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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Pertumbuhan angkatan kerja yang lebih cepat dibandingkan dengan 

pertumbuhan kesempatan kerja di Indonesia menimbulkan permasalahan 

tersendiri dalam hal ketenagakerjaan seperti meningkatnya jumlah pengangguran. 

Selain itu, tingkat pendidikan dan keahlian yang rendah juga menjadi salah satu 

penyebab kecilnya kesempatan kerja bagi sebagian besar masyarakat Indonesia. 

Salah satu cara pemerintah dalam menyelesaikan masalah tersebut adalah dengan 

menempatkan tenaga kerja Indonesia (TKI) ke luar negeri.  

Namun program penempatan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) keluar negeri 

bukanlah tanpa masalah. Berbagai kasus pelangaran HAM terhadap TKI sering 

terjadi selama mereka bekerja di luar negeri. Dari beberapa kasus yang dialami 

TKI di tempat mereka bekerja, kasus tertinggi adalah PHK secara sepihak 

sebanyak 4.003 kasus hingga pertengahan 2012. Setelah kasus PHK secara 

sepihak, berturut-turut adalah kasus penganiayaan oleh majikan (924 kasus), gaji 

tidak dibayar (867 kasus), pelecehan seksual (633 kasus), Buruhan tidak sesuai 

perjanjian (329 kasus), dan larangan berkomunikasi ke dunia luar (93 kasus). Dari 

ribuan kasus yang menimpa buruh migran tersebut, sebagian besar atau 

diperkirakan hingga 70 persen menimpa TKI perempuan.
1
 

                                                           
1
http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2012/12/13/19320815/Pelanggaran.Hak.Buruh.Migran.M

asih.Tinggi diakses pada 13 Desember 2012. 
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Salah satu wujud peran pemerintah dalam melindungi para tenaga kerja 

Indonesia (TKI) di luar negeri adalah dengan meratifikasi Konvensi PBB Tahun 

1990 tentang Perlindungan Hak-Hak Seluruh Buruh Migran dan Anggota 

Keluarganya (International Convention On The Protection Of The Rights Of All 

Migrant Workers And Members Of Their Families) atau biasa disebut Konvensi 

Hak Buruh Migran Migran. Konvensi ini pertama kali dideklarasikan di New 

York pada tanggal 18 Desember 1990 dan diberlakukan sebagai hukum 

Internasional pada tanggal 1 Juli 2003. Indonesia sendiri mulai menandatangani 

Konvensi ini pada tanggal 22 September 2004.
2
  

Indonesia sebagai salah satu negara pengirim tenaga kerja terbesar ke luar 

negeri sudah selayaknya meratifikasi Konvensi Hak Buruh Migran karena 

Konvensi ini mengatur beberapa hal penting seperti; (1) mengatur standar 

minimum perlindungan hak-hak sipil, politik, ekonomi, sosial dan budaya seluruh 

Buruh Migran dan anggota keluarganya, (2) mengakui adanya kontribusi yang 

disumbangkan oleh Buruh Migran terhadap ekonomi dan masyarakat negara 

tempat mereka bekerja serta pembangunan negara asal mereka, (3) mencantumkan 

serangkaian standar untuk perlindungan Buruh Migran dan kewajiban negara yang 

terkait, meliputi negara asal, transit dan negara tempat bekerja, (5) mencegah dan 

menghapuskan eksploitasi seluruh Buruh Migran dan anggota keluarganya di 

seluruh proses migrasi, termasuk mencegah terjadinya perdagangan manusia dan 

(6) konvensi ini tidak hanya melindungi para Buruh Migran, tapi juga melindungi 
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kepentingan negara penerima Buruh Migran terkait dengan pembatasan akses 

kategori Buruhan guna melindungi warga negaranya.
3
 

Meratifikasi Konvensi berarti Pemerintah juga berkewajiban untuk 

memberikan peluang dan kesempatan yang sama bagi tenaga kerja asing/Buruh 

Migran dan anggota keluarganya yang bekerja di Indonesia termasuk apabila 

mereka terkena PHK (pemutusan hubungan kerja) dan berkewajiban untuk 

memberikan tunjangan pengangguran. Oleh karena itu Konvensi ini sebagai 

langkah awal besar guna perbaikan menyeluruh tentang penyelenggaraan 

perlindungan Buruh Migran. 

