, negara maupun swasta—yang saling-

terhubung dalam mengoperasikan proses mobilisasi 

buruh migran.  

 

Untuk memahami cara kerja dari industri 

pemberangkatan buruh migran, kajian ini 

menggunakan konsep infrastruktur mobilisasi tenaga-

kerja yang ditawarkan Johan Lindquist dkk. Dalam 

mengupas praktek sesungguhnya dari pengerahan, 

konsep ini menaruh fokus perhatian pada 

infrastruktur yang memfasilitasi mobilitas buruh 

migran. Infrastruktur dimaksudkan sebagai “institusi-

institusi, jaringan-jaringan, dan orang-orang yang 

memindahkan migran dari satu tempat ke tempat 

lain”7.  

 

Mobilitas buruh migran tak mungkin terlaksana tanpa 

adanya infrastruktur ini. Melalui kerangka ini kita 

diarahkan untuk melihat bagaimana negara, swasta, 

institusi, dan individu-individu berperan dan saling-

terhubung dalam menyediakan sarana mobilitas 

buruh migran. Termasuk peran penting dari agen-

agen perantara, brokers, yang mengemuka dalam 

wujud calo, perekrut lapangan, atau sponsor dengan 

                                                        
7 “Meskipun sudah banyak yang diketahui tentang kenapa migran pergi dari 
rumah dan apa yang terjadi pada mereka setibanya di daerah tujuan, 
bentuk-bentuk infrastruktur yang memfasilitasi mobilitas mereka belum 
banyak diketahui. Infrastruktur kami artikan sebagai institusi-institusi, 
jaringan-jaringan dan orang-orang yang memindahkan migran dari satu 
tempat ke tempat lain” (Lindquist dkk., 2012: 9—terjemahan editor). 
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peranan krusial pada tahap perekrutan calon buruh 

migran8. 

 

Pemahaman akan infrastruktur kami anggap penting 

untuk memahami seperti apa sesungguhnya “jalur 

resmi” beroperasi—menimbang bahwa kasus-kasus 

perdagangan orang kerap terjadi melalui jalur ini. 

Apa yang dimaksudkan dalam istilah perdagangan 

orang sendiri mencakup tindakan-tindakan yang 

terbagi di dalam tahap-tahap yakni perekrutan, 

pemindahan, dan eksploitasi. Sebagaimana dijabarkan 

dalam definisi Tindak Pidana Perdagangan Orang 

(TPPO) menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 21 

tahun 2007, TPPO adalah “tindakan perekrutan, 

pengangkutan, penampungan, pengiriman, 

pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan 

ancaman atau penggunaan kekerasan, penculikan, 

penahanan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan 

kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau 

pemberian atau penerimaan bayaran atau manfaat, 

sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang 

memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang 

dilakukan di dalam negara maupun antar negara, 

untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan 

seseorang tereksploitasi”.  

 

Hal yang menjadi perkara dalam definisi tersebut 

yakni ihwal cara dalam merekrut/mendapatkan 

orang, memindahkan, dan memperlakukan orang 

                                                        
8 Ibid. 
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(calon buruh migran) yang mengandung unsur 1) 

paksaan atau kekerasan, serta 2) bersifat mengikat, 

mengekang dan membatasi kebebasan “korban”. Dari 

definisi tersebut kita menggarisbawahi bahwa di 

samping persoalan eksploitasi, ranah krusial yang 

memungkinkan seseorang mengalami tindakan 

perdagangan orang terletak pada proses perekrutan 

dan pemindahan.  

 

Proses ini telah menjadi suatu cabang industri 

tersendiri dalam pasar buruh migran internasional 

dan, seperti sudah dikemukakan sebelumnya, proses 

inilah yang menjadi cakupan telaah infrastruktur 

migrasi. Kami memandang bahwa upaya untuk 

memahami tindak perdagangan orang tidak bisa 

dilakukan tanpa mengetahui terlebih dahulu praktik-

praktik yang terjadi di dalam infrastruktur migrasi, 

semenjak lokus dari perdagangan orang yakni pada 

infrastruktur itu sendiri (perekrutan dan 

pemberangkatan). Dengan mengetahui bagaimana 

sesungguhnya proses perekrutan dan 

pemberangkatan dilakukan, kita bisa mengetahui 

kenapa praktik TPPO mungkin untuk terjadi. 

 

Satu indikasi yang menunjukkan perlunya 

memerhatikan hubungan antara TPPO dengan 

infrastruktur migrasi adalah fakta bahwa, 

berdasarkan apa yang kami lihat dari berbagai 

pemberitaan media, sebaran jumlah TPPO rupanya 

berhubungan dengan sebaran daerah asal, atau 

sebaran kantung-kantung buruh migran. Di antara 



 
 

11 

beberapa daerah/propinsi dengan 

insidensi/pemberitaan TPPO yang tinggi, Jawa Barat 

adalah salah satunya (bersama propinsi Nusa 

Tenggara Timur, Banten, dan Riau).  

 

Tabel 1. Jumlah korban TPPO berdasarkan asal daerah 
sepanjang 2005 – 2013 

No. Nama Daerah Jumlah Korban 
(jiwa) 

1. Jawa Barat  1.946 

2. Jawa Tengah 842 

3. Jawa Timur 732 

4. Kalimantan Barat 633 

5. Nusa Tenggara Barat 381 

6. Nusa Tenggara Timur 326 

7. Sumatera Utara 237 

8. Lampung 257 

9. Banten 211 
Sumber: IOM (2014) via Djaja, dkk. (2016). 

 

Informasi di atas menunjukkan bahwa kita tidak bisa 

melihat tindak perdagangan orang sebagai fenomena 

yang terpisah dari mobilisasi buruh migran secara 

umum. Dengan meneliti infrastruktur migrasi, kajian 

ini berharap bisa memperoleh pemahaman lebih 

jernih tentang muasal dan sebab dari TPPO. Sebagai 

lembaga bantuan hukum yang beroperasi di Jawa 

Barat, LBH Bandung menganggap penting untuk 

mempelajari hubungan antara infrastruktur migrasi 

dengan TPPO pada konteks Jawa Barat.  

 

Bagaimana Kajian Dilakukan?  
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Terinspirasi dari konsep infrastruktur mobilisasi 

tenaga-kerja9, kami hendak memetakan mekanisme 

pemberangkatan buruh migran, sejak tahap 

perekrutan hingga pemberangkatan. Pada tahap ini 

calon buruh migran mengikuti berbagai alur prosedur 

resmi untuk melengkapi aneka dokumen sebagai 

syarat pemberangkatan. Kajian ini akan melihat 

bagaimana sebetulnya prosedur tersebut bekerja serta 

bagaimana aktor, individu, dan institusi berperan 

dalam proses mobilisasi calon buruh migran.  

 

Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang 

dikemukakan, kami melakukan penelitian lapangan 

dalam rentang satu tahun sepanjang tahun 2018. Kerja 

lapangan dilakukan dalam periode waktu berbeda-

beda untuk tiap lokasi dengan durasi waktu berbeda 

(3 hari sampai 1 minggu di tiap lokasi). Pemilihan 

lokasi penelitian tentunya harus memenuhi kriteria 

yang utama, yaitu lokasi yang merupakan kantung 

pengirim buruh migran. Selain itu, kami menetapkan 

suatu kriteria geografis tertentu untuk menetapkan 

lokasi penelitian. Dari enam lokasi penelitian yang 

dikunjungi, dua lokasi mewakili wilayah geografis 

Jawa Barat bagian utara (Kabupaten Cirebon, 

Kabupaten Indramayu), dua lainnya mewakili Jawa 

Barat bagian tengah (Kabupaten Bandung Barat, 

Kabupaten Cianjur), dan dua sisanya mewakili Jawa 

Barat bagian Selatan (Pangandaran, Sukabumi). Kami 

berharap, dengan pembagian wilayah ini, penelitian 

                                                        
9 Di sepanjang tulisan, istilah infrastruktur migrasi juga digunakan secara 
bergantian dengan istilah ini. Maknanya tetap sama. 
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akan menemukan persamaan dan perbedaan dalam 

pola, tren, konteks, dan kasus yang terjadi.  

 

Berbagai informasi dikumpulkan melalui serangkaian 

wawancara dan diskusi dengan berbagai kategori 

informan guna memperoleh gambaran proses 

perekrutan dan pemberangkatan buruh migran. 

Pengamatan juga kami lakukan di setiap lokasi 

wawancara, seperti di kampung dan rumah calon 

atau purna buruh migran, calo, serta kantor layanan 

satu atap Disnakertrans. Berbagai aktor10 yang 

menjadi sumber informasi dalam kajian ini, yakni: 

 aparatus negara (perangkat desa, kepolisian, 

dinas tenaga kerja),  

 swasta (perusahaan pengerah tenaga kerja, calo, 

sponsor),  

 organisasi masyarakat sipil yang relevan 

(serikat/organisasi buruh migran),  

 calon buruh migran dan mantan buruh migran.  

 

                                                        
10 Nama-nama informan yang muncul dalam tulisan ini telah diganti dari 
nama aslinya. Hal ini dilakukan guna menjaga kerahasiaan profil informan. 
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2  
Dari Mana Mereka Berasal? 
 

 

Jawa Barat, Propinsi Pengirim Utama Buruh Migran 

Ada beberapa hal, yang tidak seluruhnya baru dan 

mengejutkan, ketika menelaah statistik buruh migran 

asal Indonesia dalam kurun waktu tiga tahu terakhir 

(2016-2018). Tren yang umum: jumlah orang yang 

berangkat selalu naik.  Pada 2018 saja lebih dari 200 

ribu orang (laki-laki dan perempuan) berangkat ke 

luar negeri untuk bekerja di sektor formal dan 

informal. Seperti tahun-tahun sebelumnya, sebagian 

besar dari mereka adalah perempuan. Jika dihitung 

angka rata-ratanya, dalam tiga tahun terakhir 66,69% 

dari buruh migran yang berangkat adalah 

perempuan. Ditinjau dari segi sektor pekerjaan, 

proporsi yang bekerja di sektor formal dan informal 

kurang lebih sama besarnya. Namun, tren dalam tiga 

tahun terakhir memperlihatkan makin banyaknya 

orang yang dipekerjakan di sektor informal.  

 

Tabel 2. Statistik Buruh Migran Indonesia (2016-2018). 

Thn 

Laki-

laki 

Perem- 

puan Formal 

Infor- 

mal Jumlah 

2016 66.789 108.656 94.308 81.137 175.445 

2017 60.357 135.111 92.345 103.123 195.468 

2018 63.463 141.373 100.156 104.680 204.836 



 
 

15 

Sumber: Data Penempatan dan Perlindungan PMI Periode 

Bulan Oktober Tahun 201811. 

  

Sudah sejak lama diketahui bahwa Jawa Barat 

merupakan salah satu propinsi pengirim buruh 

migran terbesar. Sepanjang tahun 2011-2015, jumlah 

buruh migran asal Jawa Barat menyumbang porsi 

sebesar 24,4% dari jumlah total buruh migran 

Indonesia12. Dengan kata lain, secara rata-rata, satu 

dari lima buruh migran Indonesia berasal dari Jawa 

Barat.  

 

Dalam kurun tahun 2016-2018, Jawa Barat menempati 

urutan ketiga sebagai propinsi pengirim buruh 

migran terbanyak, setelah Jawa Timur (kesatu) dan 

Jawa Tengah (kedua). Jumlah pemberangkatan dalam 

kurun tahun tersebut yakni: 47.228 (tahun 2016), 

46.788 (tahun 2017), dan 51.180 (tahun 2018). Buruh 

migran asal Jawa Barat paling banyak berasal dari 

kabupaten Indramayu, Cirebon, Subang dan 

Majalengka. Sekedar memberi gambaran, kabupaten 

Indramayu dan Cirebon dalam kurun tahun 2016-

2018 selalu berada di lima besar kabupaten/kota 

pengirim buruh migran terbanyak secara nasional. 

Indramayu sendiri merupakan kabupaten pengirim 

buruh migran dengan angka paling tinggi: 15.344 

                                                        
11 Sumber: http://www.bnp2tki.go.id/uploads/data/data_14-01-
2019_043946_Laporan_Pengolahan_Data_BNP2TKI_2018_-_DESEMBER.pdf 
12 Diolah dari data penempatan dan perlindungan tenaga kerja indonesia 
tahun 2016, lihat: http://www.bnp2tki.go.id/uploads/data/data_08-02-
2017_111324_Data-P2TKI_tahun_2016.pdf 
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(tahun 2016), 16.234 (tahun 2017), 19.580 (s.d. 

November 2018)13.  

 

Sebagian besar buruh migran asal Jawa Barat adalah 

perempuan dan sebagian besar dari mereka bekerja di 

sektor informal terutama sektor jasa kerja domestik 

seperti pekerja rumah tangga dan pengasuh anak atau 

lansia. Sementara buruh migran laki-laki umumnya 

disalurkan ke sektor konstruksi dan perikanan. 

 

Tabel 3. Jenis pekerjaan buruh migran Jawa Barat. 

Perempuan Laki-laki 

Pekerjaan Jumlah Pekerjaan  Jumlah 

Caregiver 140.620 Operator 41.886 

Housekeeping 9.790 Worker 35.190 

Cleaning Service 6.912 Driver 15.176 

Waitress 4.968 Techinician 
Hydrolic 

13.138 

Cleaners 4.943 Fisherman 9.065 

Nurse 1.846 DeckHand 8.140 

Domestic Worker 351.155 Sanitation 
Officer (Kapal 
Pesiar) 

3.959 

  Construction 
Worker 

3.647 

  Able Body 
Seaman 

3.389 

  Crane Operator 2.062 

  Engineer  1.564 

  Insulator 1.521 

TOTAL 520.234  138.737 

                                                        
13 Data Penempatan dan Perlindungan PMI Periode Bulan Oktober Tahun 
2018. BNP2TKI tahun 2018 hal. 1-5 
http://www.bnp2tki.go.id/uploads/data/data_12-11-
2018_022944_Laporan_Pengolahan_Data_BNP2TKI_2018_-_OKTOBER.pdf 

http://www.bnp2tki.go.id/uploads/data/data_12-11-2018_022944_Laporan_Pengolahan_Data_BNP2TKI_2018_-_OKTOBER.pdf
http://www.bnp2tki.go.id/uploads/data/data_12-11-2018_022944_Laporan_Pengolahan_Data_BNP2TKI_2018_-_OKTOBER.pdf
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Sumber: diolah dari Data Penempatan dan Pelindungan PMI 

periode tahun 2018, terbitan BNP2TKI. 

 

Ke mana mereka pergi? Jika dipetakan secara 

regional, dalam satu dekade terakhir negara tujuan 

utama buruh migran Jawa Barat terbagi dalam tiga 

kawasan yakni Timur Tengah (Arab Saudi, Uni 

Emirat Arab, Qatar, Oman), Asia Timur (Taiwan, 

Hongkong), dan Asia Tenggara (Malaysia, 

Singapura)14. Sebagai contoh, di tahun 2016, jumlah 

buruh migran Jawa Barat di lima negara tujuan teratas 

adalah Taiwan (22.847), Arab Saudi (9.355), Malaysia 

(6477), Singapura (6205), dan Uni Emirat Arab (4688). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
14 Didasarkan pada data Balai Pelayanan TKI Terpadu Provinsi Jawa Barat 
2016 yang diolah oleh Listiani (2017: 157), sumber: http://r-
cube.ritsumei.ac.jp/repo/repository/rcube/10393/ps_25_1_listiani.pdf 
diakses 25 Januari 2019, serta data Realisasi Penempatan Tenaga Kerja 
Indonesia (TKI) Ke Luar Negeri dari Jawa Barat Berdasarkan Negara Tujuan 
dan Jenis Kelamin tahun 2016, sumber: 
https://jabar.bps.go.id/statictable/2018/03/09/291/realisasi-penempatan-
tenaga-kerja-indonesia-tki-ke-luar-negeri-dari-jawa-barat-berdasarkan-
negara-tujuan-dan-jenis-kelamin-2016.html , diakses 25 Januari 2019. 

http://r-cube.ritsumei.ac.jp/repo/repository/rcube/10393/ps_25_1_listiani.pdf
http://r-cube.ritsumei.ac.jp/repo/repository/rcube/10393/ps_25_1_listiani.pdf
https://jabar.bps.go.id/statictable/2018/03/09/291/realisasi-penempatan-tenaga-kerja-indonesia-tki-ke-luar-negeri-dari-jawa-barat-berdasarkan-negara-tujuan-dan-jenis-kelamin-2016.html
https://jabar.bps.go.id/statictable/2018/03/09/291/realisasi-penempatan-tenaga-kerja-indonesia-tki-ke-luar-negeri-dari-jawa-barat-berdasarkan-negara-tujuan-dan-jenis-kelamin-2016.html
https://jabar.bps.go.id/statictable/2018/03/09/291/realisasi-penempatan-tenaga-kerja-indonesia-tki-ke-luar-negeri-dari-jawa-barat-berdasarkan-negara-tujuan-dan-jenis-kelamin-2016.html
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Peta 1. Negara Tujuan Buruh Migran Jawa Barat 

 
Sumber: Data Realisasi Penempatan Tenaga Kerja Indonesia 

(TKI) Ke Luar Negeri dari Jawa Barat Berdasarkan Negara 

Tujuan dan Jenis Kelamin (2016). 

 

Dalam kajian ini kami berupaya untuk mendapatkan 

gambaran tentang daerah asal buruh migran melalui 

kerja lapangan di enam kabupaten yakni Indramayu, 

Cirebon, Sukabumi, Bandung Barat, Cianjur, dan 

Pangandaran. Kami mencoba melihat kondisi-kondisi 

yang mendorong terjadinya migrasi berdasarkan data 

demografi dasar dari enam kabupaten tersebut.  

 

Dari enam kabupaten, Cirebon dan Bandung Barat 

tampaknya mengalami tekanan populasi. Kepadatan 

penduduk di dua kabupaten tersebut masing-masing 
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adalah 2180,6 orang/km2 dan 1310,4 orang/km2. 

Memang benar, kedua kabupaten tersebut lebih 

memperlihatkan fitur wilayah yang sedang 

berkembang menjadi kota; dengan lahan-lahan 

pertanian yang menyusut dan beralih menjadi lahan 

untuk sektor jasa dan industri. Dalam tingkat yang 

lebih rendah, kabupaten Indramayu mengalami hal 

sama. Semakin menjadi wilayah perkotaan padat 

penduduk, dengan tingkat kepadatan 834 orang/km2. 

 

Secara keseluruhan, keenam kabupaten memiliki 

tingkat pengangguran yang tinggi, yang dihitung dari 

prosentase jumlah penganggur terhadap jumlah 

angkatan kerja. Dengan lain kata, keenamnya tidak 

berhasil menyediakan cukup pekerjaan untuk 

angkatan kerjanya. Tingkat penggangguran di enam 

kabupaten berkisar antar 7,35 sampai 10,1 persen. 

Tingkat pengangguran tertinggi ditemukan di Cianjur 

(10,1%), Cirebon (9,6%), dan Indramayu (8,6%). 

Kemungkinannya, alih fungsi lahan dan peralihan ke 

sektor jasa dan industri di Cirebon dan Indramayu 

tidak berhasil mencetak cukup banyak lapangan kerja 

untuk penduduknya. Atau, alih fungsi lahan 

menyebabkan angkatan kerjanya tersingkir dari 

sektor pertanian, dan tidak berhasil beralih ke sektor 

jasa dan industri.  

 

Menarik pula untuk secara khusus melihat kabupaten 

Cianjur. Meskipun memiliki wilayah luas dengan 

angka kepadatan penduduk yang cukup rendah, 

namun tingkat penganggurannya tinggi. Secara rata-
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rata, satu dari sepuluh orang dalam usia kerja adalah 

penganggur. Ada beberapa kemungkinan sebagai 

penyebab. Pertama, meskipun wilayahnya luas, tidak 

tersedia lahan pertanian yang cukup luas untuk 

menciptakan lapangan kerja di sektor pertanian. 

Kedua, adanya ketimpangan penguasaan lahan yang 

menciptakan minoritas pemilik lahan dan mayoritas 

buruh tani berupah rendah. Kemudian pekerjaan 

pertanian tidak lagi diminati karena upah buruh-tani 

yang rendah.  

 

Catatan khusus perlu diberikan untuk kabupaten 

Pangandaran. Kabupaten ini baru dibentuk pada 

tahun 2012. Seperti ditemukan melalui pengamatan 

lapangan, secara umum kabupaten baru ini rupanya 

belum memlengkapi diri dengan kemampuan 

administrasi dan pencatatan yang memadai, 

khususnya untuk menyelenggarakan tata-kelola 

migrasi buruh migran.  Penelitian lapangan 

mengalami cukup banyak kesukaran untuk 

mendapatkan data dari sumber-sumber resmi, baik di 

tingkat pemerintah kabupaten, hingga kecamatan dan 

desa.  
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Tabel 4. Demografi Dasar Kabupaten asal Buruh 

Migran Jawa Barat. 
Kabupaten Luas 

(km2) 

Populasi Angkatan 

Kerja 

Bekerja Meng-

anggur 

Indramayu 

 

2040 1,700,994  

 

816.531  

(2017) 

746.020 

 

70.511 

 

Cirebon 

 

990,36 2,159,577 974,469 

L: 661,239 

P: 313,230 

880, 807 

L: 602, 

148 

P: 278, 

659 

93, 662 

L: 59,091 

P:34,571 

Sukabumi 

 

4162 2,453,616 1,123,546. 

L: 770,719 

P: 352, 

827 

1,03,532 

L: 

716,348 

P: 321, 

184 

86,014 

L: 54,731 

P: 31,643 

Bandung 

Barat 

1305 1,710,088 696,333 

(2017) 

645,348 50,985 

Cianjur 

 

3840 2,256,589 941,358 

L: 674,733 

P: 24,524 

846,258 

L: 

604,157 

P: 

242,101 

95,100 

L: 70,576 

P: 6,825 

Pangandara

n 

1680 405,683 

(2016) 

n/a n/a n/a 

Sumber: diolah dari data BPS Kab. Sukabumi, BPS, Kab. 

Bandung Barat, BPS Kab. Indramayu, BPS Kab. Cianjur, BPS 

Kab. Pangandaran, BPS Kab. Cirebon.   

L = laki-laki; P = perempuan 

*) n/a: data tidak tersedia. 

