
Persoalan Buruh Migran di Indonesia:
Identifikasi Masalah-masalah Buruh Migran

FACT

Buruh migran, menurut Wickramasekera (2002: 2), mengacu kepada 
Konvensi ILO pada Buruh Migran tahun 1949, (No.97) pada Article 11, 
adalah orang yang bermigrasi dari satu negara ke negara lain untuk tujuan 
bekerja.  

Menurut Departemen Sosial, definisi buruh migran (Indonesia) adalah orang 
yang berpindah ke daerah lain, baik di dalam maupun ke luar negeri (legal 
maupun illegal), untuk bekerja dalam jangka waktu tertentu.

Berdasarkan UU No. 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan 
Tenaga Kerja Indonesia Du Luar Negeri pasal 1 ayat 1, definisi Tenaga Kerja 
Indonesia yang selanjutnya disebut dengan TKI adalah setiap warganegara 
Indonesia yang memenuhi syarat untuk bekerja di luar negeri dalam 
hubungankerja untuk jangka waktu tertentu dengan menerima upah.

Jika diurutkan dengan negara-negara di benua Asia, Indonesia berada di 
peringkat 3, di bawah Sri Langka dan Filipina, dalam hal jumlah pengirim 
buruh migran. Menurut BNP2TKI, sebesar 6 juta orang buruh migran 
internasional berasal dari Indonesia (2009).
Dari sudut pandang kuantitas, jumlah buruh migran (menurut 
Depnakertrans) pada tahun 2007 mencapai 696.746 orang dan tahun 
2008 meningkat menjadi 900.129 orang. Dari jumlah itu 90% di antaranya 
perempuan yang bekerja sebagai pekerja rumah tangga. Dari jumlah itu 
negara-negara yang menjadi tujuan pengiriman buruh migran di antaranya 
257.217 ke Arab Saudi, 222.198 ke Malaysia, 37.496 ke Singapura, dan 
28.184 ke Uni Emirat Arab (Tahun 2007). 

Mayoritas buruh migran adalah wanita yang migrasi untuk bekerja di sektor 
informal (69% dari total di tahun 2007), utamanya sebagai pekerja 
domestik, sedangkan laki-lakinya, migrasi untuk bekerja di bidang 
konstruksi dan pekerja tani dan hanya 13% dari mereka yang bekerja di 
sektor informal (International Organization for Migration) (IOM) Indonesia).
Untuk mengatur tentang penempatan dan perlindugan bagi buruh migran, 
pemerintah memiliki instrumen hukum antara lain: UU No.39 Tahun 2004 
tentang Penempatan dan Perlindungan TKI di Luar Negeri (PPTKLN) dan 
Inpres No.6 Tahun 2006 tentang Reformasi Penempatan dan Perlindungan 
TKI.

Apa itu Buruh Migran ?

SHEET



Di tingkat internasional, payung hukum yang mengatur perlindungan buruh migran ada pada 
Konvensi Internasional Mengenai Perlindungan Hak Semua Pekerja Migran dan Anggota 
Keluarganya. Konvensi tersebut dideklarasikan di New York pada 18 Desember 1990 dan 
diberlakukan sebagai hukum pada 1 Juli 2003. Sebagai anggota PBB, Indonesia ikut 
menandatangani konvensi ini pada 22 September 2004. Namun, penandatanganan itu tidak 
berarti merupakan upaya meratifikasi (mengesahkan konvensi). Penandatanganan itu hanya 
sebagai penghormatan terhadap pengesahan standar internasional karena Indonesia 
merupakan anggota PBB.

Apakah Urgensi Buruh Migran?

Buruh migran memiliki posisi yang penting karena buruh migrant telah memberikan sumbangan 
pada kepentingan nasional berupa sumbangan devisa atau biasa disebut dengan remittances. 
Buruh migran memberikan remmitance yang tidak sedikit, yaitu antara 1 sampai 6 kali per tahun 
dengan total jumlah per transaksi sekitar 200-500 US$. 
Remittances memiliki beberapa urgensi: (1) bagi banyak keluarga digunakan untuk kebutuhan 
sehari-hari, untuk pendidikan, pengembangan rumah, membeli tanah, membayar hutang, dan 
memulai bisnis; (2) bagi masyarakat lokal keuntungan dari remittances melalui efek trickle down 
effect; (3) bagi Indonesia, remittances menyumbang 1,6% dari GDP.

Persoalan Buruh Migran Indonesia

Menurut Surtees, (2003: 102-103), permasalahan yang berkaitan dengan buruh migrant di 
antaranya: kekerasan, penyalahgunaan (penyimpangan), pemalsuan dokumen, pemberian 
informasi yang salah. Bicara mengenai buruh migran Indonesia, permasalahan yang kerap 
mencuat di antaranya adalah:
1. Minimnya perlindungan;
2.   Adanya kekerasan dan penyiksaan terhadap buruh migran;
3.   Ancaman hukuman penjara sampai hukuman mati; 
4.   Relatif tingginya jumlah buruh migrant yang tewas. 
5. Sistem penempatan dan perlindungan negara pengirim pekerja migran belum mengacu 

kepada kesepakatan internasional;
6. Di luar negeri, majikan memiliki kekuasaan yang absolut. Majikan umumnya menyimpan 

dokumen untuk menekan buruh migran. Ketika buruh migran lari dari majikan, maka 
berstatus illegal dan dianggap melanggar hukum;

7.  Jumlah buruh migran yang banyak membuat negara-negara penerima punya banyak pilihan 
untuk lebih memperkerjakan buruh migran murah yang tidak terlalu banyak menuntut hak-
haknya;

8.   Indonesia kesulitan mempengaruhi negara lain untuk melindungi buruh migran;
9.  Pemerintah kurang memperhatikan pelanggaran HAM yang menimpa buruh migran 

Indonesia;
10. Kebijakan yang ada menempatkan buruh migrant sebagai komoditi yang diperdagangkan 

yang menjadi titik awal banyaknya pelanggaran HAM yang menimpa buruh migran;
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