Proses ratifikasi terhadap Kovensi Hak Buruh Migran telah dimulai setelah 

penandatanganan dilakukan pada tahun 2004. Setelah melalui berbagai desakan 

dari organisasi-organisasi buruh selama 8 tahun, akhirnya Amanat Presiden 

(Ampres) untuk ratifikasi Konvensi Hak Buruh Migran ditandatangani oleh 

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 7 Februari 2012. Ampres 

dengan Nomor R-17/Pres/02/2012 yang berisikan tentang amanat bagi DPR untuk 

membahas dan menyetujui Konvensi Hak Buruh Migran. Dalam ampres tersebut, 

presiden juga menugaskan kementerian luar negeri, kementerian hukum dan 

HAM dan kementerian tenaga kerja dan transmigrasi untuk mewakili pemerintah 

dalam mengawal pembahasan ratifikasi konvensi di DPR RI.
4
 Namun pada saat 

itu ratifikasi konvensi buruh migran belum menjadi prioritas. Fakta tersebut 

menunjukkan betapa lambannya proses pembahasan ratifikasi konvensi buruh 

                                                           
3
  http://news.detik.com/read/2012/04/09/031229/1887370/10/2/rieke-desak-pemerintah-ratifikasi-

konvensi-pbb-soal-nasib-buruh-migran, diakses pada 9 April 2012. 

 
4
 http://migrantcare.net/mod.php?mod=publisher&op=viewarticle&cid=6&artid=1498, diakses 

pada 9 April 2012. 
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http://news.detik.com/read/2012/04/09/031229/1887370/10/2/rieke-desak-pemerintah-ratifikasi-konvensi-pbb-soal-nasib-buruh-migran
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migran. Padahal jika ditinjau dari sisi politik, semestinya pembahasan ratifikasi 

konvensi buruh migran tidak ada hambatan lagi. 

Indonesia sebagai salah satu negara pengirim buruh migran terbesar, 

tergolong memerlukan waktu yang cukup lama dalam meratifikasi konvensi ini, 

yakni 8 (delapan) tahun terhitung setelah proses penandatangan yang dilakukan 

pada tanggal 22 September 2004 di New York. Rentang waktu ini tergolong lama 

jika dibandingkan dengan beberapa negara pengirim buruh migran seperti Filipina 

(2 tahun), Bangladesh (3 tahun), Argentina (3 tahun), Peru (1 tahun)
5
. Padahal 

ratifikasi tersebut tidak menimbulkan kerugian bagi Indonesia. Sebaliknya, 

ratifikasi terhadap konvensi tersebut dapat dijadikan modal untuk menggalang 

kekuatan Internasional untuk menjalankan perlindungan Buruh Migran Indonesia 

di luar negeri. Lambannya proses ratifikasi terhadap konvensi tersebut kemudian 

menimbulkan banyak tekanan dari dalam negeri baik lembaga sosial masyarakat 

maupun organisasi-organisasi lain yang peduli terhadap nasib tenaga kerja hingga 

pada akhirnya Indonesia meratifikasi konvensi setelah mendapat tekanan dan 

desakan dari berbagai pihak pada tanggal 2 Mei 2012. 

                                                           
5 Tim HRWG, Ratifikasi Konvensi Perlindungan Hak Semua Buruh Migran dan Anggota 

Keluarganya! Belajar Dari Meksiko, HRWG, 2010. 
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Masyarakat kini menunggu implementasi dari ratifikasi Konvensi Hak 

Buruh Migran tersebut. Berbagai pelanggaran terhadap hak asasi buruh migran 

Indonesia pra maupun pasca ratifikasi Konvensi Hak Buruh Migran masih terjadi 

seperti dalam laporan akhir tahun 2013, Migrant Care menyatakan di penghujung 

tahun tersebut seorang buruh migran Indonesia menjadi korban perkosaan Polisi 

Diraja Malaysia. Sebuah kebiadaban yang terus berulang di mana tahun lalu 

seorang Buruh Rumah Tangga migran juga menjadi korban perkosaan tiga polisi 

di sana yang sampai kini proses hukumnya belum tuntas.
6
 Berdasarkan 

permasalahan tersebut, diharapkan dengan adanya ratifikasi terhadap Konvensi 

Hak Buruh Migran, pemerintah akan memberikan perlindungan kepada WNI 

secara optimal mulai pada saat perekrutan dan bekerja di luar negeri, hingga saat 

mereka pulang kembali mereka ke tanah air dengan selamat. 

Berdasarkan urain di atas, penulis ingin mengangkat sebuah penelitian 

mengenai proses ratifikasi Konvensi Hak Buruh Migran di Indonesia dan 

bagaimana sebaiknya upaya pemerintah dalam melakukan implementasi Proses 

Ratifikasi Konvensi tersebut dalam memberikan perlindungan yang optimal bagi 

para TKI. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang di bahas 

diajukan dalam penelitian ini adalah “Bagaimana proses ratifikasi Konvensi Hak 

Buruh Migran dan anggota keluarganya oleh pemerintah Indonesia?” 

 

 

                                                           
6
 http://harian-nasional.com/buruh-migran-masih-terabaikan/ ,30 Desember 2013. 

http://harian-nasional.com/buruh-migran-masih-terabaikan/
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1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Proses Ratifikasi Konvensi 

Hak Buruh Migran 1990 oleh pemerintah Indonesia terhadap perlindungan TKI di 

luar negeri. 