 

Lokasi Penelitian 

Sudah jamak diketahui jika daerah-daerah kantung 

buruh migran di Jawa Barat adalah wilayah 
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perdesaan dengan corak ekonomi yang didominasi 

pertanian. Banyak laporan, begitu juga dalam 

kunjungan lapangan kami, yang memperlihatkan 

bahwa banyak buruh migran berasal dari rumah-

tangga petani (gurem). Kami juga menemui mantan-

mantan buruh migran yang kembali berkecimpungan 

dalam aktivitas usaha tani usai pensiun merantau. 

Maka itu, fenomena migrasi tenaga-kerja (baik di 

dalam dan ke luar negeri) perlu dipandang sebagai 

bagian dari fenomena perubahan agraria yang terjadi 

di perdesaan. Pada bagian ini kami berupaya 

memberikan gambaran latar belakang sosial-ekonomi 

daerah-daerah pengirim buruh migran yang kami 

kunjungi dalam penelitian lapangan. Tujuannya 

untuk mengantisipasi pandangan yang coba 

memisahkan fenomena migrasi tenaga-kerja (buruh 

migran) dari konteks perubahan agraria/perdesaan 

secara luas. 

 

Tabel 5. Lokasi Penelitian 
No. Desa Kecamatan Kabupaten 

1 Kebon Pedes Kebon Pedes Sukabumi 

2 Salegedang Cibeber Cianjur 

3 Citapen Cihampelas Bandung Barat 

4 Juntinyuat Juntinyuat Indramayu 

5 Cangkuang Babakan Cirebon 

6 Cijulang Cijulang Pangandaran 

7 Cimerak Cimerak Pangandaran 
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Peta 2. Lokasi Penelitian: Jawa Barat 

 
 

Desa Kebon Pedes, Kecamatan Kebon Pedes, Sukabumi 

Desa Kebon Pedes diapit oleh Jalan Raya Sukabumi-

Bandung dan Jalan Lingkar Luar Sukabumi. Dua jalan 

raya besar tersebut merupakan jalur transportasi antar 

kota dan antar provinsi yang ramai. Tak jauh dari 

desa, berjarak sekitar 5 km, terdapat terminal 

angkutan umum tempat angkutan kota dan bus 

mangkal. Dengan kondisi aksesibilitas demikian, 

mobilitas penduduk desa pun dimudahkan. 

 

Desa Kebon Pedes terdiri atas wilayah-wilayah 

pertanian dengan beberapa dusun atau pemukiman 

padat yang tersebar. Mata-pencaharian pokok 

penduduknya adalah bertani padi sawah yang 

dipanen dua-tiga kali setahun. Meski demikian, desa 

Kebon Pedes cukup dikenal sebagai sentra pandai 
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besi yang memproduksi alat-alat pertanian tradisional 

dan pengerajin golok.  

 

Dilihat dari segi usia, cukup banyak pemuda dengan 

rentang usia sekitar 17 – 30 tahun yang bekerja di 

pabrik-pabrik yang notabene baru dibuka di wilayah 

kabupaten Sukabumi. Sebagian lainnya bekerja atau 

melanjutkan pendidikan ke kota-kota besar seperti 

Bandung dan Jakarta. Sementara generasi tua, dengan 

rentang usia 30-60 tahun, kebanyakan dari mereka 

bekerja di bidang pertanian, perniagaan, pengerajin 

pandai besi serta buruh migran.  

 

Pada tahun 2017, Kabupaten Sukabumi mengirimkan 

1177 buruh migran ke luar negeri; sebagian besar 

adalah perempuan. Negara yang banyak disebutkan 

sebagai tujuan buruh-buruh perempuan adalah: 

Malaysia, Singapura dan Taiwan. Menariknya, hanya 

sedikit yang berminat pergi ke Arab Saudi atau 

negara Jazirah Arabia lainnya. Rupanya, Arab Saudi 

tidak lagi diminati sebagai negara tujuan. Sedangkan 

buruh migran laki-laki umumnya membidik 

Malaysia, Brunei Darussalam, dan sedikit ke Arab 

Saudi. Berdasarkan catatan Kantor Desa Kebon Pedes, 

terdapat satu orang perekrut lapangan serta 847 

buruh migran yang berangkat ke luar negeri. Konon, 

migrasi warga Kebon Pedes dan desa sekitarnya 

dimulai pada 1970an, dengan negara tujuan Arab 

Saudi.  
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Dengan angka migrasi yang tinggi, tidak 

mengherankan pula bila angka perdagangan orang 

juga tinggi. Dinas Sosial Kabupaten Sukabumi 

mencatat, pada tahun 2017 terdapat 78 orang korban 

perdagangan orang, 19 di antaranya berasal dari 

Kecamatan Kebon Pedes.  

 

Desa Salegedang, Kec. Cibeber, Cianjur 

Desa Salegedang merupakan desa di wilayah 

pegunungan yang lokasinya cukup terpencil. 

Letaknya di tepi Jalan Raya Cibeber, sebelah Selatan 

Cianjur. Kecamatan Cibeber sendiri penduduknya 

banyak serta memiliki kawasan pertanian sawah dan 

perkebunan yang luas. Panen padi dilakukan dua 

hingga tiga kali setahun. Namun demikian, menurut 

penuturan elit desa, dibandingkan desa lain di 

kecamatan Cibeber, Selegedang merupakan desa yang 

termiskin. 

 

Desa Citapen, Kec. Cihampelas, Bandung Barat 

Meskipun terletak di tepi Sungai Citarum, Citapen 

bukan terutama merupakan desa yang hidup dari 

pertanian. Sebagian wilayah pertaniannya merupakan 

sawah tadah hujan. Sebagian lagi mengandalkan air 

dari saluran irigasi dari anak Sungai Citarum, itupun 

dengan debit air yang rendah dan tidak mencukupi. 

Padi sawah hasil panen umumnya hanya cukup 

untuk konsumsi keluarga, atau dibagikan kepada 

tetangga atau saudara yang tidak memiliki akses 

terhadap lahan pertanian. Hanya ada sedikit surplus 

yang bisa dijual.   
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Menurut penuturan Kepala Desa Citapen, di masa 

depan wilayah desa Citapen diproyeksikan menjadi 

wilayah pemukiman dan perkantoran, bukan wilayah 

pertanian. Kebanyakan penduduk Citapen memang 

bekerja tidak di bidang pertanian, melainkan menjadi 

buruh di wilayah industri tekstil dan biji plastik 

terdekat (antara lain Cipongkor dan Sukarame) 

dengan upah minimum regional Rp. 2.468.289.  

 

Penduduk desa yang berada di salah satu kecamatan 

paling padat di kabupaten Bandung Barat ini juga 

sebagian bekerja di konfeksi rumahan yang menerima 

pekerjaan maklun dari pabrik sandang yang lebih 

besar, serta mengerjakan konfeksi dari merek-merek 

pakaian lokal ternama seperti Eiger, Cardinal dan 

Raspido. Menurut catatan statistik, pada tahun 2017, 

Kecamatan ini memberangkatkan 30 orang buruh ke 

luar negeri.  

 

Desa Juntinyuat, Kecamatan Juntinyuat, Indramayu 

Kecamatan Juntinyuat terletak persis di kawasan 

pantai utara Jawa. Sebagian besar dari total luas 

lahannya merupakan lahan sawah basah dengan 

infrastruktur irigasi yang sudah mapan. Kecamatan 

dengan garis pantai sepanjang 13 km ini juga 

memiliki 5 desa pantai. Populasi nelayannya nomor 3 

terbesar se-kabupaten Indramayu15. Bisa dikatakan 

jika aktivitas produksi utama penduduk Juntinyuat 

                                                        
15 Lihat laporan BPS, Indramayu Dalam Angka tahun 2017, khususnya bab I, 
III, dan V. 
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yakni pertanian dan perikanan. Akan tetapi, meski 

kegiatan ekonomi didominasi pertanian namun 

informan menuturkan bahwa sebagian besar 

penduduk bekerja sebagai buruh tani dengan upah 

rata-rata Rp. 50.000/hari. Banyak buruh migran 

berasal dari rumah-tangga buruh tani. Kesan 

kentaranya kesulitan ekonomi yang dialami 

penduduk tercermin pula dari laporan BPS yang 

memasukkan hampir separo (48%) rumah-tangga se-

kecamatan ke dalam golongan menengah ke bawah.  

 

Memiliki tradisi migrasi yang panjang, Juntinyuat 

merupakan kecamatan pengirim buruh migran yang 

terbesar di Indramayu. Mengutip statistik resmi, dari 

sekitar 18.000 buruh migran asal Indramayu, 1.553 

orang diantaranya berasal dari kecamatan Juntinyuat. 

Mayoritas adalah buruh migran perempuan (1371 

orang perempuan dan 182 orang laki-laki). Buruh 

migran Juntinyuat umumya melakukan kerja sebagai 

perawat (caregiver) dan kerja rumah tangga 

(housemaid, domestic worker)16. Menurut data statistik 

maupun wawasan informan, selama beberapa tahun 

terakhir negara tujuan utama buruh migran asal 

Juntinyuat dan Indramayu pada umumnya adalah 

Malaysia, Taiwan, Singapura, dan Hongkong. Data 

statistik terakhir (2016-2017) memperlihatkan bahwa 

Taiwan semakin diminati sebagai negara tujuan.  

 

                                                        
16 Informasi lisan dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi kab.Indramayu. 



 
 

28 

Laporan resmi juga merekam beberapa kasus yang 

menimpa buruh migran asal Indramayu. Disnaker 

setempat mencatat adanya 43 kasus (28 kasus sudah 

selesai ditangani, 15 sedang diselesaikan). Kasus 

terbanyak adalah: putus komunikasi dengan 

keluarga, upah tidak dibayar, dan pekerjaan tidak 

sesuai dengan perjanjian kerja.  Ada pula catatan 

tentang kasus perceraian. Laporan statistik 

mengatakan, terdapat masing-masing 19.207 

perempuan dan 13.522 orang laki-laki dengan status 

cerai hidup. Angka tersebut menunjukan kalau 

perceraian lebih banyak dialami perempuan, 

sekaligus menunjukan angka perceraian yang sangat 

tinggi ketimbang wilayah Jawa Barat lainnya17. 

 

Desa Cangkuang, Kecamatan Babakan, Cirebon 

Kecamatan Babakan terletak di sebelah selatan dekat 

Jalan Raya Pantai Utara Jawa. Lokasi tersebut 

membuat aksesibilitas penduduknya untuk bepergian 

ke pusat-pusat niaga dan kota-kota baik di bagian 

timur dan barat relatif mudah. Sekalipun berada di 

dekat jalur utama transportasi pulau Jawa, profil 

sosial-ekonomi warga Babakan berbasis pada 

pertanian dan perikanan. Di desa Cangkuang, mata 

pencaharian yang umum bagi penduduk adalah 

petani dengan tanaman komoditas utama padi, tebu, 

dan bawang, serta nelayan. Sebagian besar penduduk 

                                                        
17 Data diolah dari statistik kesejahteraan rakyat kabupaten indramayu 
(2017) lihat : 
https://indramayukab.bps.go.id/publication/2017/12/29/ac06247a6695ce3
4d51d6677/statistik-kesejahteraan-rakyat-kabupaten-indramayu-2017,  
diakses 30 November 2018. 

https://indramayukab.bps.go.id/publication/2017/12/29/ac06247a6695ce34d51d6677/statistik-kesejahteraan-rakyat-kabupaten-indramayu-2017
https://indramayukab.bps.go.id/publication/2017/12/29/ac06247a6695ce34d51d6677/statistik-kesejahteraan-rakyat-kabupaten-indramayu-2017
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bukanlah petani dengan lahan luas; banyak 

diantaranya petani gurem. Begitu pula di sektor 

perikanan, kebanyakan penduduk bekerja sebagai 

Anak Buah Kapal (ABK). Sebagain besar buruh 

migran berasal dari golongan petani gurem dan ABK. 

 

Usaha tani dan perikanan didominasi oleh cukong dan 

juragan. Apa yang disebut cukong ialah pemodal dari 

luar kampung. Sudah menjadi pola umum di Babakan 

manakala cukong menyewa sehamparan lahan dari 

petani-petani berlahan sempit untuk ditanami 

bawang. Sewa dilakukan tahunan. Kebanyakan 

cukong adalah para “haji” dan “orang Cina” 

(peranakan Tionghoa). Sementara di sektor perikanan, 

terdapat dominasi juragan, yakni para pemilik kapal 

(dalam jumlah banyak) yang memodali akomodasi 

ABK selama masa melaut. Dengan begitu nelayan 

(ABK) mesti menjual hasil tangkapan kepada juragan 

tersebut. 

 

Buruh-buruh migran dari desa Cangkuang umumnya 

pergi bekerja ke Arab Saudi, Hongkong, dan Taiwan. 

Dalam memori warga Cangkuang, gelombang migrasi 

lintas negara dimulai pada awal dekade 1980an 

dengan tujuan keberangkatan ke Arab Saudi. Pada 

masa itu, banyak pelancong dari Arab Saudi yang 

datang ke desa untuk merekrut dan membawa calon 

buruh migran bekerja ke negerinya. 

 

Selain migrasi ke luar negeri, migrasi sirkuler ke kota-

kota besar di Jawa untuk melakoni berbagai pekerjaan 
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informal juga menjadi hal yang lumrah bagi warga 

Cangkuang. 

 

Desa Cijulang dan Cimekar, Kec. Cijulang dan Cimerak, 

Pangandaran 

Beberapa alasan mendorong tim peneliti untuk 

mengunjungi Pangandaran dan kedua kecamatan ini. 

Pangandaran terletak di ujung Tenggara Jawa Barat, 

bertetangga dengan Cilacap (Jawa Tengah) yang sejak 

lama dikenal sebagai salah satu daerah utama 

pengirim buruh migran. LBH Bandung mendapatkan 

beberapa berita anekdotal yang mengindikasikan 

bahwa bahwa wilayah Timur dan Tenggara Jawa 

Barat (Ciamis, Pangandaran) mulai berkembang 

sebagai daerah pengirim buruh migran. Maka, untuk 

memeriksa indikasi tersebut, kedua kecamatan ini 

dipilih sebagai lokasi penelitian dan dikunjungi secara 

khusus.  

 

Pangandaran, lebih dikenal dengan pantai wisatanya, 

merupakan kabupaten yang relatif baru. Dibentuk 

pada tahun 2012, kabupaten ini mencakup sepuluh 

kecamatan yang semula merupakan bagian dari 

kabupaten Ciamis. Di masa lalu perjalanan ke 

Pangandaran tidak terlalu mudah, tapi aksesibilitas 

ini membaik dengan dibangunnya infrastruktur jalan 

raya yang menghubungkan kota-kota kecil di 

sepanjang pantai selatan Jawa Barat.  

 

Di masa lalu, Cijulang dan Cimerak, sebagaimana 

wilayah Priangan Timur lainnya (Ciamis, 
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Tasikmalaya), merupakan wilayah perkebunan 

(swasta) Hindia Belanda yang di kemudian hari 

dikuasai pemerintah Indonesia melalui perusahaan 

perkebunan negara (PT Perkebunan Negara). Untuk 

menopang ekonomi perkebunan (kakao, karet, dll.), 

pada tahun 1916 pemerintah Hindia Belanda memulai 

pembangunan jalur kereta api sepanjang 82 km yang 

menghubungkan Banjar-Pangandaran-Cijulang.  

Penguasaan tanah oleh perusahaan perkebunan ini 

(baik di masa Hindia Belanda dan sesudah 

kemerdekaan), membatasi akses masyarakat terhadap 

lahan dan menciptakan kemiskinan berpuluh tahun. 

Periode Reformasi yang muncul setelah Orde Baru 

tumbang menciptakan kesempatan politik bagi 

masyarakat Cijulang dan Cimerak, melalui organisasi 

tani, untuk memperoleh lahan garapan. 

 

Dua kecamatan yang terletak di pinggir pantai selatan 

Jawa ini ditempati oleh penduduk sejumlah 27 ribu 

(Cijulang) dan 46 ribu (Cimerak) jiwa. Masyarakatnya 

hidup dari menggarap kebun; mayoritas sebagai 

pemilik penggarap dan sebagian lainnya sebagai 

penggarap dan buruh tani18. Pembukaan jalur 

transportasi darat Jawa Barat selatan membuka pula 

kesempatan ekonomi baru bagi masyarakat, terutama 

yang bersangkut-paut dengan ekonomi pariwisata.  

 

                                                        
18 Diolah dari: Kabupaten Pangadaran Dalam Angka Tahun 2018, BPS Ciamis, 
2018, hal. 37; Kecamatan Cijulang Dalam Angka Tahun 2018, BPS tahun 
2018, halaman 60; Statistik Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Pangandaran 
tahun 2017, BPS Ciamis:2017 halaman 12. 
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3  
Pengaturan Migrasi Prosedural 
 

 

Dua institusi utama yang punya peran dalam 

infrastruktur migrasi adalah negara dan pasar. Peran 

pokok negara terletak pada usaha membuat aturan 

dan prosedur yang mengikat dan memaksa setiap 

aktor dalam menjalankan proses perekrutan dan 

pemberangkatan calon buruh migran. Pasar juga 

memiliki “aturan main” sendiri yang digerakkan 

prinsip permintaan dan penawaran. Namun pada 

bagian ini kami hanya mengulas bentuk pengaturan 

yang ditetapkan negara. Karena itu pula judul bagian 

ini juga menggunakan istilah migrasi prosedural. 

 

Bagian ini akan mengulas cara bagaimana negara 

mengatur migrasi tenaga kerja melalui seperangkat 

regulasi yang dijalankan aparatusnya. Cara 

bagaimana infrastruktur migrasi bekerja yang kami 

selidiki di lapangan tentu bergulir di atas landasan 

kepengaturan resmi yang dirancang negara. Sedikit 

tinjauan historis yang kami sajikan berupaya untuk 

membawa pembaca pada pemahaman bahwa 

pengaturan migrasi tenaga kerja senantiasa 

mengalami perubahan dari masa ke masa.  

 

Migrasi tenaga kerja dari jaman ke jaman 

Migrasi serta migrasi tenaga kerja, dengan beragam 

konteks dan tujuan, sebenarnya sudah lama terjadi di 
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berbagai wilayah di Indonesia. Jauh sebelum 

kedatangan pedagang Eropa di perairan (yang 

sekarang disebut dengan) Indonesia, pelaut Makassar 

sudah berlayar dan berdagang dengan penduduk asli 

Australia Utara. Demikian pula dengan pedagang dan 

peladang asal Sulawesi Tengah yang melakukan 

perjalanan dan mencari penghidupan di Kalimantan 

Utara hingga kepulauan Philipina.  

 

Migrasi buruh yang lebih banyak dikenal adalah yang 

berlangsung pada penghujung abad 19, pada masa 

kolonial Hindia Belanda, ketika buruh-buruh asal 

Jawa dikirim ke Suriname, Amerika Tengah, untuk 

dipekerjakan di ladang-ladang tebu. Ketika itu, 

ladang-ladang tebu di Amerika Tengah mengalami 

krisis tenaga kerja akibat berlakunya kebijakan 

pembebasan budak tahun 1883. Ini mirip halnya 

dengan buruh-buruh asal Jawa yang dikirim ke Deli 

untuk bekerja di perkebunan-perkebunan milik 

swasta yang dibuka setelah berlakunya Agrarischwet 

187019. 

 

Sesudah Indonesia merdeka hingga tahun 1960an, 

dikenal migrasi buruh ke Arab Saudi dan Malaysia. 

Ketika itu, pemerintah Indonesia belum menetapkan 

suatu tata-kelola (governance) migrasi tertentu. Migrasi 

masih terjadi tanpa campur-tangan pemerintah, dan 

                                                        
19 Melalui undang-undang ini, pemerintah kolonial Belanda menetapkan 
seluruh areal hutan dan tanah terlantar sebagai tanah milik negara 
(domeinverklaring), karena itu kemudian dapat disewakan kepada 
perusahaan privat sampai jangka waktu 75 tahun. 
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berlangsung melalui jaringan orang-dengan-orang, 

jaringan keluarga, atau komunitas. Pada saat itu, 

migrasi ke Malaysia pada dilakukan melalui 

pengaturan individual, tanpa membutuhkan 

dokumen resmi apapun.   

 

Perubahan tata-kelola migrasi timbul sesudah Perang 

Dunia Kedua, sesudah berbagai negara Asia 

mendapatkan kemerdekaannya, setelah terbentuknya 

batas-batas wilayah negara, dan ditegakkannya suatu 

rejim imigrasi baru untuk mengawasi lalu-lintas 

orang di perbatasan negara.  

 

Perubahan pengaturan migrasi di Indonesia muncul 

pada tahun 1970an, ketika pemerintah Indonesia 

mulai menegakkan beberapa regulasi terhadap 

warganegara Indonesia yang bekerja di luar negeri. 

Pada tahun-tahun itu pula, pemerintah membuka 

pintu bagi perusahaan swasta yang bergerak di 

bidang penempatan buruh migran, melalui program 

Antarkerja Antardaerah (AKAD) dan Antarkerja 

Antarnegara (AKAN).  

 

Beberapa dekade sesudahnya, terjadi beberapa 

perubahan regulasi disertai perubahan atau 

penambahan instansi pemerintah yang terlibat dalam 

tata-kelola migrasi. Meskipun migrasi buruh ke 

Malaysia sudah mulai marak sejak 1980an, baru pada 

tahun 2004 terbit Undang-Undang Nomor 39 Tahun 

2004 Tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga 

Kerja Indonesia di Luar Negeri (selanjutnya disebut 
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UU PPTKILN). Undang-undang ini mengamanatkan 

dibentuknya Badan Nasional Penempatan dan 

Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI). 

Untuk menunaikan tugasnya, badan nasional yang 

baru dibentuk ini berkoordinasi dengan 

lembaga/kementrian lain seperti Kementrian Luar 

Negeri, Perhubungan, Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi, Sosial Kesehatan, juga dengan pihak 

imigrasi, Kepolisian, Sekretariat Negara, dan lain-lain.  