1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1 Manfaat Praktis 

Diharapkan mampu memberikan masukan bagi Pemerintah 

Indonesia dalam memberikan perlindungan tenaga kerja Indonesia di luar 

negeri dengan mengacu kepada konvensi PBB tahun 1990 tentang 

Perlindungan Hak-hak Buruh Migran dan Anggota Keluarganya 

(Konvensi Buruh Migran) yang telah diratifikasi. 

1.4.2 Manfaat Akademis  

Sebagai Bahan dan acuan untuk menambah pengetahuan tentang 

aspek perlindungan hukum hak-hak tenaga kerja Indonesia di luar negeri 

khususnya yang terkait dengan proses implementasi konvensi PBB tahun 

1990 tentang Perlindungan Hak-hak Buruh Migran dan Anggota 

Keluarganya (Konvensi Buruh Migran). 

1.5 Kerangka Pemikiran 

1.5.1 Penelitian Terdahulu 

Dalam masalah ini penulis mengambil penelitian terdahulu mengenai 

Perlindungan Hukum Buruh Migran/TKI yang Bekerja di Luar Negeri (Studi 

Kasus Pada PJTKI Di Kota Semarang) dalam skripsinya N. Ponco Widiatmoko, 

Pelaksanaan perlindungan  hukum bagi buruh  migran/TKI yang bekerja  di luar 
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negeri berdasarkan  penelitian yang dilakukan  pada Perusahaan Jasa Tenaga 

Kerja Indonesia di Kota Semarang belum  dapat melaksanakan ketentuan-

ketentuan yang berlaku dalam Kepmenakertrans tentang Penempatan Tenaga 

Kerja Indonesia Ke Luar Negeri dan Keputusan Penempatan Tenaga Kerja Luar 

Negeri Nomor  tentang Petunjuk Teknis Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Ke 

Luar  Negeri. Sangat  diperlukan pembuatan nota  kesepahaman (Memorandum Of 

Understanding) dengan negara-negara yang selama ini menjadi tujuan 

penempatan  buruh  migran/TKI  sehingga  posisi  tawar  buruh  migran/TKI  

menjadi  lebih tinggi dan kewajiban serta hak-hak masing-masing pihak dapat 

diatur dengan jelas. Dalam penelitian ini sama menekankan dalam segi hokum 

perlindungan TKI, namun Penelitian ini tidak membahas lingkup Internasional 

yaitu mengenai konvensi PBB tentang perlindungan Buruh Migran sebagai acuan 

peraturan dalam melindungi para TKI. 

Dalam penelitian ini memiliki kesamaan yaitu membahas tentang 

perlindungan TKI dengan cara menekankan hubungan kerjasama dengan Negara 

tujuan. Dalam penelitian ini ruang lingkup bahasannya lebih luas yaitu mengenai 

hak-hak para buruh migran seperti yang terkandung dalam Konvensi Hak Buruh 

Migran serta sejauh mana konvensi hak buruh migran menjadi acuan peraturan 

dalam melindungi para buruh migran atau TKI. 

Selanjutnya Diplomasi Indonesia Dalam Perlindungan Tenaga Kerja Wanita di 

Malaysia pada Masa Pemerintahan SBY Tahun 2004-2009, dalam skripsinya 

Dian Safitri, Hasil penelitian menunjukkan bahwa penanganan kasus kekerasan 

yang dialami oleh tenaga kerja wanita yang dilakukan oleh diplomat maupun 

pemerintah dan KBRI setempat masih kurang dan belum optimal. Hubungan 
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bilateral antara Indonesia dan Malaysia belum maksimal khususnya masalah 

perlindungan tenaga kerja di Malaysia dan jumlah staf yang berada di KBRI tidak 

sebanding dengan jumlah TKW maupun TKI yang bekerja di Malaysia yang 

merupakan faktor penghambat kinerja diplomat Indonesia dalam upaya 

menangani kasus dan masalah TKW dan perlindungan terhadap mereka. 

Tantangan terbesar yang dialami oleh para diplomat adalah kurangnya respon 

pemerintah Malaysia dalam dalam menangani kasus perlu waktu bertahun untuk 

menunggu keputusan dari hakim di Malaysia. 

Dalam penelitian ini membahas tentang perlindungan TKI khususnya wanita 

dengan upaya diplomasi antara kedua Negara. Berbeda dengan penelitian 

sekarang yaitu menekankan pada konveni buruh migran, dimana adanya hukum-

hukum yang mendasari semua buruh migran sehingga diharapkan perlindungan 

TKI lebih terlindungi. 

Penelitian selanjutnya mengenai Implementasi Undang-Undang No 39 tahun 

2004 tentang Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar 

Negeri (Studi Pada TKI di Malaysia)
7
 dalam skripsinya Dewi Robi’ah. Hasilnya 

yaitu banyaknya permasalahan TKI telah melahirkan tuntutan dari masyarakat, 

NGO, LSM, media massa yang menuntut pemerintah agar meningkatkan 

perlindungan TKI di Luar negeri. Dimana dalam implementasi UU No 39 tahun 

2004 tentang penempatan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri tersebut 

pemerintah telah mengupayakan kerjasama antara pemerintah Indonesia dengan 

Malaysia dengan MOU mengenai penempatan dan perlindungan TKI di Malaysia 

                                                           
7
 Dewi Robi’ah, Implementasi Undang-Undang No 39 tahun 2004 tentang Penempatan Dan 

Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri (Studi Pada TKI di Malaysia), Universitas 

Muhammadiyah Malang. 
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pada implementasi eksternalnya. Sedangkan implementasi internalnya pemerintah 

membentuk BNP2TKI yang sesuai dengan amanat Undang-Undang, namun 

walaupun begitu hal tersebut masih belum berjalan efektif dan efisien sebab masih 

banyaknya permasalahan yang dihadapi para TKI. 

Dalam penelitian terdahulu diatas berbeda dengan penelitian yang penulis 

angkat yaitu pada tataran penyelesaian masalah TKI di luar negeri illegal dan 

permasalahan lainnya sedangkan penelitian ini dengan mengangkat proses 

ratifikasi buruh migran dan anggota keluarganya dan prospek ke depan mengenai 

kesejahteraan buruh Migran yaitu dalam penyetaraan Hak atas diberlakukannya 

Konvensi Hak burun migran. 

Penelitian ini mengacu pada beberapa penelitian sebelumnya. Beberapa 

penelitian terdahulu yang juga meneliti mengenai perlindungan TKI di luar negeri 

dapat dilihat pada tabel 1.1 berikut: 

Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu 

Peneliti Judul Metode Hasil 

1). Dewi 

Robi’ah. 

(Skripsi) 

 

Implementasi 

Undang-Undang 

No 39 tahun 2004 

tentang 

Penempatan Dan 

Perlindungan 

Tenaga Kerja 

Indonesia di Luar 

Negeri (Studi 

Pada TKI di 

Malaysia) 

 

Deskriptif 

Kualitatif. 

 

Implementasi UU No 

39 tahun 2004 tentang 

penempatan Tenaga 

Kerja Indonesia di Luar 

Negeri yang dilakukan 

oleh pemerintah adalah 

mengupayakan 

kerjasama antara 

pemerintah Indonesia 

dengan Malaysia 

dengan MOU 

mengenai penempatan 

dan perlindungan TKI 

di Malaysia pada 

implementasi 

eksternalnya. 

Sedangkan 
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implementasi 

internalnya pemerintah 

membentuk BNP2TKI 

yang sesuai dengan 

amanat Undang-

Undang. 

Relevansi:Penelitian 

ini dan penelitian 

sekarang sama-sama 

membahas tentang 

penempatan dan 

perlindungan TKI 

(buruh migran) di luar 

negeri serta 

implementasi dari 

undang-undang yang 

berkaitan. Namun 

dalam penelitian 

sekarang lebih jauh 

menekankan dalam 

lingkup perjanjian 

Internasional yaitu 

meneliti proses 

ratifikasi konvensi PBB 

tentang perlindungan 

Buruh Migran. 

 

 

Peneliti Judul Metode Hasil 

2). N.Ponco 

Widiatmoko. 

(Skripsi) 

 

Perlindungan 

Hukum Buruh 

Migran/TKI yang 

Bekerja di Luar  

Negeri (Studi 

Kasus Pada PJTKI 

Di Kota 

Semarang). 

 

 

Analisis 

Kualitatif 

dengan 

Pendekatan 

Yuridis 

Sosiologis. 

 

 

Pelaksanaan 

perlindungan  hukum 

bagi buruh  

migran/TKI yang 

bekerja  di luar negeri 

berdasarkan  penelitian 

yang dilakukan  pada 

Perusahaan Jasa 

Tenaga Kerja Indonesia 

di Kota Semarang 

belum  dapat 

melaksanakan 

ketentuan-ketentuan 

yang berlaku dalam 

Kepmenakertrans 

tentang Penempatan 

Tenaga Kerja Indonesia 

Ke Luar Negeri dan 
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Keputusan Penempatan 

Tenaga Kerja Luar 

Negeri Nomor  tentang 

Petunjuk Teknis 

Perlindungan Tenaga 

Kerja Indonesia Ke 

Luar  Negeri. Sangat  

diperlukan pembuatan 

nota  kesepahaman 

(Memorandum Of 

Understanding) dengan 

negara-negara yang 

selama ini menjadi 

tujuan penempatan  

buruh  migran/TKI  

sehingga  posisi  tawar  

buruh  migran/TKI  

menjadi  lebih tinggi 

dan kewajiban serta 

hak-hak masing-

masing pihak dapat 

diatur dengan jelas. 