 

Seiring meningkatnya migrasi buruh pada akhir 

1980an terutama ke Malaysia dan Arab Saudi, publik 

mulai mendengar adanya kejadian kekerasan yang 

menimpa buruh migran asal Indonesia. Kejadian 

kekerasan tersebut tidak hanya menimbulkan 

ketegangan hubungan antara pemerintah Indonesia 

dengan pemerintah Malaysia dan Arab Saudi. Selain 

itu, publik mempertanyakan kemampuan pemerintah 

Indonesia dalam melindungi warganegara Indonesia 

yang bekerja di luar negeri.  Kritik itu tetap muncul 

sejak berlakunya UU Nomor 39 Tahun 2004, yang 

dinilai lebih banyak mengatur tentang penempatan 

daripada perlindungan terhadap buruh migran.  

 

Diskusi dan perdebatan yang tak kalah penting 

adalah menyangkut liberalisasi sektor pengiriman 

tenaga kerja; dengan dominannya peran sektor 

swasta, dan lemahnya peran pemerintah. Sejauh ini, 

melalui Kementrian Ketenagakerjaan, pemerintah 

terutama mengambil peran sebagai regulator. 

Sementara peran sebagai pelaksana di bidang 
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penempatan dan perlindungan dijalankan oleh 

BNP2TKI.  

 

Model Pemberangkatan Buruh Migran 

Selama ini dikenal ada tiga model pemberangkatan 

buruh migran ke luar negeri, yaitu:  

 Pemerintah ke Pemerintah, Goverment to 

Goverment (G to G): penempatan tenaga kerja oleh 

pemerintah yang dilakukan atas dasar perjanjian 

tertulis antara pemerintah dengan pemerintah 

negara atau pengguna berbadan hukum di 

negara. Selain untuk mengurangi pengangguran 

di dalam negeri, model ini diharapkan dapat 

melangsungkan alih teknologi. 

 Pemerintah ke Swasta, Goverment to Private (G to 

P): penempatan ke luar negeri oleh pemerintah 

dengan pengguna berbadan hukum di negara 

tujuan, juga dengan pengguna perseorangan atau 

rumah tangga. Model G to P ini juga melingkupi 

pelaut awak kapal dan pelaut perikanan. 

 Swasta ke swasta, Privat to Privat (P to P): 

penempatan ke luar negeri oleh perseorangan 

tanpa melalui pelaksana penempatan. 

 

Prosedur pemberangkatan buruh migran yang akan 

dibahas dalam tulisan ini lebih mengarah pada model 

G to P; baik dengan pemberi kerja berbadan hukum 

maupun perseorangan melalui prosedur yang telah 

ditetapkan oleh pemerintah.  

 

Undang-undang PPMI 
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Regulasi terbaru tentang buruh migran adalah UU 

Nomer 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja 

Migran Indonesia (selanjutnya disebut dengan UU 

PPMI). Menggantikan yang sebelumnya, undang-

undang ini memberikan peran yang lebih besar 

kepada pemerintah daerah (dari jenjang desa sampai 

propinsi) dan pemerintah pusat. Namun demikian, 

undang-undang yang terhitung baru ini belum 

diturunkan ke dalam peraturan-peraturan 

pelaksanaan. Dalam prakteknya, instansi pemerintah 

masih menggunakan peraturan pelaksanaan yang 

lama. UU PPMI sudah diundangkan pada Oktober 

2017. Sesuai amanat undang-undang tersebut, 

Kementrian Ketenagakerjaan diberi mandat selama 

dua tahun (hingga November 2019) untuk menyusun 

peraturan turunannnya.  

 

Bagian selanjutnya dari tulisan ini akan menyajikan 

ulasan tentang perubahan tata-kelola migrasi buruh, 

dari UU PPTKILN ke UU PPMI. Perlu pula diketahui 

bahwa terbitnya UU PPMI juga membawa perubahan 

beberapa istilah yang selama ini digunakan. Bagan di 

bawah menyajikan beberapa perubahan istilah-istilah 

tersebut:  

 

Tabel 6. Perubahan istilah dari UU PPTKILN ke UU 

PPMI. 

Penyebutan 
menurut  
UU PPTKILN 

Penyebutan 
menurut  
UU PPMI 

Istilah yang 
dikenal di 
masyarakat 

Tenaga Kerja 
Indonesia 

Pekerja Migran 
Indonesia 

Buruh Migran 
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Pelaksana 
penempatan 
TKI swasta 
(PPTKIS) 
 

Perusahaan 
Penempatan 
Pekerja Migran 
Indonesia (P3MI) 

Perusahaan, 
Perusahaan 
Penempatan 
(swasta). Dalam 
praktek dikenal 
juga dengan 
istilah Perusahaan 
Jasa Tenaga Kerja 
Indonesia (PJTKI) 
atau PT. 

Pengguna 
Jasa TKI 

Pemberi Kerja  Majikan; istilah ini 
digunakan untuk 
menyebut majikan  
instansi 
pemerintah, 
badan hukum 
pemerintah, 
badan hukum 
swasta, dan/atau 
perseorangan. 

Perjanjian 
Kerja Sama 
Penempatan 

Perjanjian Kerja 
Sama Penempatan  

Perjanjian Kerja 
Sama 
Penempatan; 
adalah perjanjian 
tertulis antara 
Perusahaan 
dengan agensi di 
negara tujuan atau 
majikan. 

Perjanjian 
Penempatan 
TKI  

Perjanjian 
Penempatan 
Pekerja Migran 
Indonesia yang 
selanjutnya 
disebut Perjanjian 
Penempatan 

Perjanjian 
Penempatan 
Buruh Migran; 
adalah perjanjian 
tertulis antara 
perusahaan 
dengan buruh 
migran 

Perjanjian 
Kerja  

Perjanjian Kerja  Perjanjian Kerja; 
adalah perjanjian 
tertulis antara 
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buruh migran 
dengan majikan 
yang memuat 
syarat kerja, hak, 
dan kewajiban 
setiap pihak, serta 
jaminan 
keamanan dan 
keselamatan 
selama bekerja 
sesuai dengan 
ketentuan 
peraturan 
perundang-
undangan 

Surat Izin 
Pelaksana 
Penempatan 
TKI yang 
selanjutnya 
disebut 
SIPPTKI 
adalah izin 
tertulis yang 
diberikan oleh 
Menteri 
kepada 
perusahaan 
yang akan 
menjadi 
pelaksana 
penempatan 
TKI swasta. 

Surat Izin 
Perusahaan 
Penempatan 
Pekerja Migran 
Indonesia yang 
selanjutnya 
disebut SIP3MI 
adalah izin tertulis 
yang diberikan 
oleh Menteri 
kepada badan 
usaha berbadan 
hukum Indonesia 
yang akan menjadi 
Perusahaan 
Penempatan 
Pekerja Migran 
Indonesia. 

Surat Izin 
Perusahaan  

Surat Izin 
Pengerahan 
yang 
selanjutnya 
disebut SIP 
adalah izin 
yang 

Surat lzin 
Perekrutan Pekerja 
Migran Indonesia 
yang 
selanjutnya 
disebut SIP2MI 
adalah lzin yang 

Surat Izin 
Merekrut 
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diberikan 
Pemerintah 
kepada 
pelaksana 
penempatan 
TKI swasta 
untuk 
merekrut 
calon TKI dari 
daerah 
tertentu, 
untuk jabatan 
tertentu, dan 
untuk 
dipekerjakan 
pada calon 
Pengguna 
tertentu 
dalam jangka 
waktu 
tertentu. 

diberikan oleh 
kepala Badan 
kepada 
Perusahaan 
Penempatan 
Pekerja Migran 
Indonesia yang 
digunakan untuk 
menempatkan 
Calon Pekerja 
Migran Indonesia. 

Perwakilan 
Republik 
Indonesia. 
 

Atase 
Ketenagakerjaan 
dan/atau pejabat 
dinas luar negeri 

Istilah duta besar 
di negara tujuan. 
 

Mitra Usaha Mitra Usaha Agensi  
(instansi/ badan 
usaha di negara 
tujuan) 

 

 

Prosedur Pemberangkatan Buruh Migran 

Calon buruh migran yang berencana pergi bekerja ke 

luar negeri perlu menempuh prosedur yang diatur 

dalam undang-undang. Perubahan dari UU PPTKILN 

ke UU PPMI membawa perubahan prosedur, dalam 

hal pembagian peran antara berbagai lembaga 
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pemerintah di berbagai tingkatan dengan lembaga 

swasta (dalam undang-undang terbaru disebut 

dengan P3MI). Berikut ini merupakan tahap-tahap 

dalam prosedur “resmi” yang harus ditempuh oleh 

calon buruh migran. 

 

1. Pemerintah Desa 

UU PPMI sedikit banyak mengubah pembagian peran 

di tingkat desa. Dalam undang-undang ini 

pemerintah desa diperintahkan untuk lebih aktif sejak 

tingkat persiapan, pemberangkatan, hingga 

kepulangan; termasuk dalam hal perlindungan buruh 

migran. Pihak swasta hanya berperan sebatas pada 

penempatan.  

 

Pada tahap awal, dilakukan sosialisasi dan pemberian 

informasi lowongan pekerjaan di luar negeri; dengan 

materi sosialisasi mencakup: (1) persyaratan dan 

dokumen yang harus disiapkan; (2) hak dan 

kewajiban buruh migran/calon buruh migran; (3) 

situasi, kondisi dan risiko di negara tujuan; dan (4) 

mekanisme perlindungan buruh migran.  Jika 

sebelumnya sosialisasi dan pemberian informasi 

lowongan kerja dilaksanakan oleh Dinas 

Ketenagakerjaan Kabupaten/Kota bersama dengan 

PPTKIS; dengan UU PPMI, sosialisasi dan informasi 

lowongan kerja disampaikan oleh pemerintah daerah 

dengan melibatkan aparat desa. 

 

Tahap selanjutnya, yaitu pendaftaran, calon buruh 

migran diharuskan untuk memenuhi beberapa 
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persyaratan. Tabel di bawah memperlihatkan 

perbedaan persyaratan menurut UU PPTKILN dan 

UU PPMI. 

 

Tabel 7. Persyaratan menurut UU PPTKILN dan UU 

PPMI. 

Persyaratan menurut UU PPTKILN 

 

 Umur minimal 18 tahun, khusus yang bekerja di 

perseorangan minimal 21 tahun;  dibuktikan dengan 

Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan akte 

kelahiran yang dilegalisir oleh dinas kependudukan 

dan catatan sipil.  

 Sehat jasmani dan rohani;keterangan diterbitkan oleh 

pejabat yang berwenang, untuk itu dilakukan 

pemeriksaan kesehatan, biasanya di rumah sakit umum 

daerah atau instansi kesehatan yang ditunjuk.   

 Bagi calon buruh migran perempuan, tidak dalam 

keadaan hamil. 

 Lulus sekolah lanjutan tingkat pertama atau yang 

sederajat; dibuktikan dengan ijasah yang dilegalisir. 

 

Persyaratan menurut UU PPMI 

 

 Umur minimal 18 tahun, khusus yang bekerja di 

perseorangan minimal 21 tahun;  dibuktikan dengan 

Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan akte 

kelahiran yang dilegalisir oleh dinas kependudukan 

dan catatan sipil.  

 Memiliki kompetensi, dibuktikan dengan adanya 

sertifikat lulus pelatihan; terdaftar dan memiliki nomor 

kepesertaan Jaminan Sosial; dan memiliki dokumen 

lengkap yang dipersyaratkan: yaitu [1] surat nikah yang 

dilegalisir, bagi yang sudah menikah; [2] surat izin dari 
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istri atau suami, orang tua atau wali yang diketahui 

oleh lurah atau kepala desa; (3) dll. 

 

 

Selanjutnya, pejabat desa melakukan seleksi atas 

kelengkapan dokumen di atas, kemudian 

mendaftarkannya ke dinas ketenagakerjaan setempat. 

Dalam aturan sebelumnya, pendaftaran dilakukan 

oleh pihak perusahaan swasta.  

 

2. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil 

Pemerintah desa berkoordinasi dengan dinas 

kependudukan dan catatan sipil, melakukan legalisasi 

dokumen Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk, 

buku nikah (bagi yang sudah menikah) dan akta 

kelahiran; dan—bilamana perlu—ijazah. Legalisasi 

ijazah dilakukan bila ada permintaan khusus dari 

pihak di negara tujuan; biasanya untuk pekerjaan di 

bidang perhubungan, kesehatan dan pariwisata. 

 

3. Perusahaan Penempatan Buruh Migran 

Tugas perusahaan penempatan adalah membantu 

menyiapkan penempatan buruh migran di negara 

tujuan dan menyelesaikan permasalahan yang timbul. 

Perusahaan dapat meminta bantuan dari sponsor atau 

pekerja lapangan. Sponsor yang bekerja untuk 

perusahaan harus memegang Surat Perintah 

Perekrutan, untuk mengurus keperluan 

pemberangkatan buruh migran ke luar negeri. 

Kemudian, perusahaan harus dapat mengeluarkan 

dokumen perjanjian penempatan dan perjanjian kerja. 
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4. Dinas Ketenagakerjaan 

Dokumen calon buruh migran, yang lolos seleksi di 

tingkat desa, akan diteruskan ke dinas 

ketenagakerjaan untuk didaftarkan. Selanjutnya, 

dinas ketenagakerjaan akan mengeluarkan kartu 

identitas buruh migran (ID). Calon yang lolos seleksi 

ini, dan bersedia bekerja di luar negeri, akan 

menandatangani perjanjian penempatan; dinas 

ketenagakerjaan wajib untuk mengetahuinya. Dari 

sini, calon buruh migran akan mendapatkan surat 

rekomendasi untuk pembuatan paspor. Disnakertrans 

juga wajib mengetahui penandatanganan perjanjian 

kerja pada tahap terakhir penempatan buruh migran. 

 

5. Dinas Kesehatan 

Pemeriksaan kesehatan (fisik dan psikologi) 

dilakukan di instansi yang ditunjuk oleh pemerintah 

yakni dinas kesehatan. Hanya yang lolos pemeriksaan 

yang dapat mengikuti proses berikutnya.  

 

6. Kepolisian 

Dokumen yang diperlukan dari instansi ini adalah 

SKCK (Surat Keterangan Catatan Kepolisian). 

 

7. Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Kerja 

Calon buruh migran diharuskan mengikuti 

pendidikan dan pelatihan untuk mendapatkan 

kompetensi sesuai jenis pekerjaannya di lembaga 

(pemerintah atau swasta) terakreditasi yang ditunjuk. 

Lalu, calon harus mengikuti uji kompetensi. Mereka 
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yang lolos uji kompetensi akan mendapatkan suatu 

sertifikat; yang dibutuhkan untuk mengikuti proses 

lebih lanjut.  

 

8. Keimigrasian 

Berdasarkan rekomendasi paspor yang dikeluarkan 

oleh dinas ketenagakerjaan, calon buruh migran atau 

perusahaan dapat mengurus paspor di kantor 

imigrasi. 

 

9. Kedutaan 

Dengan membawa persyaratan yang diperlukan, 

termasuk daftar riwayat hidup (curriculum vitae), 

calon buruh migran atau perusahaan dapat 

mendatangi Kedutaan atau Perwakilan Negara 

Tujuan untuk mendapatkan visa kerja. 

 

10. Asuransi dan/atau perbankan 

Calon buruh migran selanjutnya mendaftar dan 

membayar premi asuransi di Maskapai Asuransi yang 

ditunjuk oleh pemerintah. Sebelumnya asuransi 

buruh migran dikelola oleh sebuah konsorsium 

perusahaan asuransi. Sejak tanggal 1 Agustus 2017, 

asuransi buruh migran diintegrasikan ke jaminan 

sosial yang diselenggarakan oleh Badan Pelaksana 

Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan. Dengan 

layanan ini, buruh migran mendapatkan fasilitas 

Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan 

Kematian (JKM). Calon buruh migran, jika mau, juga 

dapat memilih untuk mandapatkan layanan Jaminan 

Hari Tua.  
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11. Balai Pelayanan Penempatan Dan Perlindungan 

Tenaga Kerja Indonesia (BP3TKI) 

Tugas balai ini adalah melakukan verifikasi dokumen, 

kemudian menyelenggarakan Pembekalan Akhir 

Pemberangkatan (PAP). Dahulu, sesudah tahap 

pembekalan akhir, calon buruh migran akan 

mendapatkan Kartu Tanda Kerja Luar Negeri 

(KTKLN). Sekarang tidak lagi, karena KTKLN 

dianggap tidak berguna, tidak diakui di negara 

tujuan. 

 

12. Layanan Terpadu Satu Pintu (LTSP) 

Sesuai perintah UU PPMI, Layanan Terpadu Satu 

Atap (LTSP) dibentuk di daerah guna memudahkan 

dan mendekatkan layanan kepada calon buruh 

migran yang membutuhkannya. Kemudian, BNP2TKI 

membangun tempat layanan ini terutama di daerah 

yang paling banyak mengirimkan buruh migran. 

LTSP memudahkan calon buruh migran mengurus 

persyaratan dokumen di satu tempat saja; mencakup 

layanan imigrasi, disnakertrans, disdukcapil, 

dinkes/RSUD, polri setempat, dan BP3TKI. Hingga 

sekarang LTSP sudah dibentuk di sudah terbentuk di 

16 kabupaten/kota. Pada 2019, ditargetkan untuk 

membentuk 52 LTSP di seluruh Indonesia20. 

 

                                                        
20https://www.republika.co.id/berita/nasional/daerah/17/12/27/p
1mfc6359-16-daerah-di-indonesia-miliki-layanan-terpadu-
pengurusan-tki, diakses 29 November 2018. 

https://www.republika.co.id/berita/nasional/daerah/17/12/27/p1mfc6359-16-daerah-di-indonesia-miliki-layanan-terpadu-pengurusan-tki
https://www.republika.co.id/berita/nasional/daerah/17/12/27/p1mfc6359-16-daerah-di-indonesia-miliki-layanan-terpadu-pengurusan-tki
https://www.republika.co.id/berita/nasional/daerah/17/12/27/p1mfc6359-16-daerah-di-indonesia-miliki-layanan-terpadu-pengurusan-tki
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Uraian prosedur di atas dimaksudkan untuk memberi 

gambaran tentang bagaimana negara mengatur proses 

perekrutan dan pemberangkatan buruh migran. 

Tahap-tahap, syarat-syarat, serta dokumen yang 

dihasilkan dari tiap tahapan tersebut sifatnya wajib 

dipenuhi. Setelah kita memiliki gambaran tentang 

prosedur dan aturan “resmi”, pada bagian berikutnya 

kita akan meneropong lebih rinci ke dimensi praktik 

yang dilakukan oleh aktor-aktor yang saling 

berhubungan di dalam infrastruktur migrasi. Sorotan 

khusus ditujukan pada peran sponsor dan/atau 

perekrut lapangan sebagai aktor garda depan yang 

punya peran krusial dalam membawa calon buruh 

migran menempuh lintasan prosedur resmi ini. 

Dengan kata lain, kita mencoba untuk mengetahui 

cara/bagaimana prosedur/aturan (“resmi”) dipenuhi. 
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4  
Infrastruktur Migrasi dan 
Perdagangan Orang 
 

 

Meskipun proses migrasi tenaga kerja telah diatur 

sedemikian rupa, kita masih kerap mendengar 

berbagai macam praktik yang digolongkan sebagai 

TPPO terhadap buruh migran. Bentuk TPPO itu tidak 

hanya tindak kekerasan yang dialami buruh migran 

ketika berada di luar negeri—yang sudah sering 

diwartakan dalam laporan investigasi oleh wartawan, 

pegiat hak asasi manusia, atau peneliti—namun juga 

berbagai kasus penipuan dan kekerasan yang dialami 

buruh migran sebelum diterbangkan ke luar negeri. 

 

Saat ini, migrasi buruh migran diatur menurut 

Undang-undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang 

Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (UU PPMI); 

undang-undang yang relatif baru dan bahkan belum 

diturunkan ke peraturan yang lebih teknis. Maka, 

bagian lain dari penelitian ini adalah upaya untuk 

mendapatkan gambaran tentang bagaimana calon 

buruh migran menjalani ketentuan yang tertuang 

dalam undang-undang terbaru tersebut. Dengan 

memahami seluruh proses pra-keberangkatan, yang 

seluruhnya berlangsung di dalam negeri, kami 

berharap dapat memperoleh gambaran tentang 

muasal serta menemu-kenali potensi TPPO.  
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Tangan-tangan pasar: sponsor dan perekrut 

lapangan 

Gambaran tentang infrastruktur migrasi akan 

menyoroti peran brokers, middleman, atau perantara 

yang memungkinkan calon buruh migran masuk ke 

dalam pasar tenaga kerja global dan pergi bekerja ke 

luar negeri. Sebagian besar uraian dalam bab ini akan 

menyoroti relasi antara brokers, terutama perekrut 

lapangan (PL), dengan calon buruh migran.  

 

Migrasi tenaga kerja, bagaimanapun, merupakan 

sebuah industri. Di dalam industri ini, tahap 

perekrutan dan pemberangkatan calon buruh migran 

merupakan satu cabang bisnis tersendiri. Oleh karena 

itu, relasi antara brokers dan calon buruh migran perlu 

ditempatkan dalam konteks bisnis perekrutan dan 

pemberangkatan. Dalam konteks ini kita juga perlu 

mengetahui lebih rinci aktor-aktor yang tergolong ke 

dalam kategori brokers tersebut. 

 

PL hanyalah satu jenis aktor dalam proses ini, dalam 

kadar-kadar dan jenis hubungan tertentu ia terikat 

pada sponsor serta perusahaan penempatan tenaga 

kerja. Ia adalah perpanjangan tangan dari perusahaan 

Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI) yang 

bekerja di akar rumput. PL berada di lantai terbawah 

dari piramida berjenjang perekrut calon buruh 

migran.  

 

Banyak P3MI berkantor di dekat bandara 

internasional. P3MI bisa membuka kantor cabang di 
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wilayah pemasok buruh migran seperti Cianjur, 

Bekasi, Garut, dan Tasikmalaya. P3MI mendapatkan 

informasi kebutuhan tenaga kerja di luar negeri dari 

BNP2TKI. Untuk negara yang memberlakukan 

moratorium, informasi diperoleh dari perusahaan 

penyalur tenaga kerja atau malah dari pihak kedutaan 

negara bersangkutan. Dari data kebutuhan tersebut, 

perusahaan menerbitkan Surat Perintah Rekrutmen 

(SPR) kepada sponsor untuk melakukan perekrutan.  