Dalam penelitian ini 

sama menekankan 

dalam segi hokum 

perlindungan TKI, 

namun Penelitian ini 

tidak membahas 

lingkup Internasional 

yaitu mengenai 

konvensi PBB tentang 

perlindungan Buruh 

Migran sebagai acuan 

peraturan dalam 

melindungi para TKI. 

Relevansi: Dalam 

penelitian ini memiliki 

kesamaan yaitu 

membahas tentang 

perlindungan TKI 

dengan cara 

menekankan hubungan 

kerjasama dengan 

Negara tujuan. Dalam 

penelitian ini ruang 

lingkup bahasannya 

lebih luas yaitu 
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mengenai hak-hak para 

buruh migran seperti 

yang terkandung dalam 

Konvensi Hak Buruh 

Migran serta sejauh 

mana konvensi hak 

buruh migran menjadi 

acuan peraturan dalam 

melindungi para buruh 

migran atau TKI. 

 

 

Peneliti Judul Metode Hasil 

3). Dian Safitri. 

 (Skripsi) 

 

Diplomasi 

Indonesia Dalam 

Perlindungan 

Tenaga Kerja 

Wanita di 

Malaysia pada 

Masa 

Pemerintahan SBY 

Tahun 2004-2009. 

 

Deskriptif 

Kualitatif. 

 

Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa 

penanganan kasus 

kekerasan yang dialami 

oleh tenaga kerja 

wanita yang dilakukan 

oleh diplomat maupun 

pemerintah dan KBRI 

setempat masih kurang 

dan belum optimal. 

Hubungan bilateral 

antara Indonesia dan 

Malaysia belum 

maksimal khususnya 

masalah perlindungan 

tenaga kerja di 

Malaysia dan jumlah 

staf yang berada di 

KBRI tidak sebanding 

dengan jumlah TKW 

maupun TKI yang 

bekerja di Malaysia 

yang merupakan faktor 

penghambat kinerja 

diplomat Indonesia 

dalam upaya 

menangani kasus dan 

masalah TKW dan 

perlindungan terhadap 

mereka. Tantangan 

terbesar yang dialami 

oleh para diplomat 

adalah kurangnya 

respon pemerintah 

Malaysia dalam dalam 



13 
 

menangani kasus perlu 

waktu bertahun untuk 

menunggu keputusan 

dari hakim di Malaysia. 

Relevansi: Dalam 

penelitian ini 

membahas tentang 

perlindungan TKI 

khususnya wanita 

dengan upaya 

diplomasi antara kedua 

Negara. Berbeda 

dengan penelitian 

sekarang yaitu 

menekankan pada 

konveni buruh migran, 

dimana adanya hokum-

hukum yang mendasari 

semua buruh migran 

sehingga diharapkan 

perlindungan TKI lebih 

terlindungi. 

1.5.2 Landasan Konsep 

1.5.2.1 Decission Making Process Model III 

   1.5.2.1.1 Alur Perjanjian Menjadi Hukum Internasional 

Perjanjian Internasional adalah suatu perjanjian yang diadakan 

antara anggota masyarakat bangsa-bangsa dan bertujuan untuk 

mengakibatkan akibat-akibat hukum tertentu.
8
Dalam perjanjian 

Internasional dapat dikatakan secara jelas aktor-aktor hukum Internasional 

yang berkelompok yang yang mengadakan suatu kesepakatan bersama 

untuk menselaraskan kepentingan bersama sehingga dapat disetujui 

bersama serta mengikatnya. 

                                                           
8
Mochtar Kusumaatmaja, Pengantar Hukum Internasional, buku I, bagian umum, Bina Cipta, 

Bandung, 1976, hal 38. 
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Perjanjian dan standar-standar lainnya seperti konvensi umumnya 

terwujud atas inisiatif minimal satu negara, selain itu biasanya juga 

terdapat dorongan-dorongan dari negara-negara lainnya dalam forum 

PBB.Ada Sejumlah perjanjian yang dipegang di bekas Komisi Hak Asasi 

PBB, ada juga sejumlah perjanjian lainnya dirapatkan langsung di Majelis 

Umum. 

Komisi Hak Asasi merupakan badan bawahan utama Dewan 

Ekonomi dan Sosial PBB (ECOSOC) dan bertemu dalam sesi tahunan 

sejak 1946 hingga 2006, saat komisi tersebut digantikan oleh Dewan Hak 

Asasi PBB. Dewan Hak Asasi PBB bertemu beberapa kali dalam setahun 

dan melaporkan secara langsung ke Majelis Umum, yang juga memilih 

anggota Dewan tersebut dari kalangan negara anggota PBB.
9
 

Majelis Umum merupakan badan pertimbangan dan penyusun 

kebijakan utama bagi PBB. Seluruh negara anggota memiliki hak suara 

dan hak pilih di dalamnya. Majelis ini bertemu setiap tahunnya di New 

York biasanya setiap September hingga Desember,selain itu akan 

berkumpul ketika diperlukan. 