Satu orang sponsor umumnya terikat pada satu 

perusahaan saja, walaupun dapat memasok untuk 

beberapa negara tujuan.  

 

Selanjutnya, sponsor dapat mengerahkan beberapa PL 

yang bekerja langsung di desa-desa. Dalam satu desa 

mungkin saja ada beberapa PL. Di sebuah kecamatan 

di Cianjur, PL bahkan tersebar sampai tingkat RT—

satu perekrut untuk satu RT.  Tugas mereka adalah 

mendapatkan calon buruh migran untuk memenuhi 

target yang tercantum dalam SPR.  

  

Rekrutmen buruh migran tidak bisa dilakukan 

sepanjang waktu, karena SPR memiliki jangka waktu 

tertentu. Akibatnya, sering terjadi persaingan antar 

sponsor dan PL dalam memperebutkan calon buruh 

migran sebanyak yang ditargetkan dalam jangka 

waktu terbatas. Dapat terjadi, untuk memikat 

sebanyak mungkin buruh migran, sponsor atau PL 

berlomba-lomba memberikan tawaran menarik 

kepada calon buruh migran dengan variasi uang 

imbalan dan potongan gaji, serta jalan pintas dalam 
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pengurusan dokumen. Di tingkat desa, persaingan 

memperebutkan calon buruh migran bisa 

berlangsung ketat. 

 

Gambar 1. Piramida jaringan perekrut buruh migran 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Berdasarkan informasi yang kami kumpulkan, selain 

melibatkan sejumlah besar ongkos administrasi resmi, 

bisnis pemberangkatan buruh migran juga diliputi 

putaran uang suap. Suap terutama mengemuka demi 

mengawal percepatan pengurusan dokumen yang tak 

lain merupakan kepentingan sponsor. Kekuasaan 

sponsor berasal dari kekuatan uang dan penguasaan 

informasi kebutuhan rekrutmen buruh migran. 

Karena itulah, kedudukan sebagai sponsor bisa 

demikian berpengaruh di wilayah (kabupaten) 

pengirim buruh migran. Beberapa perekrut lapangan 

menuturkan betapa berpengaruhnya salah seorang 

sponsor di Cianjur dalam pemerintahan daerah. 

Namun demikian, sponsor juga bisa menjadi sasaran 
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pemerasan. Menurut keterangan sponsor dari 

Sukabumi, dia harus siap setiap waktu memberikan 

uang suap kepada polisi, ketika memberangkatkan 

calon buruh migran dari tempat asal ke tempat 

penampungan yang dikelola perusahaan.  

 

Dalam penelitian lapangan, sosok yang berperan 

krusial sebagai brokers adalah PL. Ketika peran PL 

demikian pentingnya dalam mobilisasi tenaga kerja, 

pertanyaannya: siapakah PL itu? Apa yang 

mendorong seseorang untuk menjadi PL? Kami 

menemui beragam orang yang bekerja sebagai PL di 

kampung-kampung. Motif kerja mereka jelas untuk 

mendapatkan uang. Pada tataran praktis dan empirik, 

dinamika pasokan dan permintaan dalam pasar 

tenaga kerja buruh migran maujud di tengah-tengah 

komunitas dalam bentuk munculnya “peluang usaha” 

yang dengan segera digeluti oleh PL dengan merekrut 

dan mengurusi pemberangkatan calon buruh migran. 

 

Kisah di bawah ini barangkali bisa menjadi gerbang 

bagi pembaca untuk mengetahui betapa bisa 

demikian gemilangnya “karir” PL. 

 

 

Doni dari Cianjur Selatan. Dulu, Doni hanyalah 

tukang ojek di sebuah kecamatan di Cianjur. Sesekali 

Doni mencari penghasilan tambahan sebagai perekrut 

buruh migran kecil-kecilan. Nasibnya berubah drastis 

setelah mendapat tawaran untuk memasok tenaga 

kerja. Konon tawaran itu datang langsung dari 
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konsulat kerajaan Arab Saudi yang beralamat di 

daerah Menteng, Jakarta. Sesudah menerima tawaran 

yang menguntungkan tersebut, Doni mendirikan 

sebuah perusahaan. Itulah asal-mula dari PT A.  

 

Bisnis Doni meraksasa sesudah krisis ekonomi 1998, 

yang mendorong banyaknya orang Cianjur untuk 

berangkat bekerja ke luar negeri. Menjelmalah PT A—

kata orang—sebagai perusahaan pemasok buruh 

migran terbesar se-Jawa Barat. Sekarang Doni sudah 

memperluas bisnisnya ke bidang agribisnis, 

perdagangan eceran, dan membuka beberapa pompa 

bensin. Dari tukang ojek biasa, Doni sekarang adalah 

orang kaya ternama yang disegani. Rumahnya besar 

dan mewah. Konon, berlantai delapan sehingga perlu 

dipasangi lift. Konon dia orang terkaya nomer tiga di 

Cianjur.  

 

 

Kisah Doni beredar di Cianjur Selatan dari mulut ke 

mulut. Mungkin tidak seluruhnya benar, tidak terlalu 

akurat, dan dilebih-lebihkan. Sayangnya, selama 

penelitian lapangan tim tidak berhasil menemui 

langsung figur yang dikisahkan. Tim peneliti hanya 

mendengar kisahnya baik dari warga kampung dan 

para PL.  

 

Kisah Doni memberikan gambaran bahwa bekerja 

sebagai PL bisa sangat menguntungkan dan bikin 

kaya raya. Bahkan pekerjaan tersebut relatif bisa 

dilakoni siapa saja—tukang ojek pun bisa. Kisahnya 
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yang muncul berulang kali menempatkan Doni 

sebagai sosok panutan segenap PL. Cara bagaimana 

Doni bisa menjalin hubungan dengan pejabat 

konsulat negeri asing memang menjadi misteri tapi 

sekurangnya hal tersebut menunjukkan bahwa 

keluasan jaringan sosial, baik secara vertikal (ke 

“bawah”, pada calon buruh migran dan 

komunitasnya, serta ke “atas”, pada pejabat 

pemegang kuasa) maupun horizontal (diantara 

sesama PL atau sponsor) menjadi kunci bagi 

kesuksesan karir sebagai perantara.  

 

Pekerjaan sebagai PL atau sponsor dipandang 

menjanjikan. Ada fantasi kekayaan yang 

membumbung tinggi di sana, meski tidak semua 

orang bisa melakukan pekerjaan itu dan mencapai 

puncak gemilangnya. 

 

Dibandingkan sosok Doni yang legendaris, peneliti 

juga menemukan sosok Lasmina di Pangandaran dan 

Intan di Bandung Barat, yang lebih menyerupai orang 

biasa tanpa kisah ajaib. Sebelum menjadi perekrut 

lapangan, keduanya pernah bekerja di luar negeri. 

Alasan Lasmina menjadi perekrut karena ia tidak 

ingin calon buruh migran diperdaya majikan. 

Sementara Intan melakukanya untuk membantu 

orang yang mengalami kesusahan ekonomi.  

 

Lasmina (perempuan, 42 tahun, Pangandaran). 

Lasmina ditemui di sekretariat sebuah organisasi tani 

lokal yang terletak di jalan masuk menuju kawasan 
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wisata pantai Pangandaran. Agak mengherankan 

karena di tengah kerlap-kerlip cafe-cafe pinggir 

pantai, penginapan bintang lima, dan restoran 

makanan cepat saji di kawasan wisata terselip sebuah 

rumah gubug. Selain aktif di organisasi tani, Lasmina 

berperan sebagai sponsor pemberangkatan buruh 

migran.  

 

Lasmina pernah bekerja di Malaysia, Singapura, 

Taiwan serta Arab Saudi. Sesudah berhenti bekerja di 

luar negeri, Lasmina memutuskan untuk menjadi 

perekrut karena beberapa pengalaman pahitnya 

sebagai buruh migran. Dia pernah mengadu ke 

perwakilan Indonesia di Taiwan karena pekerjaan 

yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian kerja. 

Semestinya hanya bekerja menjaga orang lanjut-usia, 

kenyataannya juga diperintah untuk membereskan 

rumah. Lama kelamaan tugas membereskan rumah 

jadi berkepanjangan. 

 

Suatu kali dia terjatuh ketika disuruh mengangkat 

beban berat sampai-sampai tulang belakangnya retak. 

Lasmina tidak segera melakukan pengaduan, karena 

majikan menyuruhnya melakukan pengobatan 

alternatif selama delapan bulan. Tidak ada kemajuan 

dalam pengobatan tersebut. Akhirnya Lasmina 

dirujuk ke rumah sakit untuk dirawat; tubuhnya 

dipasangi gipsum dan dioperasi. Seluruh pengobatan 

rumah sakit menghabiskan biaya hingga Rp. 80 juta.  

 

Lasmina mendatangi perwakilan kedutaan Indonesia 
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agar dibantu mencairkan uang asuransi. Bukannya 

dibantu, ia malah dinasihati untuk kembali ke 

majikan yang—menurut orang kedutaan—sudah 

berbaik-hati memberikan pengobatan. Padahal, 

sepengetahuan Lasmina, upahnya dikenai potongan 

untuk pengobatan tersebut. Lasmina kemudian sadar 

bahwa buruh migran sangat rentan diperdaya, 

sementara perlindungan dari pemerintah juga lemah. 

Sekembalinya ke Indonesia, pengalaman itu 

mendorong Lasmina untuk melakoni pekerjaan 

perekrut bagi orang-orang di desanya. Sebagai 

perekrut, ia bisa membagi pengalaman dan 

pengetahuan tentang resiko bekerja migran kepada 

calon buruh migran. 

 

Intan (perempuan, 45 tahun, Bandung Barat). Intan 

adalah mantan buruh migran. Ia memutuskan untuk 

pergi mencari uang ke luar negeri ketika krisis 

ekonomi 1997-98 membikin suaminya—supir bus 

Mayasari jurusan Bekasi—kehilangan pekerjaan. 

Sekembalinya ia ke Indonesia, Intan pernah bekerja 

sebentar sebagai pesuruh di sebuah pabrik beton di 

Cimareme, Bandung Barat. Ia merasa tidak nyaman 

karena berada di tengah-tengah para pekerja yang 

kebanyakan laki-laki. Selain menjadi perekrut, saat ini 

sehari-hari ia menafkahi keluarga dengan berjualan 

sayur. Intan sudah membantu memberangkatkan 

banyak orang dari kampungnya. Dia hanya memilih 

calon buruh migran yang benar-benar mengalami 

kesulitan ekonomi untuk diberangkatkan. Mereka 

yang berangkat melalui jasa Intan konon 
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sekembalinya ke kampung berhasil memperbaiki 

kondisi ekonomi keluarganya. 

 

 

Tiga potong cerita di atas menunjukkan pada kita 

secuil gembaran dari apa yang disebut sebagai PL, 

sponsor, atau calo dalam infrastruktur migrasi. 

Tingkat keberhasilan yang diukur dari kekayaan para 

perekrut ini bervariasi, seperti halnya latar belakang 

dan konteks dari tiap figur perekrut itu sendiri.  

 

Bagi Doni, krisis ekonomi 1997-98 menjadi gerbang 

yang membuka kesempatan baginya untuk melejitkan 

bisnis pemasok buruh migran. Namun bagi Intan, ia 

justru memutuskan pergi ke luar negeri akibat 

bangkrut kena krisis ekonomi. Sepulangnya dari luar 

negeri, ia beralih pekerjaan menjadi PL dengan 

mengandalkan pengetahuan dan pengalamannya.  

 

Pola seperti ini cukup konsisten terlihat di lokasi 

penelitian lain: sebagian PL adalah mantan buruh 

migran. Semakin panjang riwayat migrasi seseorang, 

semakin banyak orang yang berpengalaman bekerja 

di luar negeri, semakin banyak pula orang yang 

berpotensi untuk digerakkan sebagai PL. Jenjang 

“karir” dari semula buruh migran menjadi PL ibarat 

gerigi yang bersumbangsih terhadap langgengnya 

putaran mesin yang menggerakkan bisnis tenaga 

kerja migran. 
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Beberapa aspek juga perlu dicermati dalam 

mengamati PL. Misalnya, aspek jender. Meski dua 

dari tiga buruh migran asal Jawa Barat adalah 

perempuan namun perekrut lapangan tidak selalu 

perempuan. Banyak perekrut yang kami jumpai 

adalah laki-laki. Relasi jender dalam konteks lokal 

tempat perekrut dan calon buruh migran bertemu 

kami pikir penting diperhatikan. Meskipun dalam 

penelusuran kami, rupanya aspek penguasaan 

informasi serta kemampuan memberi berbagai 

bantuan dan pengalaman pernah bekerja di luar 

negeri lebih dipandang penting ada pada diri PL. 

Oleh karena itu jadi tidak mengherankan ketika kami 

temui banyak diantara perekrut yang dipercaya 

adalah mereka yang sebelumnya punya pengalaman 

bekerja di luar negeri.  

 

PL memiliki 3 tugas utama: mencari dan meyakinkan 

niat calon buruh migran untuk berangkat, 

mempertahankan niat keberangkatan tersebut, serta 

mengurus persyaratan administrasi calon buruh 

migran sampai memastikan ia “pindah ” ke tangan 

sponsor atau P3MI sebelum diterbangkan. Tahap 

krusial dalam proses perekrutan dan 

pemberangkatan, sekaligus uraian atas peran penting 

perantara dalam infrastruktur migrasi, disajikan 

dalam tiga seksi tulisan selanjutnya. 

 

Mengumpulkan niat untuk bekerja di luar negeri  

Sepanjang penelitian ini dilakukan, salah satu 

pertanyaan yang terus menjadi bahan diskusi adalah: 
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apa sebab dan bagaimana asal-muasalnya sehingga 

seseorang memutuskan untuk meninggalkan keluarga 

dan kampung untuk pergi bekerja ke luar negeri. 

Rupanya tidak ada jawaban tunggal yang mudah dan 

sederhana untuk pertanyaan tersebut. Keputusan ini 

dipengaruhi dinamika internal di tingkat rumah-

tangga juga komunitas (terutama terkait kondisi 

ekonomi) serta dikondisikan oleh dinamika eksternal 

di aras makro (regional, nasional, dan global). Meski 

demikian, faktor krusial yang kami soroti di sini yakni 

dinamika pasokan dan permintaan (supply and 

demmand) serta interaksi antar aktor yang berperan 

dalam pasar migrasi buruh migran.  

 

Jika seseorang, karena berbagai sebab, memang sudah 

memutuskan untuk bekerja ke luar negeri; dia akan 

menggunakan sumberdaya dan jaringan sosial yang 

dimilikinya untuk mendapatkan informasi yang 

dibutuhkan. Pada kasus seperti ini, faktor pasokan 

lebih menonjol. Karena pasokan sedang berusaha 

untuk menemui pasar tenaga kerjanya. Calon buruh 

migran akan berusaha mendapatkan informasi yang 

diperlukan.  

 

Pada kejadian lain, segi permintaan yang lebih 

menonjol. Untuk merespon permintaan pasar (yang 

dapat berubah-ubah dari waktu ke waktu), 

perusahaan penempatan akan menggerakkan 

jaringannya untuk mendapatkan orang yang bersedia 

bekerja. Dengan kata lain, pasar bereaksi untuk 

mendapatkan pasokan. Tergantung pada skala 
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permintaan, perusahaan penempatan dapat bekerja 

sendiri atau saling bekerjasama untuk mendapatkan 

calon buruh migran sebanyak permintaan.   

 

PL, tentu saja, mendapatkan imbalan ekonomi (uang) 

dari pekerjaannya. Besarnya imbalan yang mereka 

terima bergantung pada banyaknya orang yang 

direkrut. Lebih banyak orang direkrut, lebih banyak 

pula uang yang diperoleh. Karena itu, tugas 

terpenting atau kunci keberhasilan, dari perekrut 

lapangan adalah: menindaklanjuti orang yang 

memang sudah berencana, atau membangkitkan niat, 

dan mempertahankan niat keberangkatan calon buruh 

migran.  

 

Dari arah sebaliknya, yakni dari arah calon buruh 

migran, sebagian dari proses pra-keberangkatan 

adalah suatu proses mengumpulkan dan 

meneguhkan niat (atau membatalkan niat) untuk 

pergi ke dan bekerja di luar negeri. Terutama bagi 

orang yang belum pernah melakukan hal itu 

sebelumnya, ia akan membutuhkan banyak informasi 

dan bantuan lainnya dari perekrut lapangan.  

 

Niat bekerja ke luar negeri umumnya muncul akibat 

desakan memenuhi kebutuhan ekonomi sementara 

tidak banyak pilihan pekerjaan yang tersedia di 

tempat asal. Keadaan ini bertautan dengan keadaan 

lain yakni adanya permintaan pasar buruh migran. 

Perekrut berperan dalam menjembatani dua keadaan 

tersebut. Di satu sisi, calon buruh migran seringkali 
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hampir atau bahkan tidak punya pengetahuan dan 

pengalaman sama sekali untuk masuk ke dalam pasar 

tenaga kerja buruh migran. Di titik inilah perekrut 

lapangan di desa-desa memainkan peran penting.  

 

Ketika seseorang yang hendak bekerja ke luar negeri 

kurang atau tidak memiliki pengetahuan dan 

pengalaman untuk memasuki rangkaian prosedur 

yang disyaratkan negara untuk bermigrasi, di sinilah 

relasi ketergantungan antara calon buruh migran dan 

perekrut lapangan bermula. Mereka yang belum 

berpengalaman sangat membutuhkan bantuan 

perekrut. Salah seorang perekrut mengatakan, 

“(mereka) orang desa tidak lulus SD” dan mustahil 

paham cara bepergian ke luar negeri.  

 

Bagi calon buruh migran yang berpengalaman dan 

memiliki cukup pengetahuan, mereka tidak terlalu 

atau malah tidak membutuhkan bantuan perekrut 

sama sekali.  Seperti teramati di Indramayu, orang-

orang yang duduk di ruang tunggu Kantor Layanan 

Terpadu Satu Atap (LTSP) tidak selalu adalah 

perekrut lapangan. Beberapa yang duduk menunggu 

adalah buruh migran berpengalaman, perempuan-

perempuan muda, yang mengurus dokumen yang 

mereka perlukan secara mandiri, dan dengan percaya 

diri.  

 

Di satu segi, niat pergi bekerja ke luar negeri akan 

berhadapan dengan begitu banyaknya berita buruk 

yang menimpa buruh migran. Kejadian buruk ini 
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dapat berbagai macam: pelanggaran perjanjian kerja, 

kekerasan terhadap buruh migran, sampai pada 

banyaknya perceraian pada keluarga buruh migran. 

Perekrut Intan (Bandung Barat) mengalami sendiri 

kejadian pahit itu. Ketika menjadi buruh migran, dia 

ditinggalkan suaminya yang kawin lagi. Perekrut 

Suhendri (Cianjur) menambahkan, memang banyak 

suami buruh migran perempuan yang menggunakan 

uang (remitansi) yang untuk berjudi, melacur, dan 

kawin lagi. 

 

Bagaimana sikap perekrut atas hal ini? Seberapa kuat 

berita buruk berpengaruh terhadap rencana seseorang 

bekerja ke luar negeri? Menurut Suhendri, sebenarnya 

masyarakat umumnya paham akan berbagai resiko 

dari migrasi.  Tetapi mereka mengabaikannya. 

Penyebabnya, pertama, mereka sangat dibuat silau 

oleh harapan mendapatkan banyak uang dan keluar 

dari kemiskinan. Seperti ia ungkapkan secara blak-

blakan:   

 

“99% menurut saya TKI Cianjur sudah bukan 

ilusi lagi tapi delusional, dengan menganggap 

pulang akan kaya. Padahal itu hanya mimpi”. 

 

Kedua, pendidikan calon buruh migran umumnya 

rendah. Mereka, kata Suhendri, “tidak memiliki 

kualifikasi… Pendidikannya hanya sebatas SD, banyak 

juga yang tidak tamat SD”. Hal ini berperan dalam 

menguatkan ketergantungan calon buruh migran 

terhadap perekrut. Sampai-sampai, menurut 
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keterangan Suhendri yang sukar diperiksa 

kebenarannya, calon buruh migran perempuan 

bahkan mau melakukan apa saja asal bisa bekerja di 

luar negeri. Konon sebelum diberangkatkan calon 

buruh migran perempuan bisa-bisa sudah “ditidurin” 

oleh sponsor.  Dalam taksiran sekenanya, “secara 

persentase, tujuh dari sepuluh orang” sudah ditiduri, 

ungkap Suhendri. Calon buruh migran juga tidak 

mungkin mengungkapkan hal ini karena malu. “Ini 

seperti orang yang terkena penyakit hernia, malu untuk 

membuka sakitnya karena dapat dianggap aib”, ujar 

Suhendri.  

 

Bentuk ketergantungan juga mengemuka pada situasi 

manakala kejadian buruk benar-benar menimpa 

buruh migran. Sebagai garda depan infrastruktur 

migrasi yang berhadapan langsung dengan calon 

buruh migran, perekrut adalah sosok konkrit dari 

infrastruktur yang diketahui oleh buruh migran dan 

keluarganya. Maka itu, jika terjadi sesuatu yang salah 

(hilang kontak, kabur dari majikan, dll.), perekrutlah 

yang akan sendirian berhadapan dengan keluarga 

korban.  

 

Jika hal buruk terjadi pada buruh migran, keluarga 

korban umumnya ada dalam posisi tidak berdaya. 

Kebanyakan dari mereka tidak paham seluk-beluk 

proses pemberangkatan, tidak menyimpan (salinan) 

dokumen, dan hanya dapat bertanya ke perekrut 

lapangan. Namun demikian, dengan terang-terangan 

perekrut mengatakan bahwa keluarga korban hampir 
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mustahil untuk memperkarakan masalah yang terjadi. 

Umumnya keluarga menghindari kasus hukum 

karena takut. Selain itu mereka digentarkan oleh 

bayangan tentang biaya pengacara yang mahal. Di sisi 

lain, kasus-kasus yang menimpa buruh migran kerap 

dianggap sebagai aib keluarga yang harus 

disembunyikan.  

 

Berbagai resiko tersebut sebetulnya masih menjadi 

bagian dari tanggung jawab P3MI, selaku perantara 

utama dan resmi dalam pasar tenaga kerja migran. 