Begitu negara-negara yang ingin mengembangkan sebuah 

instrumen hak asasi baru mendapatkan persetujuan Majelis Umum PBB, 

maka dibentuklah sebuah kelompok kerja antar pemerintah atau kelompok 

penyusun draft. Kelompok semacam itu normalnya mengikutsertakan 

negara-negara dari seluruh kawasan.Kelompok tersebut biasanya dipimpin 
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 Edy Suryono S.H, Praktek Ratifikasi Perjanjian Internasional Di Indonesia, Remadja Karya, 

Bandung, 1984. 
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oleh perwakilan pemerintah-pemerintah yang mengajukan standar baru 

untuk dibahas menjadi hukum Internasional. 

Namun, negara-negara yang mengajukan argumentasi baik 

menentang ataupun yang mendukungnya seringkali berupaya 

mendapatkan posisi tawar dari kursi di komite penyusun draft untuk 

menjamin kepentingannya agar draft tersebut yang akhirnya dicetuskan 

tidakterlalu membuat mereka keberatan. Beberapa perjanjian 

membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk terwujud. Konvensi 

Internasional mengenai Perlindungan Hak-hak Seluruh Buruh Migran dan 

Anggota Keluarganya (International Convention on the Protection of the 

Rights of All Migran Workers and Members of Their Families) 

membutuhkan waktu sepuluh tahun untuk mengerjakan dan 

menegosiasikan setelah Kelompok Kerjanya dibentuk pada tahun 1980. 

Kelompok penyusun draft umumnya mengkaji standar-standar 

yang telah ada dari konvensi-konvensi sebelumnya, termasuk keputusan 

dan rekomendasi badan-badan pakar, untuk menggunakan apa yang 

mungkin relevan, sebanding atau bisa diaplikasikan. Kelompok tersebut 

juga seringkali mengandalkan keahlian organisasi-organisasi hukum dan 

hak asasi manusia independen, termasuk badan- badan non pemerintah 

yang berkompeten di bidang tersebut. Dalam kasus Konvensi Hak-Hak 

Buruh Migran, sejumlah organisasi antar pemerintah, organisasi PBB dan 

organisasi non poemerintah memberikan saran selama proses penyusunan 

draft, terutama Kantor Perburuhan Internasional/International Labour 

Office, mengingat keahliannya dalam permasalahan migrasi tenaga kerja. 
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Standar Ketenagakerjaan Internasional dikembangkan melalui suatu proses 

tersendiri di bawah pengawasan Organisasi perburuhan 

Internasional/International Labour Organization (ILO).
10

 

Seluruh standar hak asasi Internasional dimaksudkan untuk 

menjadi dasar acuan bagi pembuatan undang-undang nasional yang 

relevan di seluruh negara. Lebih jauh lagi perjanjian Internasional bisa 

mengikat ketika telah disepakati oleh beberapa negara anggotanya, dimana 

terdapat prosedur-prosedur dalam perjanjian Internasional agar bisa 

mengikat menjadi hukum Internasional, yaitu prosedur normal yang terjadi 

dengan cara perundingan (negosiasi), penandatanganan, persetujuan, dan 

ratifikasi. Selain itu juga ada prosedur yang disederhanakan, dimana 

prosedur ini timbul karena adanya urgensi yang memerlukan penyelesaian 

yang cepat seperti kebutuhan ekonomi dan politik.
11

 Sedangkan dalam 

prosedur normal terkesan terkesan agak lambat karena memerlukan 

kesepakatan dari berbagai pihak. 

Dalam konvensi Buruh buruh migran dan Anggota Keluarganya 

membutuhkan alur prosedur normal, dimana setelah perundingan begitu 

kelompok penyusun draft menyapakati suatu naskah, maka naskah tersebut 

diajukan kepada Majelis Umum PBB untuk diadopsi, baik secara voting 

ataupun konsensus. Langkah tersebut menjadi awal mula dalam mencapai 

tujuannya yaitu menjadi instrumen hukum Internasional. Sebuah 

perjanjian multilateral harus secara formal disetujui oleh minimal sejumlah 

negara, yang ditentukan di dalam perjanjian tersebut, sebelum dinyatakan 

                                                           
10

http://www.ilo.org/global/Whatwedo/InternationalLabourStandards/Introduction/creation/lang-- 

en/index.htm diakses 22 juni 2012. 
11

Edy Suryono S.H, Opcit hal: 36. 

http://www.ilo.org/global/Whatwedo/InternationalLabourStandards/Introduction/creation/lang--%20en/index.htm
http://www.ilo.org/global/Whatwedo/InternationalLabourStandards/Introduction/creation/lang--%20en/index.htm
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mengikat bahkan pada negara-negara yang menandatanganinya sekalipun. 