Tapi akibat adanya jenjang dalam bisnis perekrutan 

dan pemberangkatan, sebagai perekrut lapangan, 

Suhendri sendiri sadar bahwa seringkali ketika ia 

menjalankan pekerjaannya, diam-diam terjadi 

pengalihan tanggungjawab dari perusahaan 

penempatan (dan negara) ke perekrut. Lebih buruk 

lagi, banyak perekrut yang bahkan tidak mengetahui 

profil perusahaan yang mereka suplai. 

 

Dengan segala macam resiko serta kedudukan 

perekrut lapangan tersebut, lantas bagaimana cara 

perekrut memelihara niat calon buruh migran untuk 

pergi ke luar negeri?  Suhendri mengatakan bahwa 

hal itu tidak terlalu sulit. Berdasarkan 

pengalamannya, ia melihat bahwa calon buruh 

migran umumnya adalah orang atau keluarga yang 

sangat membutuhkan uang. Tidak mungkin mereka 

membatalkan rencana untuk berangkat.  
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Penelusuran di lapangan memperlihatkan berbagai 

cara yang dilakukan perekrut untuk mempertahankan 

niat berangkat ke luar negeri. Pertama, perekrut harus 

menyediakan diri sebagai sumber informasi. Sebagai 

perpanjangan tangan perusahaan penempatan, 

perekrut lapangan memiliki informasi tentang 

kesempatan kerja, seperti jenis-jenis pekerjaan yang 

dibutuhkan di negara tujuan tertentu, dan biaya yang 

diperlukan untuk memberangkatkan orang. Sebagai 

perekrut, Lasmina misalnya dapat menjelaskan 

ongkos pemberangkatan untuk berbagai negara 

tujuan: 

  

“Biaya berangkat ke Malaysia yang paling 

mahal, bisa mencapai Rp. 5 juta, padahal 

gajinya paling rendah. Ongkos berangkat ke 

Taiwan dan Hongkong, sekitar Rp. 2 juta, 

sedangkan Singapura, bisa mencapai Rp. 3 

juta.” 

 

Kedua, selain melakukan semacam seleksi, perekrut 

lapangan juga memberikan saran teknis, bahkan sejak 

perjumpaan pertama dengan calon buruh migran. 

Sebagai perekrut, Lasmina biasanya melakukan 

seleksi sederhana dengan menilai postur tubuh dan 

mencocokannya dengan jenis pekerjaan sebelum 

mengantarkan calon buruh migran ke kantor 

perusahaan untuk diwawancarai. Calon buruh 

migran akan ditanyai tentang negara manakah yang 

dituju, minat, pekerjaan, dan seterusnya. Pada 

kesempatan ini Lasmina akan memberikan saran 
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tertentu. Apabila calon dianggap punya kompetensi 

(maksudnya, terlihat sehat dan patuh), Lasmina akan 

mengarahkannya untuk memilih negara tujuan yang 

memberikan gaji besar. Meski demikian, calon bisa 

menentukan sendiri negara tujuannya.  

 

Ketiga, bagian yang kritis selama proses rekrutmen 

adalah mempertahankan niat calon buruh migran 

untuk berangkat. Di sinilah perekrut lapangan 

memainkan peran sebagai motivator dan penasehat. 

Ada berbagai cara yang dilakukan perekrut lapangan 

untuk menyemangati calon buruh migran. Salah 

satunya adalah dengan memaparkan upah besar yang 

akan diterima, yang akan membawa pada 

kesejahteraan. Pengalaman orang lain atau tetangga 

sebelah, yang membawa banyak uang sepulang dari 

luar negeri, bisa dihadirkan sebagai contoh 

keberhasilan. Misalnya pada calon yang meminati 

pekerjaan rumah tangga, perekrut akan 

menambahkan penjelasan—entah benar entah hanya 

mengarang cerita—bahwa calon majikan adalah 

orang baik. Pekerjaannya pun ringan, bukan 

mengasuh anak, karena anak majikan sudah besar.  

 

Perekrut juga ada kalanya bekerja dengan pola mirip 

multi-level marketing. Membujuk dengan menjanjikan 

imbalan uang apabila calon buruh migran mampu 

mendapatkan orang lain yang bersedia bekerja di luar 

negeri.  

 



 
 

66 

Beberapa nasehat ditujukan agar calon buruh migran 

tidak gentar dan tidak patah semangat. Salah seorang 

perekrut mengatakan, dia sering menasehati bahwa 

“sepengalaman saya dimana-mana jadi TKW tidak ada 

yang enak. Enaknya harus dibikin sendiri”. Nasehat 

selebihnya ditujukan untuk mencegah timbulnya 

masalah di kemudian hari.  Ketika membahas 

masalah yang banyak terjadi, yakni buruh yang kabur 

dari majikan, perekrut yang sama berpendapat bahwa 

penyebabnya adalah karena buruh migran “tidak 

komunikatif” dengan majikan. Karena itu, dia sering 

menasehati: “kita harus bisa ngambil hati bos dan jangan 

sampe pekerjaan terbengkalai.” Salah seorang perekrut 

menjelaskan bahwa dalam tahap wawancara yang 

dilakukan di perusahaan penyalur, ada kalanya calon 

buruh migran dibentak-bentak dan “di-brainwashed” 

(cuci otak). Menurutnya, ini adalah bentuk 

pendisplinan, agar saat mereka nanti patuh pada 

majikan.  

 

Cukup jelas bahwa untuk menjadi perekrut lapangan 

dibutuhkan kemampuan persuasif, kemampuan 

untuk membujuk dan menyemangati. Juga 

kemampuan untuk menjelaskan, menyampaikan 

penjelasan sederhana dengan contoh sederhana yang 

dekat dengan kehidupan masyarakat setempat. 

Tampaknya hal inilah yang menjelaskan bahwa 

kerapkali perekrut lapangan adalah orang daerah 

setempat (tinggal di wilayah yang sama dengan calon 

buruh migran).  
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Keempat, perekrut lapangan menyerahkan imbalan 

uang untuk keluarga calon buruh migran yang 

ditinggalkan. Jika seseorang sudah menyatakan niat 

untuk berangkat ke luar negeri dan lulus pada proses 

wawancara, ada kalanya perekrut lapangan 

memberikan imbalan kepada keluarga calon buruh 

migran. Di lokasi studi imbalan ini disebut sebagai 

“uang fit.” Besarnya bisa mencapai Rp 8 juta. Tidak 

cukup jelas darimana asal mula istilah uang fit ini. 

Mungkin dicomot dari istilah yang kerap digunakan 

dalam tahap seleksi calon buruh migran: fit and proper 

test.  

 

Uang fit sebenarnya bersumber dari recruitment cost 

(dana perekrutan) yang dibayar di muka oleh 

konsumen (calon buruh migran) kepada agen tenaga 

kerja di luar negeri, yang kemudian dibayarkan ke 

perusahaan penempatan di Indonesia, lalu dialirkan 

ke perekrut, dan diteruskan ke keluarga calon buruh 

migran. Karena itulah banyak terdengar ungkapan 

“kalau kerja ke (misalnya) Arab Saudi sih enak. Tidak 

bayar, malah kita yang dibayar.” Uang fit bisa pula 

merupakan sebagian upah buruh yang dibayarkan di 

muka. Artinya, di kemudian hari yang bersangkutan 

akan mengalami pemotongan upah.  

 

Bagi calon buruh migran dan keluarganya, uang fit 

sering dikesankan sebagai hadiah dari perekrut 

lapangan atau perusahaan penempatan. Hampir tidak 

pernah ada penjelasan tentang sumber uang tersebut 

kepada calon buruh migran atau keluarganya. 
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Namun, perekrut dapat memanfaatkan pemberian 

uang ini, yang dibayarkan di muka sebelum orangnya 

bekerja, sebagai cara untuk menyemangati calon 

buruh migran dan keluarganya.  

 

Hubungan yang diperantarai uang juga memainkan 

peran—dalam cara yang lain—untuk mendorong dan 

mengikat komitmen calon buruh migran untuk 

bermigrasi. Kami memperoleh cerita bahwa cukup 

banyak calon buruh migran yang terpaksa bekerja ke 

luar negeri karena dirinya, atau keluarganya, dililit 

hutang, dari “bank keliling” atau lembaga keuangan 

mikro. Tiadanya jaminan kerja di kampung dan 

meningkatnya kebutuhan akan uang tunai kerap 

mendorong orang untuk meminjam uang kepada 

lembaga keuangan mikro yang sedang menjamur di 

desa-desa. Ketika hutang sudah demikian besar, 

mencari kerja ke luar negeri dianggap sebagai solusi 

praktis, jalan cepat memperoleh pendapatan (uang) 

relatif besar—ketimbang melakoni kerja harian di 

kampung yang belum tentu selalu tersedia. 

 

Hubungan sosial yang diikat melalui hutang juga 

muncul dari cerita-cerita di Indramayu (meski bukan 

pada konteks perekrutan calon buruh migran di jalur 

resmi). Di desa Amis (kec. Cikedung), yang 

merupakan salah satu kampung pengirim pekerja 

seks komersial (PSK) ke kota-kota besar, Sani, pegiat 

pendidikan alternatif di kampung itu menuturkan 

bahwa para agen atau sponsor menjerat serta 

membina ketergantungan calon migran dan 
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keluarganya melalui hutang. Sponsor, yang juga 

orang kampung setempat, dan kerapkali masih 

berkerabat, memberikan pinjaman uang kepada anak 

gadis untuk keperluan konsumsi sekunder atau trier 

seperti membeli ponsel, pakaian mode terkini, barang 

elektronik untuk hiburan, dan sebagainya.  

 

Hutang dibayar dengan cara anak gadis tersebut ikut 

bekerja kepada sponsor. Pekerjaan yang ditawarkan 

bunyinya adalah pelayan toko, kafe, atau penari tapi 

pada ujungnya adalah memasukkan si gadis dalam 

bisnis prostitusi. Sponsor akan mengelola relasi 

hutang ini. Seperti dituturkan Sani,  

 

“bisa jadi dia (sponsor) menawarkan perbaikan atau 

renovasi rumah, lalu kalau sudah rumahnya 

dibagusin, isi rumahnya ditawarin. Dibilang: kan 

rumahnya udah bagus, sekarang ya tinggal isinya. 

Sponsor membelikan perabot, kulkas, tivi baru, dan 

lain-lain. Bayarnya dengan potong gaji dari 

pekerjaan si anak gadis, sampai lunas. Kalau mau 

lunas ditawari lagi yang lain. Nanti ada tetangga 

ngiri karena lihat tetangganya jadi “wah”, itu jadi 

kesempatan buat sponsor masuk, membujuk hal 

yang sama. Model seperti ini umum terjadi di sini”.  

 

Baik pada kasus uang “fit” atau hutang di atas, kita 

bisa melihat bahwa uang difungsikan sebagai jerat 

yang ampuh guna menjerumuskan seseorang pada 

perdagangan orang atau mengunci komitmen 
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bermigrasi—yang pada intinya adalah melayani 

permintaan pasar tenaga kerja. 

 

Jika disimpulkan, di dalam pasar tenaga kerja global, 

calon buruh migran terhubung dengan calon majikan 

di luar negeri melalui agen tenaga kerja di luar negeri 

dan perusahaan penempatan di Indonesia. Pada 

prakteknya, hubungan calon buruh migran dengan 

perusahaan penempatan untuk sebagian besar 

diperantarai oleh perekrut lapangan. Calon buruh 

migran umumnya sangat membutuhkan bantuan 

perekrut sebagai sumber informasi dan penyedia 

bantuan lainnya. Perekrut adalah orang yang dibayar 

atas pekerjaannya; meski motifnya tidak selalu 

sepenuhnya bersifat ekonomi, atau seluruhnya 

didasarkan pada keinginan membantu orang lain. 

Mobilisasi buruh migran melibatkan suatu proses 

yang kompleks, yang—dari kepentingan perekrut 

lapangan—ditujukan agar calon buruh migran tetap 

berniat untuk pergi bekerja ke luar negeri, ke tempat 

asing yang jauh. 

 

Niat untuk bekerja belumlah cukup. Selanjutnya, 

sebagaimana sudah dipaparkan pada Bagian 3, 

migrasi buruh migran mensyaratkan dipenuhinya 

berbagai syarat administrasi sebagaimana tertuang 

dalam UU PPMI. Maka, tugas berikutnya dari 

perekrut adalah memperantarai calon buruh migran 

untuk mengikuti berbagai seleksi dan memenuhi 

syarat-syarat administrasi tersebut.  
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Menempuh Rimba Raya Administrasi 

Pasar tenaga kerja global menggerakkan buruh dari 

satu tempat ke tempat lain, bahkan melintasi batas 

negara. Dengan demikian, proses penempatan buruh 

migran sebenarnya meliputi dua aspek sekaligus. 

Pertama, menyeberangkan ke dalam hubungan 

buruh-majikan di dalam pasar tenaga kerja. Kedua, 

menyeberangkan orang dari satu negara ke negara 

lain. Pada kedua aspek tersebut calon harus 

memenuhi dua syarat utama. Pertama, layak 

dipekerjakan, memenuhi berbagai persyaratan kerja 

(kualifikasi umum, kecakapan khusus, sehat fisik dan 

mental); dan kedua dianggap layak untuk melakukan 

perjalanan meninggalkan negara sendiri dan 

memasuki wilayah negara lain.  

 

Mengikuti UU PPMI, calon buruh migran disyaratkan 

untuk mengikuti serangkaian proses. Karena itu calon 

akan berhubungan dengan berbagai lembaga 

pemerintahan, sebagai institusi pencatatan yang 

berwenang menerbitkan dokumen-dokumen yang 

disyaratkan. Kemudian, calon bersangkutan juga akan 

berhubungan dengan aktor-aktor swasta dalam pasar 

tenaga kerja global.  Daftar lengkapnya adalah 

sebagai berikut:  

 

Pemerintah, sebagai institusi pencatatan, perijinan, 

dan pencetak dokumen, terdiri dari: 

 Pemerintahan Desa dan Kecamatan di daerah 

asal yang memeriksa dan menerbitkan surat 

persetujuan keluarga.  
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 Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil; yang 

menerbitkan Kartu Tanda Penduduk, Kartu 

Keluarga, dan Akta Kelahiran. 

 Dinas Ketenagakerjaan sebagai lembaga 

pencatatan tenaga kerja serta menerbitkan 

dokumen yang menjelaskan kompetensi. 

 Dinas Kesehatan, sebagai regulator dan 

pengawas lembaga penyelenggara  pemeriksaan 

kesehatan dan penerbit surat keterangan sehat.  

 Kepolisian sebagai instansi yang mencetak Surat 

Keterangan Catatan Kepolisian 

 Imigrasi untuk pencetakan paspor 

 BP3TKI, untuk validasi dokumen keberangkatan 

 Kementrian Luar Negeri di negara tujuan  

 

Aktor Swasta dalam pasar tenaga kerja, yang 

memberikan bantuan pengurusan dokumen, yakni:   

 Perusahaan Penempatan Pekerja Migran 

Indonesia (P3MI)  

 Sponsor, yakni  petugas yang memegang Surat 

Perintah Rekrutmen (SPR) dari perusahaan 

penempatan, sekaligus bertugas memberikan 

pendampingan dan pengurusan administrasi. 

 Perekrut Lapangan, perpanjangan tangan dari 

sponsor, yang melakukan rekrutmen di tingkat 

desa.  

 Agensi, atau agen penyedia tenaga kerja di 

negara tujuan, yang menghubungkan calon 

buruh migran dengan calon majikan 

 Majikan/pengguna tenaga kerja di negara tujuan 
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Dari daftar di atas, untuk pergi bekerja di luar negeri, 

calon buruh migran harus berhubungan dengan 

sekurangnya sembilan lembaga pemerintah dan lima 

pihak aktor swasta (termasuk perekrut lapangan).   

 

Calon buruh migran umumnya tidak paham, tidak 

akrab, atau segan dan gentar untuk menjalani proses 

panjang untuk mendapatkan izin dan keterangan 

(dokumen resmi).  Faktor inilah yang membuat calon 

buruh migran senantiasa membutuhkan bantuan 

perekrut lapangan langsung dan sponsor pemegang 

Surat Perintah Rekrutmen. Tugas petugas 

rekrutmen/sponsor adalah mengantarkan calon 

buruh migran mendatangi berbagai kantor lembaga 

pemerintah untuk melengkapi berbagai dokumen. 

Selanjutnya, perekrut lapangan akan mengantarkan 

calon buruh migran menuju tempat-tempat 

pembekalan keterampilan dan tempat penampungan 

pra-keberangkatan, yang umumnya terletak di kota 

besar seperti (Bekasi dan Jakarta, untuk buruh migran 

asal Jawa Barat).  

 

Seperti banyak diketahui, dan tampak pada 

pengamatan lapangan, seluruh proses tersebut bisa 

demikian panjang dan rumit; dan dapat membuat 

putus asa calon buruh migran.  Maka salah satu tugas 

perekrut adalah terus menyemangati buruh migran. 

Agar calon tidak putus asa, sponsor biasanya 

menjanjikan proses pengurusan dokumen yang 

secepat dan semudah mungkin. Boleh dikatakan, 

perekrut lapangan dan sponsor beraksi ibarat Indiana 
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Jones, yang mengantarkan calon buruh migran 

memasuki rimba raya administrasi yang asing dan 

membingungkan. Pada banyak contoh, pengurusan 

dokumen buruh migran diserahkan sepenuhnya 

kepada sponsor.21 

 

Pertunjukan sulap dalam proses administrasi 

Syarat pertama untuk menjadi buruh migran adalah 

kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu 

Keluarga (KK). Pada prakteknya, keterangan identitas 

dasar di kedua kedua dokumen tersebut ternyata 

tidak selalu menunjukkan kenyataannya. KTP dan KK 

dapat diterbitkan di desa lain, bukan desa asal buruh 

migran yang bersangkutan. Untuk melancarkan 

proses “titip domisili” di desa lain ini, sponsor 

menyuap kepala desa. Praktek yang lain, juga 

dilumasi dengan suap, adalah memalsukan 

keterangan agar sesuai dengan syarat pekerjaan. 

Sering terjadi praktek “katrol umur” jika calon masih 

terlalu muda untuk bekerja. Bahkan sering terjadi 

pemalsuan nama dan identitas lainnya, biasanya 

untuk keperluan penerbitan paspor baru dan 

penerbitan visa kerja.  

 

Beredarnya banyak dokumen palsu tentu membawa 

dampak berikutnya. Sering terjadi ketidakasesuaian 

antar data pemerintah desa dengan kecamatan, atau 

                                                        
21 Lindquist menunjukkan dengan jernih bagaimana agensi formal (P3MI, 
sposor) bergantung kepada perantara informal tak-berlisensi yang punya 
berbagai koneksi di tingkat desa dan menjadi aktor kunci untuk merekrut 
buruh migran. Lihat artikel Johan Lindquist, The Elementary School 
Teachers… (2012a). 
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dengan instansi lainnya. Data demografi desa belum 

tentu menunjukkan kenyataannya. Pemerintah desa 

belum tentu mampu mencatat identitas dan 

menghitung jumlah dan identitas warga desanya 

yang sedang bekerja di luar negeri. Peneliti menduga 

hal ini terutama terjadi di kabupaten baru seperti 

Pangandaran. Administrasi desa mengalami 

kesukaran besar untuk mencatat migrasi 

penduduknya.  

 

Apa sebab pemalsuan dokumen banyak terjadi? 

Perekrut lapangan Ohim (Sukabumi) bercerita bahwa 

dia mulai belajar memalsukan KTP karena dia tidak 

mungkin menunggu proses pengurusan syarat 

administrasi yang terlalu panjang dan makan waktu. 

Permintaan tenaga kerja seringkali sangat besar untuk 

satu periode waktu tertentu, sementara waktu 

rekrutmen terlalu singkat. Agar dokumen cepat 

selesai, Ohim memalsukan dokumen dan menyuap 

aparat desa. Kata Ohim, “gak ada yang bersih di 

pemerintahan mah." Pemalsuan dokumen pulalah yang 

menjelaskan tetap adanya pemberangkatan buruh 

migran pada masa moratorium pengiriman buruh 

migran ke Arab Saudi. Hal ini seluruhnya terjadi 

karena aksi para sponsor atau calo disertai 

keterlibatan birokrasi. Tanpa itu, “mana mungkin orang 

kampung bisa berangkat ke luar negeri”, ungkapnya. 

Singkat cerita, terdapat kecenderungan kalau 

pemalsuan dokumen marak ketika pasar tenaga kerja 

tidak dapat menunggu; ketika pasar menghendaki 
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pasokan buruh migran sesegera dan sebanyak 

mungkin. 

 

Dalam proses pemasokan tenaga kerja ini, produksi 

dokumen dianggap jauh lebih penting ketimbang 

keadaan orang yang akan pergi bekerja itu sendiri. 

Aspek perlindungan hak kurang-lebih 

dikesampingkan. Dokumen harus segera selesai, agar 

buruh dapat segera diberangkatkan. Sponsor sering 

mengabaikan satu proses yang penting, yakni 

memberikan salinan kontrak kerja kepada buruh 

migran dan keluarganya.  

 

 

LTSP Indramayu: Ada Gula Ada Semut 

 

Dengan tujuan untuk mendekatkan layanan pada 

masyarakat, di berbagai wilayah pengirim buruh 

migran sudah dibentuk Lembaga Terpadu Satu Pintu 

(LTSP). Salah satunya di Indramayu.  LTSP 

Indramayu terletak di kota Indramayu dan beroperasi 

sejak tahun 2016. Karena letaknya di kota, sebenarnya 

tidak terlalu mudah untuk dijangkau dari kecamatan-

kecamatan pemasok buruh migran yang umumnya 

terletak di kabupaten Indramayu.  

 

Kesan pertama tentang LTSP adalah: tempat yang 

mudah untuk menemukan calo dokumen. Kata 

penduduk setempat: “Kalau mau nyari sponsor gampang 

mas, nanti mas cobain saja datang ke LTSP. Nanti dari 

penampilan kelihatan kok mana yang sponsor mana yang 
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buruh migrannya.”  Secara gamblang situasi di depan 

gedung LTSP memperlihatkan bagaimana sponsor 

sibuk mondar-mandir, menanyakan petugas harian, 

menunggu serta memandu buruh migran melengkapi 

berbagai persyaratan, dari satu loket ke loket 

berikutnya. Mereka secara nyata dan menyolok mata 

menguasai warung kopi, warung makan, dan tempat 

fotokopi di sekitar gedung. Menyulap semua ruangan 

itu menjadi semacam kantor layanan konsultasi untuk 

calon buruh migran, sambil bercengkerama sesama 

mereka dan berbagi tips dalam pengurusan dokumen. 

Pemandangan ini menunjukan bahwa sponsor 

menguasai informasi dan jaringan kerja dengan 

petugas LTSP.  

 

Meskipun dilengkapi dengan berbagai papan 

informasi (alur pengurusan dokumen, papan 

penunjuk); kantor LTSP lebih tampak melayani 

sponsor daripada melayani calon buruh migran. 

Sementara kebanyakan calon buruh migran 

(perempuan muda, berpendidikan sekolah dasar) 

tidak paham dengan seluruh proses pengurusan 

administrasi ini. Dominasi sponsor, penguasaan 

pengetahuan dan jaringan, membuat calon buruh 

migran demikian bergantung kepada sponsor.  

 

 

 

 

Penundukan berkedok pelatihan kompetensi 
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Pada proses selanjutnya, calon buruh migran akan 

menempuh wawancara di perusahaan penempatan, 

menjalani tes kesehatan, kemudian dikarantina di 

tempat pelatihan.  

 

Sekali lagi, produksi dokumen tidak selalu 

mencerminkan keadaan yang sesungguhnya. Orang 

yang tidak lulus tes kesehatan tetap dinyatakan cukup 

sehat untuk bekerja. Banyak perusahaan tetap 

meloloskan buruh migran yang sakit, karena 

perusahaan sudah kadung mengeluarkan banyak 

biaya untuk rekrutmen. Asalkan tidak sedang hamil 

(persyaratan wajib yang sukar dihindari: tidak bisa 

memberangkatkan buruh migran perempuan yang 

hamil), calon buruh migran bisa tetap lolos tes 

kesehatan. Pada kasus yang ekstrim, terjadi di 

Indramayu, buruh migran yang pernah dinyatakan 

sehat di kemudian hari dipulangkan ke tanah air 

karena diduga skizofrenia. Lazim pula terjadi, mereka 

yang tidak lolos kemudian dialihkan ke perusahaan 

penempatan yang lain. Tidak berlebihan untuk 

mengatakan bahwa mereka diperlakukan sebagai 

barang yang berpindah-tangan melalui transaksi jual-

beli.  

 

Sesudah pemeriksaan kesehatan, calon buruh 

ditampung di tempat karantina. Perusahaan biasanya 

memberikan uang saku untuk keperluan sehari-hari 

selama di tempat penampungan (yang sebenarnya 

dipotong dari upahnya). Pelatihan untuk calon buruh 

migran, yakni pelatihan bahasa dan keterampillan 
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mengoperasikan alat-alat rumah tangga, berlangsung 

selama tiga minggu.  

 

Peneliti tidak memperoleh infomasi yang cukup 

untuk menilai seberapa banyak pelatihan ini mampu 

membekali calon buruh migran dengan keterampilan 

yang diperlukan. Dari beberapa cerita, pelatihan 

dilakukan sekedarnya, hanya untuk memenuhi segi 

formalitas saja. Di sisi lain, banyak calon buruh 

migran tidak memiliki kemampuan yang cukup 

dalam membaca dan menulis—sesuatu yang 

sebetulnya cukup penting dalam melakoni kerja ke 

luar negeri.  

 

Salah satu keluhan dari calon buruh migran adalah 

tentang kondisi tempat penampungan: fasilitasnya 

seringkali buruk. Hal lain yang dilaporkan adalah 

tentang pelecehan seksual yang dialami calon buruh 

migran selama masa karantina. Cerita lainnya yang 

lebih menonjol adalah tentang peraturan dan disiplin 

di tempat penampungan. Misalnya tentang 

pembatasan komunikasi, bahkan penyitaan ponsel. 

Karena alat komunikasi disita, calon buruh migran—

yang berada di kota besar dan tempat yang asing—

mustahil dapat berkomunikasi dengan keluarganya, 

apalagi melarikan diri dari tempat penampungan.  

 

Meskipun secara resmi tahap ini bertajuk pelatihan 

untuk kompetensi; namun dalam praktiknya tempat 

pelatihan juga menerapkan disiplin setengah-militer. 

Di sela proses belajar bahasa dan keterampilan, 
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pelatihan merupakan tempat untuk menghujani 

buruh migran dengan nasihat perihal bersikap di 

hadapan majikan. Buruh migran dinasihati untuk 

bersikap baik, sopan, tidak berlaku aneh-aneh, dan 

tunduk pada majikan. Ada kalanya pengguna tenaga 

kerja mendatangi tempat penampungan untuk dapat 

memilih tenaga kerja yang paling sesuai. Tentu hal ini 

tidak tertera dalam dokumen teknis. Pada apa yang 

dikenali sebagai proses pelatihan, telah berlangsung 

proses penundukan dan penanaman nilai-nilai patuh 

kepada majikan. 

 

Sembari calon buruh migran menyelesaikan tahap 

pelatihan, sponsor secara terpisah menyelesaikan 

pengurusan dokumen, yakni paspor dan visa. Sekali 

lagi, dokumen yang diproduksi sering tidak 

mencerminkan kenyataan sesungguhnya.  

 

Jika visa kerja tidak dapat diterbitkan oleh negara-

negara Timur Tengah yang menutup migrasi tenaga 

kerja untuk pekerjaan rumah tangga, maka 

diterbitkanlah visa haji dan visa umrah. Dikenal pula 

cara yang lebih baru, yakni memberangkatkan calon 

buruh migran melalui sistem “sariqah” (bahasa Arab, 

artinya: perusahaan). Dengan cara ini, calon buruh 

migran dikesankan akan dipekerjakan di sektor 

formal (seperti pelayan supermarket, restoran, hotel). 

Padahal tidak demikian. Sesampai di tujuan, mereka 

tetap dipekerjakan sebagai pekerja rumah tangga.   
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Dari tempat pelatihan, setelah semua dokumen yang 

diperlukan tuntas, buruh migran akan 

menandatangani kontrak kerja. Ia siap pergi menuju 

bandar udara untuk diberangkatkan ke negara tujuan.  

 

Identifikasi Potensi TPPO 
Kedudukan krusial dari sponsor dan PL (perantara) 
dalam infrastruktur migrasi cukup ditentukan oleh 
penguasaan mereka atas pengetahuan dan jaringan 
sosial. Hal inilah yang menjadi dasar bagi timpangnya 
relasi kuasa antara calon buruh migran dan/atau 
keluarga buruh migran dengan perantara. 
Ketimpangan relasi kuasa ini juga kerap 
berdampingan dengan ketimpangan buruh migran 
dalam mengakses jaringan ekonomi, sosial, dan 
budaya.  
 
Perantara, brokers, seringkali adalah orang yang 
memiliki akses lebih baik terhadap pengetahuan atau 
kekuasaan/otoritas tertentu. Entah dengan jabatan 
publik yang diemban, pengetahuan dan kemampuan 
dalam menyelesaikan proses birokrasi, pengalaman, 
kedekatan dengan pejabat publik khususnya yang 
terlibat dengan pemberangkatan buruh migran 
ataupun karena kemampuan ekonominya. Kelebihan 
itulah yang menarik kepercayaan calon buruh migran 
dan membuatnya bergantung kepada aktor-aktor 
tersebut. 
 
Kondisi ketergantungan ini memberi landasan bagi 
perantara untuk dapat memaksakan keberangkatan 
calon buruh migran dengan berbagai cara, termasuk 
melanggar peraturan perundang-undangan, yang 
dapat menggelincirkan calon buruh migran ke dalam 
praktik perdagangan orang.  
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Untuk melihat kapan dan bagaimana tindakan 
perdagangan orang dapat terjadi dalam proses 
perekrutan dan pemberangkatan calon buruh migran, 
bagian berikutnya adalah identifikasi potensi TPPO di 
sepanjang tahapan tersebut; yang alurnya telah diatur 
dan dibuatkan prosedur resminya oleh negara 
(khususnya bagian pemenuhan syarat administrasi 
pemberangkatan). Identifikasi tersebut kami 
tempatkan pada ketentuan hukum yang telah dibuat 
dan melekat pada berbagai jenis praktik TPPO yang 
muncul di sepanjang tahapan itu. 
 
Dalam perkembangan hukum internasional, 
pembahasan kejahatan perdagangan orang dimuat 
dalam konvensi Palermo. Indonesia baru meratifikasi 
konvensi ini tahun 2009 melalui UU No 14 Tahun 
2009. Dua tahun sebelum itu Indonesia telah 
mengeluarkan UU No. 21 Tahun 2007 tentang 
Pemberatasan Tindak Pidana Perdagangan Orang 
(UU PTPPO).  
 
Apa yang disebut praktik perdagangan orang 
meliputi berbagai cara yang terdapat dalam rangkaian 
maupun tujuan dari suatu proses, seperti diuraikan 
sebagai berikut: 
 

PROSES CARA TUJUAN 

Perekrutan/ 
Pengangkutan/ 
Memindahkan/ 
Menampung/ 
Mengirim/ 
Menerima 

Ancaman 
kekerasan/ 
Penggunaan 
kekerasan/ 
Penculikan/ 
Penyekapan/ 
Pemalsuan/ 
Penipuan/ 

Prostitusi/ Kerja 
atau layanan 
paksa/ 
Perbudakan atau 
praktek serupa 
perbudakan/ 
Penindasan/ 
Pemerasan/ 
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Penyalahgunaan 
kekuasaan atau 
posisi rentan/ 
penjeratan 
utang/ memberi 
bayaran atau 
manfaat/ 
mengambil 
keuntungan dari 
korban 

Kekerasan Fisik/ 
Kekerasan 
Seksual/ 
Kekerasan 
Terhadap Organ 
Reproduksi/ 
Transfer atau 
tranplantasi orga 
tubuh secara 
illegal/ 
bermaksud 
melakukan 
eksploitasi atau 
mengakibatkan 
orang 
tereksploitasi. 

 
Unsur-unsur pada masing-masing elemen utama 
(Proses, Cara, dan Tujuan) merupakan unsur yang 
bersifat alternatif. Dengan demikian, seseorang dapat 
menyatakan bahwa telah terjadi TPPO jika terpenuhi 
cukup salah satu unsur saja dari masing-masing 
elemen utama tersebut. Sebagaimana dijelaskan 
dalam Pasal 2 Ayat (1) UU PTPPO :  
  

“Setiap orang yang melakukan perekrutan, 
pengangkutan, penampungan, pengiriman, 
pemindahan, atau penerimaan seseorang 
dengan ancaman kekerasan, penggunaan 
kekerasan, penculikan, penyekapan, 
pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan 
kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan 
utang atau memberi bayaran atau manfaat 
walaupun memperoleh persetujuan dari 
orang yang memegang kendali atas orang 
lain, untuk tujuan  mengeksploitasi orang 
tersebut di wilayah negara Republik 
Indonesia, dipidana dengan pidana penjara 
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paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling 
lama 15 (lima belas) tahun dan pidana 
denda paling sedikit Rp 120.000.000,00 
(seratus dua puluh juta rupiah) dan paling 
banyak Rp 600.000.000,00 (enam ratus 
juta rupiah).” 

 
Kata “untuk tujuan” sebelum frasa “mengeksploitasi 
orang tersebut” menunjukkan bahwa tindak pidana 
perdagangan orang merupakan delik formil, yaitu 
sesuatu dinyatakan sebagai TPPO cukup dengan 
dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah 
dirumuskan, dan tidak harus menimbulkan akibat. 
 
Selanjutnya, identifikasi potensi TPPO akan kita bagi 
berdasarkan tiga momentum pra-keberangkatan 
seperti sudah dipaparkan sebelumnya 
(“Mengumpulkan niat...”, “Menempuh rimba raya...”, 
dan “Penundukan...”). Tiga momentum itu sebetulnya 
adalah bagian dari dua tahap yakni perekrutan dan 
pemberangkatan.  
 
Tahap perekrutan, meskipun dibubuhi beberapa 
tuntutan administratif dalam kerangka pengaturan 
negara (seperti SPR bagi sponsor), dalam praktiknya 
lebih banyak dijalankan melalui serangkaian tindakan 
“informal”, dalam arti di luar mekanisme pengaturan 
negara. Pada konteks ini, dapat disimpulkan bahwa 
isu utama dalam hubungan antara perekrut dan calon 
buruh migran yakni soal relasi kuasa, yang 
melibatkan ketimpangan akses pengetahuan serta 
jaringan ekonomi, sosial, budaya. Isu ini tetap relevan 
dalam tahap pemberangkatan. Bedanya adalah pada 
tahap ini prosedur administrasi (formal) menjadi 
landasan bagi aneka macam praktik yang terjadi 
antara perekrut, calon buruh migran, dan terutama 
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keterlibatan (agen) negara—yang kerapkali, atau bisa 
digolongkan, informal.  
 
Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka identifikasi 
potensi TPPO berdasarkan uraian di sepanjang bagian  
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3 dan 4 dapat disajikan dalam gambar berikut: 
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Gambar kotak hitam menunjukkan aktor-aktor yang 

berperan dalam infrastruktur migrasi, yakni BP3TKI 

(aktor negara) serta perusahaan, mitra usaha/agensi, 

dan sponsor (juga PL) (aktor swasta). Bagian yang 

penting disoroti dari alur prosedur ini adalah gambar 

kotak yang diarsir yang menunjukkan tiga 

momentum dari prosedur pemberangkatan yang 

menjadi titik rawan atau tempat potensi TPPO terjadi. 

Momentum pertama yakni pada tahap perekrutan 

yang melibatkan PL dan calon buruh migran. 

Momentum kedua yakni tahap pemenuhan syarat 

administrasi awal, terutama yang terjadi di tingkat 

desa (dan kecamatan). Momentum ketiga yakni tahap 

ketika calon buruh migran sudah masuk pada 

lembaga pelatihan kerja.  

 

Uraian tentang potensi TPPO pada tiga momentum 

tersebut kami sajikan dalam poin-poin berikut: 

 

(1) Kesulitan ekonomi rumah-tangga merupakan 

faktor utama yang mendorong seseorang untuk 

bermigrasi. Salah satu potensi TPPO yang terkait erat 

dengan keadaan ini adalah ketika kesulitan ekonomi 

yang dialami seseorang bertemu dengan 

lembaga/individu peminjam uang lalu terikat dalam 

relasi hutang. 

 

Sebenarnya tidak ada yang salah dengan peminjaman 

uang dan kewajiban pembayaran, hanya saja jika 

orang yang meminjamkan uang terlibat dengan 

jaringan perdagangan orang, aktor peminjam uang 
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sengaja disediakan oleh jaringan perdagangan orang, 

atau peminjam bermaksud untuk menjerat lewat 

hutang guna memenuhi kepentingan-kepentingan 

yang termasuk dalam tindak perdagangan orang, 

maka tindakan seperti ini dapat dikatakan sebagai 

penjeratan utang yang dapat menjadi salah satu cara 

menjadikan orang sebagai korban dalam perdagangan 

orang. Penjeratan utang seperti ini dapat diancam 

Pasal 2 ayat (1) UU PTPPO yang berbunyi,   

 
“Setiap orang yang melakukan perekrutan, 
pengangkutan, penampungan, pengiriman, 
pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan 
ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, 
penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, 
penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, 
penjeratan utang atau memberi bayaran atau 
manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari 
orang yang memegang kendali atas orang lain, 
untuk tujuan  mengeksploitasi orang tersebut di 
wilayah negara Republik Indonesia, dipidana 
dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) 
tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan 
pidana denda paling sedikit Rp 120.000.000,00 
(seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak 
Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).” 

 
(2) Memasuki rimba raya administrasi, pelanggaran 

utama di sepanjang tahap ini adalah pemalsuan 

dokumen baik itu pemalsuan identitas maupun 

pemalsuan domisili karena mendaftarkan diri sebagai 

penduduk desa lain. Pemalsuan dokumen dapat 

menjadikan buruh migran berangkat secara ilegal 

ataupun secara legal, tetapi keduanya sama-sama 
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menjadikan posisi buruh migran rentan. Legal atau 

ilegalnya keberangkatan buruh migran disesuaikan 

dengan bentuk pemalsuan dokumen yang dilakukan. 

Pemalsuan dokumen diatur dalam Pasal 79 UU PPMI 

yang berbunyi sebagai berikut:  

 
“Setiap orang yang dengan sengaja memberikan 
data dan informasi tidak benar dalam pengisian 
setiap dokumen sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 65 dipidana dengan pidana penjara paling 
lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak 
Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).”  

 
Redaksi pasal di atas tidak menutup kemungkinan 

bahwa calon buruh migran ataupun keluarganya 

dikambinghitamkan menggunakan pasal tersebut bila 

pada suatu waktu pemalsuan dokumen diketahui dan 

diperkarakan di hadapan hukum. Mengingat 

pemalsuan dokumen merupakan awal mula 

terjadinya perdagangan orang, maka pemalsuan 

dokumen dapat juga dikenakan Pasal 2 UU PTPPO 

junto pasal 19 UU PTPPO yang berbunyi:  

 
“Setiap orang yang memberikan atau 
memasukkan keterangan palsu pada dokumen 
negara atau dokumen lain atau memalsukan 
dokumen negara atau dokumen lain, untuk 
mempermudah terjadinya tindak pidana 
perdagangan orang, dipidana dengan pidana 
penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan 
paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda 
paling sedikit Rp 40.000.000,00 (empat puluh 
juta rupiah) dan paling banyak  Rp 
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280.000.000,00 (dua ratus delapan puluh juta 
rupiah).” 

 
Pemalsuan dokumen berdampak buruk bagi buruh 

migran karena ia akan kesulitan dalam mengakses 

pemenuhan haknya. Selain itu buruh migran juga 

akan rentan terhadap razia yang dilakukan oleh 

imigrasi di negara tujuan. Bila tertangkap oleh 

petugas imigrasi di negara tujuan, buruh migran akan 

dikenakan sanksi memasuki negara lain tanpa izin 

yang dapat diancam pidana atau dikenakan deportasi 

dan dimasukkan ke dalam daftar hitam untuk datang 

ke negara tersebut selama 10 tahun.  

 

Satu kasus ditemui di kabupaten Sukabumi. Pada 

pertengahan 2018 desa Kebonpedes mendapatkan 

kiriman jenazah namun tidak teridentifikasi sebagai 

warganya. Setelah ditelusuri ternyata jenazah tersebut 

merupakan jenazah warga desa tetangga, namun saat 

memenuhi persyaratan administrasi dilakukan di 

desa Kebonpedes. Tentu saja titip domisili merupakan 

pelanggaran hukum. Pelanggaran seperti ini sangat 

mungkin terjadi melalui cara-cara “di luar hukum 

yang berlaku”, seperti memberi suap (“uang pelicin”) 

kepada otoritas yang berwenang. 

 

Pada tahap ini buruh migran akan menandatangani 

perjanjian penempatan dan perjanjian kerja. Buruh 

migran dan keluarganya seharusnya diberi 

kesempatan untuk memahami perjanjian penempatan 

dan perjanjian kerja. Namun, selama penelitian 

lapangan kami menemukan bahwa buruh migran 
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ataupun keluarga tidak memiliki kesempatan atau 

diberikan kemampuan untuk memahami isi 

perjanjian tersebut. Seluruh salinan dokumen juga 

seharusnya disimpan oleh buruh migran dan 

keluarganya sebab hal ini merupakan hak menurut 

Pasal 6 UUPPMI Jo Pasal 33, 37 Konvensi 

Internasional tentang Perlindungan Hak-Hak Seluruh 

Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya. Tapi 

penyimpanan salinan dokumen pun jarang dilakukan. 

Kalaupun dilakukan, penyimpanannya tidak lengkap 

dan rapi. Dikatakan dalam pasal 6 tersebut: 

 
(1) “Setiap Calon Pekerja Migran Indonesia atau 

Pekerja Migran Indonesia memiliki hak: 
a. mendapatkan pekerjaan di luar negeri dan 

memilih pekerjaan sesuai dengan 
kompetensinya; 
... 

c. memperoleh informasi yang benar mengenai 
pasar kerja, tata cara penempatan, dan kondisi 
kerja di luar negeri; 
... 

g. memperoleh pelindungan dan bantuan hokum 
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; 
… 

m. memperoleh dokumen dan Perjanjian Kerja 
Calon Pekerja Migran Indonesia  dan/atau 
Pekerja Migran Indonesia. 
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(3) Setiap Keluarga Pekerja Migran Indonesia 
memiliki hak: 

c. memperoleh salinan dokumen dan Perjanjian 
Kerja Calon Pekerja Migran Indonesia 
dan/atau Pekerja Migran Indonesia;” 

 
Deteksi dini perdagangan orang dapat dilihat dari 

perjanjian penempatan dan perjanjian kerja. Dalam 

perjanjian penempatan, idealnya calon buruh migran 

dapat mengetahui dan menyeleksi apakah 

perusahaan dan mitra yang menjadi perantara pernah 

terlibat dalam praktek perdagangan orang atau 

memiliki laporan buruk seperti yang dikeluarkan oleh 

BPN2TKI, siapa majikan yang akan ditemui, atau 

siapa sponsor dan pekerja lapangan yang mereka 

hadapi—apakah mereka memiliki surat perintah 

perekrutan atau tidak.  

 

Sementara dalam perjanjian kerja calon buruh migran 

seharusnya bisa mengetahui hak dan kewajiban 

selama bekerja, jenis pekerjaan yang akan dilakukan, 

berapa lama waktu bekerja, berapa upah yang akan 

diperoleh selama bekerja, berapa potongan upah dan 

peruntukan alokasinya. Dengan begitu calon buruh 

migran dapat peka terhadap praktik penambahan 

beban kerja di luar kesepakatan perjanjian kerja—ini 

kasus yang sering terjadi.  

 

Misalnya dalam perjanjian kerja bekerja sebagai 

penjaga orang tua tetapi diminta juga untuk 

membersihkan rumah dan pekerjaan domestik 

lainnya tanpa ada penambahan upah. Waktu kerja 
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melebihi jam kerja yang disepakati; bila dalam 

perjanjian kerja dicantumkan dalam sehari bekerja 

selama 8 jam tetapi dalam kenyataannya bekerja lebih 

dari waktu tersebut. Atau potongan gaji dilakukan 

melebihi dari biaya yang seharusnya dikeluarkan atau 

melebihi waktu yang telah ditetapkan.  