Dengan secara formal menyetujui sebuah perjanjian, maka sebuah negara 

sepakat untuk memasukkan dan bertanggungjawab atas standar-

standarnya. Persetujuan semacam itu bisa dibuat dalam langkah formal 

(prosedur normal) ataupun informal (prosedur yang disederhanakan). 

Sebagai langkah pertama, sebuah negara mungkin menandatangani sebuah 

perjanjian, yang bisa dianggap sebagai pernyataan kemauan untuk 

mengikutinya yang biasanya dilakukan oleh badan eksekutif perwakilan 

pemerintahan. Kemudian juga membutuhkan langkah selanjutnya dari 

badan legislatif untuk dijadikan undang-undang dinegaranya masing-

masing. Dalam langkah pembuatan perjanjian tersebut dapat disimpulkan 

memiliki kecenderungan model politik birokratik, yaitu terpusat pada 

adanya interaksi para pejabat publik dalam tawar menawar diantara 

mereka sesuai persepsi, kepentingan dan perspektif para pembuat 

kebijakan.
12
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 Iva Rachmawati, Memahami Perkembangan Studi Hubungan Internasional, Aswaja Pressindo, 

Yogyakarta, 2012, hal 61. 
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Dalam hal ini dapat digambarkan dalam skema 1.1 berikut ini: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   1.5.2.1.2 Model Politik Birokrasi 

Dalam pengambilan keputusan terdapat beberapa model yang 

relevan menurut Graham T. Allison, salah satunya yaitu model politik 

birokrasi. Model ini menekankan pada peranan yang dilakukan banyak 

birokrat yang terlibat dalam proses politik luar negeri ,dan tidak 
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memfokuskan perhatiannya hanya pada pembuat keputusan politik luar 

negeri suatu Negara. Dengan demikian para birokrat mempunyai banyak 

pengaruh dalam merumuskan politik luar negeri
13

. 

Penulis menggunakan model ini sebagai cara pengambilan 

keputusannya dilihat dari adanya proses perundingan-perundingan yang 

ada yang terjadi antara pemerintahan khususnya Kemenakertrans, 

KemHukHam, KemenLu, dan DPR serta LSM-LSM yang bersangkutan. 

Hal tersebul sesuai dengan model politik birokrasi dimana pada 

model ini pemerintah dianggap terdiri dari sekian banyak individu dan 

organisasi. Konsekuensi yang muncul adalah keputusan tidaklah 

dipandang sebagai produk rasionalitas melainkan produk dari proses 

interaksi dan penyesuaian dari berbagai individu dan organisasi. Dengan 

kata lain, politik luar negeri merupakan proses politik yang meliputi 

perundingan-perundingan, kompromi, dan penyesuaian-penyesuaian
14

. 
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 Ibid Hal 66. 
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 Peter A. Toma dan Robert F. Gorman. 1991, International Relations : Understanding Global 

Issues. Pasific Grove, California : Brooks Cole Publishing Company, Hal 135-136 dalam Anak 

Agung Banyu Perwita. 
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Skema 1.2 Model Politik Birokrasi: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.5.2.2 Hukum Internasional yaitu Konvensi Hak Buruh Migran dan 
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mengatur antera Negara-negara dan subjek-subjek hukum lainnya dalam 

kehidupan masyarakat Internasional.
15

 

Dalam hal ini hukum Internasional bukan saja mengatur hubungan 

antara Negara tetapi juga subjek-subjek hukum lainnya seperti organisasi-

organisasi Internasional, kelompok supranasional, dan gerakan-gerakan 

pembebasan nasional. Bahkan dalam hal tertentu hukum Internasional juga 

diberlakukan terhadap individu-individu dalam dalam hubungannya 

dengan Negara-negara.
16

 Walaupun hukum Internasional tidak hanya 

berlaku pada pihak antar Negara saja, namun dalam konteks Internasional 

tetap saja Negara yang memainkan ritme peranan utama. 

Kedudukan individu dalam hukum Internasional adalah sebagai 

subjek dari hukum Internasional, secara prinsip merupakan tugas Negara 

agar melindungi individu-individu karena setiap individu mempunyai hak 

asasi yang harus dihormati oleh Negara, masalah perlindungan 

Internasional HAM ini sudah diatur dan diuraikan secara baik dalam 

hukum Internasional HAM, dimana secara jelas hukum Internasional 

HAM mengatur dan melindungi mengenai kekerasan individu-individu 

maupun kelompok.
17

 