 

Jika buruh migran mengalami praktik-praktik yang 

telah diulas barusan, apalagi dialami secara beruntun 

sejak tahap perekrutan hingga proses 

pemberangkatan, artinya buruh migran telah 

mengalami eksploitasi. Eksploitasi ini tak ubahnya 

perbudakan terselubung. Ia terselubung karena terjadi 

di dalam konteks skema yang resmi dan legal 

sehingga jika praktik yang benar-benar dialami calon 

buruh migran tidak diungkap, maka ekploitasi itu 

tidak akan nampak.   

 

Berkenaan dengan potensi tindakan eksploitatif 

tersebut, dalam batas dan kadar tertentu keluarga bisa 

berperan dalam memantau anggotanya yang menjadi 

buruh migran. Bila buruh migran mendapatkan 

perlakuan seperti yang disebutkan barusan, atau 

perlakuan buruk lainnya, dan bila keluarga sampai 

kehilangan kontak dengan buruh migran maka 

keluarga dapat memantau dan melaporkan hal 

tersebut kepada BNP3TKI terdekat atau ke BNP2TKI. 

Dalam proses pelaporan, keluarga bisa didampingi 

oleh organisasi masyarakat yang memiliki fokus 

terhadap buruh migran. 
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(3) Ujung dari rimba raya administrasi diakhiri 

dengan syarat sertifikat uji kompetensi untuk 

menunjukkan kecakapan atau keterampilan dalam 

bekerja, di samping pemberian bekal kultural (bahasa 

dan kebudayaan di negara tujuan). Seperti sudah 

diulas, tahap ini kerap dikerdilkan dan lebih kentara 

menjadi sarana penundukan/pendisiplinan calon 

buruh migran. Lembaga pendidikan dan pelatihan 

kerja kerap berakhir sebagai formalitas semata 

(ketentuan yang harus dijalani namun menihilkan 

substansi) untuk memenuhi tujuan mencetak 

sertifikat. 

 

Padahal, minimnya kapasitas pendidikan dan 

keterampilan sesuai bidang pekerjaan membuat 

buruh migran rentan terhadap penyiksaan dari 

majikan. Penyiksaan/penganiayaan/tindak kekerasan 

lainnya terhadap buruh migran dapat diancam 

dengan pidana Pasal 2 ayat (1) UU PTPPO. Selain itu 

buruh migran yang menjadi korban dapat 

dipulangkan dan dipenuhi hak lainnya berdasarkan 

Pasal 24 UU PPMI yang berbunyi: 

 
(1) Pelindungan Setelah Bekerja sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 7 huruf c meliputi:  
a. fasilitasi kepulangan sampai daerah asal;  
b. penyelesaian hak Pekerja Migran 

Indonesia yang belum terpenuhi; 
c. fasilitasi pengurusan Pekerja Migran 

Indonesia yang sakit dan meninggal 
dunia;  

d. rehabilitasi sosial dan reintegrasi sosiai; 
dan  
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e. pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia 
dan keluarganya.  

(2) Pelindungan Setelah Bekerja sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh 
Pemerintah Pusat bersama-sama dengan 
Pemerintah Daerah. 

 
Penyiksaan/penganiayaan/tindak kekerasan lainnya 

yang dialami oleh buruh migran dapat terjadi sebab 

majikan merasa rugi karena telah mengeluarkan uang 

banyak namun mendapatkan pekerja yang tidak 

sesuai dengan yang dibutuhkan. Pemerintah pusat 

maupun pemerintah daerah wajib meningkatkan 

kualitas pendidikan melalui pelatihan kerja bagi 

buruh migran sebagai bentuk dari perlindungan yang 

diberikan negara sebagaimana tertuang dalam Pasal 

34 UU PPMI: 

 
“Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai 
dengan kewenangannya wajib melakukan 
pelindungan sosial bagi Calon Pekerja Migran 
Indonesia dan/atau Pekerja Migran Indoriesia 
melalui: 
a. Peningkatan kualitas pendidikan dan 

pelatihan kerja melalui standardisasi 
kompetensi pelatihan kerja; 

b. peningkatan peran lembaga akreditasi dan 
sertifikasi; 

c. penyediaan tenaga pendidik dan pelatih yang 
kompeten; 

d. reintegrasi sosial melalui layanan peningkatan 
keterampilan, baik terhadap Pekerja Migran 
Indonesia maupun keluarganya; 

e. kebijakan pelindungan kepada perempuan dan 
anak; dan 
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f. penyediaan pusat Pelindungan Pekerja 
Migran Indonesia di negara tujuan 
penempatan. 

 
Penempatan calon buruh migran di tempat pelatihan 

dan pendidikan kerja atau ruang sejenis lainnya juga 

lebih kentara sebagai tempat karantina dan 

pengucilan calon buruh migran dari dunia luar. Calon 

buruh migran “dipingit” dalam jangka waktu tertentu 

sampai ia diberangkatkan. Kami juga sering 

mendengar cerita perusahaan yang menyita ponsel 

dan membatasi akses komunikasi calon buruh migran 

bahkan dengan keluarganya.  

 

Penyitaan alat dan pembatasan akses komunikasi 

merupakan bentuk pengurangan hak yang dapat 

berdampak pada pelanggaran hukum. Akses 

komunikasi merupakan hak calon buruh migran, 

buruh migran dan keluarganya yang dijamin dalam 

Pasal 6 ayat 1  poin i dan ayat 3 poin d UU PPMI junto 

Pasal 14 dan 44 Konvensi Internasional tentang 

Perlindungan Hak-Hak Seluruh Pekerja Migran dan 

Anggota Keluarganya (KI PHSPMAK). Sebagaimana 

disebut berikut: 

 

Pasal 14 KI PHSPMAK 
Tidak seorang pun pekerja migran atau anggota 
keluarganya boleh secara sewenang-wenang atau 
secara tidak sah diganggu dalam hal urusan 
pribadi, keluarga, rumah tangga, korespondensi, 
atau komunikasi lain, atau secara tidak sah 
diserang kehormatan dan nama baiknya. Setiap 
pekerja migran dan anggota keluarganya harus 
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memiliki hak atas perlindungan hukum terhadap 
gangguan atau serangan seperti itu. 

 
Pasal 44 KI PHSPMAK 

1. Negara-Negara Pihak, dengan mengakui bahwa 
keluarga merupakan satuan kelompok masyarakat 
yang alami dan mendasar serta berhak atas 
perlindungan masyarakat dan Negara, wajib 
mengambil kebijakan yang tepat untuk 
memastikan perlindungan terhadap kesatuan 
keluarga para pekerja migran.  

 
Lingkungan fisik dan sosial dalam masa pemingitan 

tak jarang serupa tempat penyekapan. Selain fasilitas 

fisik dasar dan keadaan di tempat penampungan 

yang kerapkali buruk, di tempat ini calon buruh 

migran perempuan rentan mengalami pelecehan 

seksual. Pelecahan seksual juga rentan dialami bagi 

calon buruh migran yang diikat melalui praktik kawin 

siri—sekedar untuk menghadirkan syarat sudah 

bermuhrim bagi calon buruh migran yang akan 

bekerja di Timur Tengah, khususnya Arab Saudi.  

 

Sanksi atas pelanggaran-pelanggaran tersebut telah 

diatur Undang-Undang, sebagaimana disebut berikut 

ini: 

 
Pasal 333 KUHP 

Penyekapan/Perampasan Kemerdekaan 
(1) Barangsiapa dengan sengaja dan melawan 

hukum merampas kemerdekaan seseorang atau 
meneruskan perampasan kemerdekaan yang 
demikian, diancam dengan pidana penjara 
paling lama delapan tahun. 
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(2) Jika perbuatan itu mengakibatkan luka-luka 
berat maka yang bersalah diancam dengan 
pidana penjara paling lama sembilan tahun. 

(3) Jika mengakibatkan mati diancam dengan 
pidana penjara paling lama dua belas tahun. 

(4) Pidana yang ditentukan dalam pasal ini 
diterapkan juga bagi orang yang dengan sengaja 
dan melawan hukum memberi tempat untuk 
perampasan kemerdekaan. 

 
Pasal 289 KUHP 

Perbuatan Cabul/Pelecehan Seksual 
Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman 
kekerasan memaksa seorang untuk melakukan 
atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, 
diancam karena melakukan perbuatan yang 
menyerang kehormatan kesusilaan, dengan 
pidana penjara paling lama sembilan tahun. 

 
Demikianlah hasil identifikasi kami. Sangat mungkin 

apabila potensi TPPO pada tahap perekrutan dan 

pemberangkatan lebih banyak dari apa yang bisa 

kami temui. Setidaknya, dari temuan ini berbagai 

pihak yang punya perhatian dan kepentingan untuk 

membangun migrasi yang lebih manusiawi dan 

berpihak pada buruh dapat lebih peka dalam 

merancang dan menempatkan intervensi yang tajam 

terhadap penyelenggaraan mobilisasi tenaga kerja 

migran. 
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5  

Kesimpulan 
 

 

Dua butir kesimpulan yang bisa dipetik dari 

penelitian ini tercakup dalam konsep kunci: 1) relasi 

kuasa, dan 2) desakan pasar (market-driven). Dua hal 

tersebut bertempat pada sebuah gelanggang, yakni: 

pasar tenaga kerja migran (atau pasar tenaga kerja 

global), yang menjadi arena bagi berlangsungnya 

ragam aksi dari berbagai aktor yang saling-

berhubungan dan terlibat dalam mengoperasikan 

infrastruktur migrasi. Dengan kata lain, infrastruktur 

migrasi, mesti ditempatkan pada konteks pasar 

tenaga kerja global. 

 

Dua institusi utama (aktor) dalam infrastruktur 

migrasi adalah negara dan pasar. Negara ambil peran 

dalam mengatur—dengan membuat serangkaian 

regulasi dan prosedur beserta syarat-syarat 

administratif yang diwajibkan—bekerjanya pasar 

tenaga kerja ini. Di sisi lain, pasar juga memiliki 

“aturannya” sendiri, yang digerakkan prinsip 

permintaan dan penawaran (supply and demand). Akan 

tetapi, kami tidak menyelidiki bagaimana pengaturan 

pasar ini bekerja. Fokus kami diarahkan pada 

pengaturan “resmi” yang ditetapkan negara. Arahan 

yang didorong oleh upaya mencari penjelasan atas 

laporan bahwa sebagian besar kasus TPPO terjadi 

dalam konteks jalur pemberangkatan “resmi”. 
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Meskipun kami tidak menyelidiki pengaturan pasar, 

akan tetapi identifikasi atas bentuk dari pengaturan 

ini terlihat di dalam temuan. Bentuk tersebut 

menampakkan diri dalam fakta bahwa kerapkali 

aturan resmi dari negara dipenuhi melalui praktik 

yang sebetulnya menyalahi atau melanggar hukum 

negara. Pengakuan-pengakuan dari PL dan sponsor 

tentang bagaimana mereka memalsukan dokumen, 

menggunakan suap, katrol umur, memindahkan 

domisili tempat tinggal, termasuk tidak transparan 

dan tidak memberikan seluruh salinan dokumen 

kepada keluarga buruh migran, pada pokoknya 

merupakan usaha untuk mempercepat proses 

administrasi.  

 

Tujuan dari “usaha mempercepat” ini tak lain adalah 

untuk melayani desakan pasar yang menghendaki 

pasokan tenaga kerja sebanyak dan selekas mungkin. 

Artinya, bentuk dari pengaturan pasar dapat diraba 

pada “tuntutan” (permintaan pasar) dan tindakan 

yang dilakukan untuk memenuhi tuntunan tersebut. 

Dengan kata lain, tindakan-tindakan “mempercepat” 

proses administrasi, yang dikategorikan sebagai 

TPPO, muncul sebagai akibat dari desakan pasar, 

yang kemudian berbenturan dengan kerangka waktu 

pemenuhan syarat administrasi.  

 

Kesimpulan lain yang bisa diperoleh di sini ialah—

berkenaan dengan aspek pengaturan institusi yang 

disinggung di muka—bermacam kasus TPPO dalam 
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tahap pra-keberangkatan menunjukkan adanya 

bentrokan antara pengaturan negara (pemenuhan 

syarat administrasi yang memakan jangka waktu 

tertentu) dengan pengaturan pasar (yang mendesak 

agar arus tenaga kerja mengalir selekas mungkin). 

Pengakuan PL, seperti ditunjukkan Ohim yang 

menyebut pemalsuan KTP dilakukan karena proses 

pembuatannya terlalu makan waktu, merupakan 

ekspresi dari bentrokan pengaturan tersebut.  

 

Oleh karena itu, pengamatan atas cara kerja 

infrastruktur migrasi yang berjalan di atas landasan 

pengaturan negara perlu mencermati dua hal. Dua hal 

ini dapat kita pelajari dari temuan dalam segmen 

“Rimba Raya Administrasi”, yakni: perlunya 

kepekaan untuk membedakan hasil dan proses. Antara 

dokumen sebagai hasil: yakni lembar aneka macam 

dokumen sebagaimana disyaratkan birokrasi, dengan 

proses atau cara bagaimana dokumen itu dihasilkan. 

Aspek proses ini bukan sekedar menyangkut proses 

administratif, namun lebih luas dari itu, yakni proses 

sosial yang melibatkan hubungan antar-orang dengan 

pelbagai kedudukan dan kekuatan ekonomi, politik, 

sosial, dan budaya yang berbeda-beda, yang 

dipertautkan oleh kepentingan untuk menghasilkan 

dokumen. Di sinilah isu relasi kuasa relevan. 

 

Aktor-aktor yang dipertautkan semuanya memiliki 

kepentingan atas dokumen, dan kepentingan itu 

berbeda-beda.  
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Calon buruh migran berkepentingan sebab melalui 

lembar-lembar dokumen itulah bisa/tidaknya ia 

melancarkan usaha penghidupan di luar negeri 

ditentukan, selain sebagai sarana jaminan keamanan 

ketika bekerja. Melalui dokumen itulah dirinya bisa 

terfasilitasi untuk bermigrasi. PL dan sponsor 

berkepentingan sebab usahanya memperoleh 

pendapatan dan profit terletak pada keberhasilan 

mereka dalam merekrut dan memberangkatkan calon 

buruh migran (sebanyak mungkin), dan hal ini 

mensyaratkan dokumen. Aparat negara juga 

berkepentingan sebab hanya melalui dokumen usaha 

keberangkatan calon BMI bisa dilangsungkan. Negara 

sendiri juga berkepentingan atas rekam jejak mobilitas 

penduduknya (migrasi); segala rekaman serta 

kalkulasi di ranah kepentingan birokrasi 

kependudukan dan ekonomi diletakkan pada 

dokumen.  

 

Calon buruh migran dan keluarganya seringkali 

berada pada kedudukan dan posisi tawar yang lemah 

ketika berhadapan dengan PL atau aparatus negara. 

Kelemahannya itu disebabkan oleh, dari satu arah, 

desakan kebutuhan untuk sesegera mungkin 

memperoleh pendapatan. Dari arah yang lain calon 

buruh migran seringkali terbatas atau tidak memiliki 

pengetahuan dan keberanian untuk mengurus syarat 

administrasi. Jenjang-jenjang administrasi, tuntutan 

untuk memahami bahasa administratif dan hukum, 

keharusan untuk menemui berbagai aparat negara di 

satuan dinas yang berbeda-beda menjelma serupa 
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rimba raya bagi calon buruh migran, terutama bagi 

mereka yang belum punya pengalaman sebelumnya.  

 

Rasionalisasi bagi munculnya peran PL (perantara), 

selain sebagai perpanjangan tangan perusahaan 

perekrut tenaga kerja, juga karena ada peluang untuk 

memandu calon buruh migran dalam menempuh 

rimba raya administrasi. Peran “pemandu” ini dapat 

dilihat sebagai satu segmen pasar tersendiri dalam 

tubuh besar pasar tenaga kerja global: pasar yang 

menyediakan jasa mengurus pemberangkatan. Dalam 

segmen pasar ini, relasi transaksional antara calon 

buruh migran dan PL berlangsung tidak setara.  

 

Ketidaksetaraan dalam konteks relasi kuasa antara 

calon buruh migran dan PL dikondisikan oleh dua 

faktor yakni (1) perbedaan pengetahuan prosedural 

dan birokrasi pemberangkatan. Ini kerapkali 

ditambah dengan (2) penguasaan jaringan sosial 

(seperti kenalan dengan aparat pemerintah atau 

petugas administrasi) dalam usaha-usaha memenuhi 

persyaratan administrasi di tiap jenjang. PL memiliki 

pengetahuan dan jejaring itu, sementara calon buruh 

migran seringkali tidak. Maka bagi calon buruh 

migran yang baru pertama kali hendak berangkat, 

kebergantungan terhadap PL umumnya amat tinggi 

ketimbang buruh migran yang sudah punya 

pengalaman dan bisa mengurus syarat-syarat 

administrasi secara mandiri. Padahal, dalam 

hubungan antara calon buruh migran dan PL, 

kedudukan calon buruh migran adalah pembeli 
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terhadap PL yang merupakan penjual (jasa 

pengurusan keberangkatan). Calon buruh migran 

yang membayar PL untuk mengurusi 

keberangkatannya. Di sini, ungkapan “pembeli adalah 

raja” tidak berlaku. 

 

Melalui sudut pandang ini kita bisa melihat satu area 

lain dalam kerangka pengaturan negara dan pasar, 

yakni hubungan antara wilayah formal dan informal; 

antara formalitas dan informalitas. Syarat 

administrasi merupakan bentuk dari formalitas 

(aturan) negara. Akan tetapi cara bagaimana formalitas 

itu dipenuhi ternyata mengandung berbagai tindakan 

yang melanggar hukum, berada di luar aturan atau 

memang tidak diatur, atau “informal” (seperti 

pemalsuan, penyuapan, dsb.).  

 

Ujung tombak dari proses perekrutan dan 

pemberangkatan ialah PL. Dalam jaringan aktor 

pasar, yang dikomandoi perusahaan penempatan 

buruh migran (berbentuk badan usaha—formal), PL 

sebagai perpanjangan tangan perusahaan merupakan 

agen informal. Berbagai cara yang digunakan PL 

dalam proses perekrutan, misalnya, perlu dilihat 

bekerja di luar kerangka formalitas atau aturan resmi. 

 

Dalam pengaturan negara yang menjadi landasan 

bagi bekerjanya infrastruktur migrasi, apa yang 

diperlukan negara hanyalah dokumen, dalam arti 

hasil, yang dijadikan ukuran kelayakan untuk 

memberangkatkan orang. Mesin administrasi tidak 
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memerlukan dimensi kenyataan lain di luar lembar-

lembar kertas, tentang proses bagaimana dokumen 

tersebut dihasilkan. Namun karena ini pula, 

kedudukan dokumen menjadi penting bagi buruh 

migran dan keluarganya sebab barang inilah yang 

diperhitungkan negara (antar-negara) dalam urusan 

jaminan keamanan buruh migran. (karena itu pula 

penahanan dokumen oleh majikan menjadi 

pelanggaran berat). 

 

Butir-butir kesimpulan di atas mengandung 

konsekuensi terkait hal yang dapat dilakukan oleh 

kelompok-kelompok yang peduli terhadap buruh 

migran. Yakni perlunya usaha meningkatkan 

kapasitas pendidikan bagi buruh migran tentang 

prosedur, syarat-syarat administrasi serta rincian dan 

tata-cara memenuhinya, serta aspek-aspek hukum 

yang mengatur dan melindungi hak buruh migran. 

Pendidikan terkait persiapan sosial-budaya sebelum 

berangkat ke negeri asing juga penting, meskipun 

dalam aturannya hal ini diemban oleh perusahaan 

penempatan. Mengingat bahwa pendidikan ini sering 

diabaikan oleh perusahaan, maka rasanya perlu untuk 

melakukan audit terkait pelaksanaan tahapan ini serta 

memastikan agar perusahaan melaksanakan kegiatan 

pendidikan tersebut sesuai tuntutan aturan. 

 

Berkenaan dengan jaringan perekrut (perusahaan, 

sponsor, dan PL) sebagai aktor-aktor utama dalam 

infrastruktur migrasi, kami memandang perlu 

dilakukan penyelidikan untuk memetakan jaringan 
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kerja dan mekanisme kerja dari jaringan tersebut. 

Terutama di level perusahaan.  

 

Perlu digarisbawahi, bahwa meskipun PL merupakan 

ujung tombak perantara dan kerapkali melancarkan 

tindakan yang sebetulnya termasuk TPPO, akan tetapi 

mesti dipahami bahwa tindakannya tersebut 

mengemuka dalam landasan kedudukannya sebagai 

pekerja informal dari perusahaan penempatan 

dimana ia dilimpahi beban desakan pasar. 

Informalisasi atau pelimpahan tanggung jawab ini 

berpeluang untuk mengaburkan atau seakan 

memutus tanggung jawab perusahaan manakala 

terjadi TPPO yang melibatkan aktor PL. Penekanan 

ini dimaksudkan agar penuntasan TPPO tidak 

berhenti di tingkat PL atau sponsor namun mesti 

sampai pada tingkat perusahaan penempatan sebagai 

bos yang menikmati keuntungan paling besar dari 

kerja para perekrut tersebut. [] 

 

 

 
 



 105 

Daftar Pustaka 
 
 
Badan Pusat Statistik Kabupaten Ciamis, “Kabupaten 

Pangadaran Dalam Angka Tahun 2018” 
 
Badan Pusat Statistik Kabupaten Ciamis, “Kecamatan 

Cijulang Dalam Angka Tahun 2018” 
 
Badan Pusat Statistik Kabupaten Ciamis, “Statistik 

Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Pangandaran 
Tahun 2017” 

 
Badan Pusat Statistik Kabupaten Indramayu, 

“Indramayu Dalam Angka tahun 2017” 
 
Badan Pusat Statistik Kabupaten Indramayu, “ 

Statistik Kesejahteraan Rakyat Kabupaten 
Indramayu (2017)” diakses 30 November 2018. 
https://indramayukab.bps.go.id/publication/201
7/12/29/ac06247a6695ce34d51d6677/statistik-
kesejahteraan-rakyat-kabupaten-indramayu-2017  

 
Badan Pusat Statistik Jawa Barat, “Realisasi 

Penempatan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) ke Luar 
Negeri dari Jawa Barat berdasarkan Negara 
Tujuan dan  Jenis Kelamin”diakses 25 Januari 
2019. 
https://jabar.bps.go.id/statictable/2018/03/09/2
91/realisasi-penempatan-tenaga-kerja-indonesia-
tki-ke-luar-negeri-dari-jawa-barat-berdasarkan-
negara-tujuan-dan-jenis-kelamin-2016.html  

 
 

https://indramayukab.bps.go.id/publication/2017/12/29/ac06247a6695ce34d51d6677/statistik-kesejahteraan-rakyat-kabupaten-indramayu-2017
https://indramayukab.bps.go.id/publication/2017/12/29/ac06247a6695ce34d51d6677/statistik-kesejahteraan-rakyat-kabupaten-indramayu-2017
https://indramayukab.bps.go.id/publication/2017/12/29/ac06247a6695ce34d51d6677/statistik-kesejahteraan-rakyat-kabupaten-indramayu-2017
https://jabar.bps.go.id/statictable/2018/03/09/291/realisasi-penempatan-tenaga-kerja-indonesia-tki-ke-luar-negeri-dari-jawa-barat-berdasarkan-negara-tujuan-dan-jenis-kelamin-2016.html
https://jabar.bps.go.id/statictable/2018/03/09/291/realisasi-penempatan-tenaga-kerja-indonesia-tki-ke-luar-negeri-dari-jawa-barat-berdasarkan-negara-tujuan-dan-jenis-kelamin-2016.html
https://jabar.bps.go.id/statictable/2018/03/09/291/realisasi-penempatan-tenaga-kerja-indonesia-tki-ke-luar-negeri-dari-jawa-barat-berdasarkan-negara-tujuan-dan-jenis-kelamin-2016.html
https://jabar.bps.go.id/statictable/2018/03/09/291/realisasi-penempatan-tenaga-kerja-indonesia-tki-ke-luar-negeri-dari-jawa-barat-berdasarkan-negara-tujuan-dan-jenis-kelamin-2016.html


 106 

BNP2TKI, “Data Penempatan dan Perlindungan 
Tenaga Kerja Indonesia Tahun 2016” diakses 29 
November 2018. 
http://www.bnp2tki.go.id/uploads/data/data_0
8-02-2017_111324_Data-P2TKI_tahun_2016.pdf 

 
BNP2TKI, “Data Penempatan dan Perlindungan PMI 

Periode Bulan Desember 2018” diakses 5 Januari 
2019. 
http://www.bnp2tki.go.id/uploads/data/data_1
4-01-
2019_043946_Laporan_Pengolahan_Data_BNP2TK
I_2018_-_DESEMBER.pdf 

 
BNP2TKI, “Data Penempatan dan Perlindungan PMI 

Periode Bulan Oktober Tahun 2018” diakses 29 
November 2018. 
http://www.bnp2tki.go.id/uploads/data/data_1
2-11-
2018_022944_Laporan_Pengolahan_Data_BNP2TK
I_2018_-_OKTOBER.pdf 

 
“Di Forum PBB SBY Sebut TKI Pahlawan Devisa - 

Tempo” diakses 30 November 2018. 
https://nasional.tempo.co/read/340733/di-
forum-pbb-sby-sebut-tki-pahlawan-devisa. 

 
ILO Global estimates of migrant workers and migrant 

domestic workers: results and methodology / 
International Labour Office, Geneva: ILO, 2015. 

 
“Indonesia Masih Darurat Tindak Pidana 

Perdagangan Orang – Liputan6” diakses 29 
November 2018. 

http://www.bnp2tki.go.id/uploads/data/data_08-02-2017_111324_Data-P2TKI_tahun_2016.pdf
http://www.bnp2tki.go.id/uploads/data/data_08-02-2017_111324_Data-P2TKI_tahun_2016.pdf
http://www.bnp2tki.go.id/uploads/data/data_14-01-2019_043946_Laporan_Pengolahan_Data_BNP2TKI_2018_-_DESEMBER.pdf
http://www.bnp2tki.go.id/uploads/data/data_14-01-2019_043946_Laporan_Pengolahan_Data_BNP2TKI_2018_-_DESEMBER.pdf
http://www.bnp2tki.go.id/uploads/data/data_14-01-2019_043946_Laporan_Pengolahan_Data_BNP2TKI_2018_-_DESEMBER.pdf
http://www.bnp2tki.go.id/uploads/data/data_14-01-2019_043946_Laporan_Pengolahan_Data_BNP2TKI_2018_-_DESEMBER.pdf
http://www.bnp2tki.go.id/uploads/data/data_12-11-2018_022944_Laporan_Pengolahan_Data_BNP2TKI_2018_-_OKTOBER.pdf
http://www.bnp2tki.go.id/uploads/data/data_12-11-2018_022944_Laporan_Pengolahan_Data_BNP2TKI_2018_-_OKTOBER.pdf
http://www.bnp2tki.go.id/uploads/data/data_12-11-2018_022944_Laporan_Pengolahan_Data_BNP2TKI_2018_-_OKTOBER.pdf
http://www.bnp2tki.go.id/uploads/data/data_12-11-2018_022944_Laporan_Pengolahan_Data_BNP2TKI_2018_-_OKTOBER.pdf


 107 

https://www.liputan6.com/global/read/3196958
/indonesia-masih-darurat-tindak-pidana-
perdagangan-orang;  

 
International Organization of Migration, “Factsheet 

Counter Trafficking”diakses 29 November 2018.  
https://indonesia.iom.int/sites/default/files/Fac
tsheet%20-%20Counter-Trafficking.pdf .  

 
International Organization of Migration, “Newsletter 

Mengentikan Eksploitasi Migran, edisi 6, Maret 
2015”, diakses 29 November 2018. 
http://indonesia.iom.int/sites/default/files/New
sletter%20-%20Maret%202015%20-
%20Indonesian.pdf 

 
“Jumlah Korban Perdagangan Manusia Di Indonesia 

Menurun” diakses 30 November 2018. 
https://www.aa.com.tr/id/headline-
hari/jumlah-korban-perdagangan-manusia-di-
indonesia-menurun/1005679 

 
Lindquist, Johan, Biao Xiang and Brenda S.A. Yeoh, 

2012a,Opening the black box of migration: brokers, the 
organization of transnational mobility, and the 
changing political economy in Asia, dalam Pacific 
Affairs, vol 85 no. 1 Maret 2012. 

 
Lindquist, Johan, 2012b, The Elementary School Teacher, 

the Thug and his Grandmother: Informal Brokers and 

Transnational Migration from Indonesia, dalam 
Pacific Affairs, vol. 85, no. 1 Maret 2012. 

 
Listiani, Titan, “An Analysis of Gendered Labor 

Migration in Rural Indonesia : A Case Syudy of 

https://www.liputan6.com/global/read/3196958/indonesia-masih-darurat-tindak-pidana-perdagangan-orang
https://www.liputan6.com/global/read/3196958/indonesia-masih-darurat-tindak-pidana-perdagangan-orang
https://www.liputan6.com/global/read/3196958/indonesia-masih-darurat-tindak-pidana-perdagangan-orang
https://indonesia.iom.int/sites/default/files/Factsheet%20-%20Counter-Trafficking.pdf
https://indonesia.iom.int/sites/default/files/Factsheet%20-%20Counter-Trafficking.pdf
http://indonesia.iom.int/sites/default/files/Newsletter%20-%20Maret%202015%20-%20Indonesian.pdf
http://indonesia.iom.int/sites/default/files/Newsletter%20-%20Maret%202015%20-%20Indonesian.pdf
http://indonesia.iom.int/sites/default/files/Newsletter%20-%20Maret%202015%20-%20Indonesian.pdf
https://www.aa.com.tr/id/headline-hari/jumlah-korban-perdagangan-manusia-di-indonesia-menurun/1005679
https://www.aa.com.tr/id/headline-hari/jumlah-korban-perdagangan-manusia-di-indonesia-menurun/1005679
https://www.aa.com.tr/id/headline-hari/jumlah-korban-perdagangan-manusia-di-indonesia-menurun/1005679


 108 

the Indramayu Regency, West Java, Indonesia” 
diakses 25 Januari 2019. 
http://rcube.ritsumei.ac.jp/repo/repository/rcub
e/10393/ps_25_1_listiani.pdf  

 
 
Subhan, Hadi, 2012, Perlindungan TKI Pada Masa Pra-

Penempatan, Selama Penempatan, dan Purna 
Penempatan, Jakarta: Badan Pembinaan Hukum 
Nasional Kemenhukam. 

 
Waskito, “Tenaga Kerja Wanita, Maheswara Musik 

Records” 
https://www.youtube.com/watch?v=EzGT0vzT3
rk 

 
World Bank, “Personal Remittances, received (% of 

GDP)” diakses 30 November 2018. 
https://data.worldbank.org/indicator/BX.TRF.P
WKR.DT.GD.ZS 

http://rcube.ritsumei.ac.jp/repo/repository/rcube/10393/ps_25_1_listiani.pdf
http://rcube.ritsumei.ac.jp/repo/repository/rcube/10393/ps_25_1_listiani.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=EzGT0vzT3rk
https://www.youtube.com/watch?v=EzGT0vzT3rk
https://data.worldbank.org/indicator/BX.TRF.PWKR.DT.GD.ZS
https://data.worldbank.org/indicator/BX.TRF.PWKR.DT.GD.ZS


 
 

109 

Appendix 

 
 
Pada bagian ini kami lampirkan beberapa peraturan 
dan kesepakatan baik di tingkat nasional dan 
internasional berkenaan dengan tata-laksana migrasi, 
hak-hak buruh migran, dan perdagangan orang. 
Tujuannya agar, terutama bagi buruh migran dan 
keluarganya, dapat mengetahui dan memperluas 
wawasan tentang aneka peraturan yang relevan 
dengan pemenuhan hak-hak sebagai buruh migran. 
Kami sertakan pula catatan ringkas dengan harapan 
catatan ini dapat menjadi gerbang bagi pembaca 
untuk mencari tahu lebih jauh melalui sumber-
sumber lain.  
 
 
Konvensi Internasional tentang Perlindungan Hak-
Hak Seluruh Pekerja Migran dan Anggota 
Keluarganya 
Konvensi ini diratifikasi secara keseluruhan oleh 
Indonesia melalui Undang-Undang No. 06 Tahun 
2012. Dengan diratifikasinya konvensi ini maka hak-
hak buruh migran dan anggota keluarganya yang 
tercantum dalam konvensi ini diakui oleh Indonesia. 
Konvensi ini hanya berlaku bagi negara yang 
meratifikasi. Sampai tahun 2018, hanya negara 
pengirim buruh migran yang melakukan ratifikasi 
terhadap konvensi ini sedangkan negara penerima 
kebanyakan tidak melakukan ratifikasi. Negara 
penerima yang sudah melakukan ratifikasi adalah 
Turki dan Mesir. Hak-hak yang diatur dalam 
konvensi ini lebih luas dibandingkan peraturan-
peraturan lainnya yang cenderung mengkhususkan 
perhatian pada perlindungan buruh migran situasi 
reguler. 
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Konvensi ILO K97 Migrasi Tenaga Kerja 
ILO merupakan organisasi buruh internasional yang 
dibentuk dibawah naungan PBB untuk menampung 
isu-isu dalam sektor hubungan kerja di seluruh dunia. 
Dalam konvensi ini ILO mendorong negara 
anggotanya untuk melakukan perlindungan dalam 
sektor buruh migran. Salah satu negara anggota yang 
meratifikasi dan tunduk pada peraturan ini adalah 
Malaysia (dengan syarat tidak menerima lampiran I, 
II, III) yang notabene merupakan negara penerima 
buruh migran dari Indonesia. 
 
Konvensi ASEAN Menentang Perdagangan Orang 
Terutama Perempuan dan Anak 
Konvensi ini diratifikasi oleh negara-negara anggota 
ASEAN,diantaranya Malaysia dan Singapura—
keduanya merupakan negara tujuan utama buruh 
migran dari Indonesia. Konvensi ini mengatur agar 
setiap negara mempersiapkan seperangkat regulasi 
untuk memberantas tindak pidana perdagangan 
orang, khususnya yang tertuju pada perempuan dan 
anak. Instrumen ini sangat berguna bagi buruh 
migran yang menjadi korban perdagangan orang agar 
tahu wewenang apa saja yang dapat dilakukan 
negara-negara penerima untuk melakukan 
perlindungan terhadap korban perdagangan orang. 
 
Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang 
Tindak Pidana Transnasional yang Terorganisasi 
Konvensi ini diratifikasi oleh Indonesia melalui 
Undang-Undang No. 5 Tahun 2009, serta beberapa 
negara tujuan buruh migran seperti Arab Saudi, 
Malaysia, Singapura, Tiongkok, dan Kuwait. 
Konvensi ini berisi penjelasan tentang modus-modus 
kejahatan antar negara yang rentan menimpa buruh 
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migran, seperti perdagangan manusia dan korupsi. 
Konvensi ini mewajibkan para negara pengirim untuk 
melakukan perlindungan dan koordinasi lintas negara 
terhadap kejahatan-kejahatan yang rentan menimpa 
buruh migran. 
 
Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang 
Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang 
(TPPO) 
Permasalahan buruh migran selalu terkait erat dengan 
TPPO karena praktek mobilisasi tenaga kerja migran 
sendiri sangat rentan dengan TPPO. Undang-undang 
ini menjelaskan unsur-unsur tindak pidana 
perdagangan orang yang dapat digunakan untuk 
mengidentifikasi praktik penipuan, kekerasan, dan 
eksploitasi yang dilakukan perusahaan/agen perekrut 
atau majikan terhadap buruh migran. Identifikasi ini 
berguna dalam merumuskan upaya perlindungan 
calon atau buruh migran. 
 
Undang-Undang No. 18 Tahun 2017 tentang 
Pelindungan Pekerja Migran 
Peraturan ini menjadi dasar yang mengatur hak dan 
kewajiban yang harus dilaksanakan dalam tiap tahap 
prosedur pemberangkatan buruh migran di 
Indonesia. Peraturan ini juga mengatur kewajiban-
kewajiban yang harus dipenuhi oleh perusahaan 
dalam melakukan pemberangkatan buruh migran. 
Kewajiban ini berlaku baik untuk memenuhi hak-hak 
calon buruh migran maupun kewajiban terhadap 
negara. 
 
Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 2008 tentang Tata 
Cara dan Mekanisme Pelayanan Terpadu Bagi Saksi 
dan/atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang 
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Peraturan ini menjelaskan kewajiban negara dalam 
melakukan rehabilitasi dan pemenuhan hak dari 
korban/saksi TPPO baik yang berada di luar maupun 
di dalam negeri. Dalam memenuhi kewajiban tersebut 
pemerintahan wajib berkoordinasi dengan 
instansi/jaringan lembaga lain untuk melakukan 
pemenuhan hak-hak korban/saksi melalui pelayanan 
terpadu. 
 
Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi 
No. PER.14/MEN/X/2010 tentang Pelaksanaan 
Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Di 
Luar Negeri   
Peraturan ini mengatur alur keberangkatan buruh 
migran, kewajiban perusahaan penyalur, syarat serta 
alur pengurusan dokumen. Salah satu isi dari 
peraturan ini menyebutkan: perusahaan penyalur 
tidak boleh memungut biaya dari calon buruh migran 
yang sudah ditanggung biaya pengurusan syarat 
administrasinya oleh pengguna/majikan. 
 
Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi 
No. PER. 12/MEN/X/2011 tentang Atase 
Ketenagakerjaan dan Staf Teknis Ketenagakerjaan 
pada Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri 

Peraturan ini memuat tugas dan wewenang atase 
ketenagakerjaan yang bisa diakses oleh buruh migran 
di negara tujuan penempatan. Tugas atase tidak 
hanya berkenaan dengan pendataan buruh migran di 
negara tujuan, tapi juga menyangkut tugas-tugas lain 
seperti pengawasan perusahaan dan mitra/pengguna, 
serta pelayanan advokasi serta bantuan hukum. 
 
Peraturan Kepala Badan Nasional Penempatan dan 
Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia No. 
Per.16/KA/IV/2014 tentang Standar Perjanjian 
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Penempatan Antara Pelaksana Penempatan Tenaga 
Kerja Indonesia Swasta dan Calon Tenaga Kerja 
Indonesia 

Dalam praktek perekrutan, penting bagi buruh 
migran untuk teliti membaca perjanjian penempatan. 
Isi dari perjanjian kerja inilah yang menentukan hak 
dan kewajiban buruh migran dalam melakukan 
pekerjaannya di negara tujuan. Peraturan ini 
menjelaskan berbagai hal yang digunakan sebagai 
standar umum dalam perjanjian penempatan, 
sehingga isi perjanjian ini wajib diterapkan untuk 
perusahaan perekrutan buruh migran. 
 
Peraturan Kepala Badan Nasional Penempatan dan 
Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia No. 16 Tahun 
2015 tentang Petunjuk Teknis Pelayanan 
Kepulangan Tenaga Kerja Indonesia Bermasalah 
Peraturan ini berisi teknis pemulangan buruh migran 
yang bermasalah di negara tujuan. Peraturan ini 
penting untuk diketahui buruh migran yang 
mengalami masalah di negara tujuan. Dalam 
peraturan ini dijelaskan bahwa upaya pemulangan 
buruh migran yang bermasalah merupakan tanggung 
jawab negara sehingga negara wajib memfasilitasi 
kepulangan dengan tidak membebani keluarga di 
negara asal. 
 
Pengumuman Struktur Pembiayaan Penempatan 
Buruh Migran oleh BNP2TKI 

Pengumuman ini memberikan rincian tentang batas 
biaya penempatan buruh migran yang ditanggung 
oleh pengguna (majikan), agensi, dan perusahaan. 
Pengumuman ini dapat diakses di situs BNP2TKI 
untuk mengetahui batas biaya yang dapat dibebankan 
kepada pengguna buruh migran. 
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Glosarium 
 
 
AKAD Antarkerja Antardaerah 

AKAN Antarkerja Antarnegara 

ASEAN Association of Southeast Asian 
Nations (Asosiasi Negara-
Negara Asia Tenggara) 

BNP2TKI Badan Nasional Penempatan 
dan Perlindungan Tenaga Kerja 
Indonesia 

BP3TKI Balai Pelayanan Penempatan 
dan Perlindungan Tenaga Kerja 
Indonesia 

BPJS Badan Penyelenggara Jaminan 
Sosial 

BPS Badan Pusat Statistik 

CV Curriculum Vitae (identitas diri) 

Dinkes Dinas Kesehatan 

Disdukcapil Dinas Kependudukan dan 
Catatan Sipil 

Disnaker Dinas Ketenagakerjaan 
(penyebutan sejak tahun 2014) 

Disnakertrans Dinas Tenaga Kerja dan 
Transmigrasi (penyebutan 
untuk tahun 2000) 

G to G Goverment to Goverment 

G to P Goverment to Privat 

ID Singkatan dari Identitas 

IOM International Organization for 
Migration 
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JHT Jaminan Hari Tua 

JKK Jaminan Kecelakaan 

JKM Jaminan Kematian 

Kemdikbud Kementrian Pendidikan 
Kebudayaan 

Kemenkumham Kementrian Hukum dan Hak 
Asasi Manusia 

Kemhub Kementrian Perhubungan 

Kemkes Kementrian Kesehatan 

Kemlu Kementrian Luar Negeri 

Kemnakertrans Kementrian Tenaga Kerja dan 
Transmigrasi 

Kemsos Kementrian Sosial 

KK Kartu Keluarga 

KTKLN Kartu Tanda Kerja Luar Negeri 

KTP Kartu Tanda Penduduk 

LBH Bandung Lembaga Bantuan Hukum 
Bandung 

LTSP Layanan Terpadu Satu Pintu 

P to P Privat to Privat 

P3MI Perusahaan Penempatan 
Pekerja Migran Indonesia 

PAP Pembekalan Akhir 
Pemberangkatan 

PJTKI Perusahaan Jasa Tenaga Kerja 
Indonesia 

PPTKIS Pelaksanaan Penempatan 
Tenaga Kerja Indonesia Swasta 

PT Perseroan Terbatas; dalam 
konteks isu buruh migran, 



 116 

publik memaknai istilah PT 
sebagai “perusahaan” yang 
bergerak pada bidang jasa 
pengiriman buruh migran 

RSUD Rumah Sakit Umum Daerah 

Setneg Sekretaris Negara 

SIP Surat Izin Pengerahan 

SIP2MI Surat Izin Perekrut Pekerja 
Migran Indonesia 

SIP3MI Surat Izin Perusahaan 
Penempatan Pekerja Migran 
Indonesia 

SIPPTKI Surat Izin Pelaksana 
Penempatan Tenaga Kerja 
Indonesia 

SKCK Surat Keterangan Catatan 
Kepolisian 

SLTP Sekolah Lanjuan Tingkat 
Pertama 

SPR Surat Perintah Perekrutan 

TKI Tenaga Kerja Indonesia 

TKW Tenaga Kerja Wanita 

TPPO Tindak Pidana Perdagangan 
Orang 

Trafficking Perdagangan orang 

UU PPMI Undang-Undang Perlindungan 
Pekerja Migran Indonesia 

UU PPTKILN Undang-Undang Penempatan 
dan Perlindungan Tenaga Kerja 
Indonesia di Luar Negeri 

 



 117 

 
 
 
Istilah-istilah berbeda namun menunjukan makna 
yang sama: 
 
Buruh Migran/TKI/TKW/Pekerja Migran  
Warga negara Indonesia yang bekerja di Luar wilayah 
Indonesia. 
 
Pengguna Jasa TKI/Pemberi Kerja/Majikan 

Seseorang yang memberikan kerja dan upah baik 
perorangan, instansi pemerintah, badan hukum 
pemerintah, ataupun badan hukum swasta. 
 
Pelaksana penempatan TKI swasta (PPTKIS)/ Perusahaan 
Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI)/”PT atau 
Perusahaan”  
Badan hukum yang bekerja di bidang jasa 
memberangkatkan buruh migran. 
 
Surat Izin Pengerahan (SIP)/Surat Izin Perekrutan Pekerja 
Migran Indonesia (SIP2MI)/Surat Perintah Perekrutan 
Kontrak kerja berupa izin untuk merekrut calon 
buruh migran yang diberikan oleh Perusahaan 
kepada Pekerja Lapangan/Sponsor. 
 
 