Salah satu hukum Internasional yang turut mengatur dan 

melindungi HAM adalah Konvensi Hak Buruh Migran 1990. Upaya 

pemerintah dan DPR RI dalam melindungi para buruh migran adalah 

dengan meratifikasi Konvensi Hak Buruh Migran tersebut pada tahun 
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 Mauna Boer. 2003. Hukum Internasional (Pengertian, Peranan, dan Fungsi dalam era 

dinamika Global). Bandung:Alumni 
16

  Ibid Hal 1. 
17

 Ibid hal 591 
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2012. Ratifikasi konvensi tersebut merupakan komitmen pemerintah 

terhadap perlindungan buruh migran beserta keluarganya. Selain itu, posisi 

tawar pemerintah Indonesia juga akan lebih besar dengan negara-negara 

pengguna tenaga kerja Indonesia.
18

 

Dalam menganalisis permasalahan banyaknya tindak kekerasan 

terhadap Tenaga Kerja Indonesia yang berada di Malaysia penulis 

menggunakan konsep Konvensi PBB yaitu Konvensi Hak Buruh Migran, 

yang menyatakan bahwa tidak seorang pun Buruh Migran atau anggota 

keluarganya boleh dijadikan sasaran penyiksaan atau perlakuan atau 

penghukuman yang kejam, tidak manusiawi dan merendahkan martabat. 

Konsep ini dapat menjadi acuan bagaimana Indonesia membuat berbagai 

kebijakan sebagai suatu upaya memaksimalkan fungsi hukum untuk 

melindungi dan menjamin keselamatan Warga Negaranya yang memiliki 

status buruh migran di Malaysia agar tidak mengalami tindak kekerasan 

dan sebagainya yang merugikan para TKI. 

Selain itu, buruh migran di Indonesia juga memiliki hak hukum 

yang berasal dari Konstitusi, undang-undang, peraturan dan perjanjian 

komersial pribadi dengan agen tenaga kerja dan majikan serta di bawah 

hukum Internasional. Hak hukum termasuk hak khusus untuk bekerja di 

luar negeri, diperlakukan setara dengan calon  Buruh  lainnya,  dibayar  

dengan  upah  sesuai  standar  yang  berlaku, menerima salinan kontrak 

kerja, dan tidak dianiaya atau dieksploitasi. Buruh migran juga memiliki 
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  http://nasional.news.viva.co.id/news/read/367195-ratifikasi-konvensi--bukti-
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hak untuk memperoleh pelatihan dan informasi yang sesuai dengan jenis 

Buruhan yang akan mereka lakukan. 

Hukum nasional Indonesia berkenaan dengan perlindungan TKI di 

luar negeri tidak akan mungkin dapat dipaksakan keberlakuannya di 

wilayah negara lain, sehingga sarana yang paling mungkin untuk 

mewujudkannya adalah dengan membuat kerjasama dan perjanjian 

bilateral maupun multilateral antarnegara untuk memberikan 

perlindungan maksimal terhadap warga negaranya.
19

 Dalam hal ini bisa 

menekan Negara lain dengan memonitoring konvensi ini ke mahkamah 

Internasional sehingga Negara penerima lamban laun juga segera 

meretifikasi ataupun dapat dengan perjanjian bilateral kedua negara. 

Semua konsepsi sudah tertera jelas dalam konvensi ini agar mampu 

memberikan pemenuhan perlindungan hukum dan hak asasi manusia 

yang baik bagi buruh migran Indonesia di Malaysia, pemerintah 

Indonesia seharusnya mengadopsi seluruh ketentuan Konvensi Hak 

Buruh Migran dalam perumusan MoU serta memperkuat diplomasi 

dengan Malaysia sehingga pemerintah memiliki bargaining power yang 

tinggi. 

1.6 Metodologi Penelitian 

1.6.1 Jenis Penelitian 

Penelitian ini dilakukan dengan metode deskriptif kualitatif. 

Penelitian kualitatif dilakukan dalam situasi wajar (natural setting). 

Metode ini berusaha untuk memahami dan menafsirkan makna suatu 
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 Agusmidah, Hukum Ketenagakerjaan Indonesia, Ghalia Indonesia, Bogor, 2010, hal. 103. 
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peristiwa interaksi tingkah laku manusia dalam situasi tertentu menurut 

perspektif peneliti sendiri.
20

 

1.6.2 Batasan Waktu Penelitian 

Dalam penelitian ini menggunakan batasan waktu mulai dari 

ditandatanganinya Konvensi Internasional (PBB) tahun 1990 tentang 

Perlindungan Hak-hak Buruh Migran dan Anggota Keluarganya 

(Konvensi Buruh Migran) yang dijadikan sebagai hukum Internasional 

yaitu 2004-2012. 

1.6.3 Teknik Pengumpulan Data 

Penelitian ini menggunakan pengumpulan data dengan Metode 

penelitian pustaka (library research), yakni menggunakan literatur-

literatur dan tulisan-tulisan yang berkaitan dengan penelitian, seperti: 

Buku, Jurnal, Media massa, dan masih banyak lainnya. 

Data yang sudah berhasil dikumpulkan tersebut, selanjutnya 

dilakukan editing secukupnya untuk mengetahui apakah data tersebut 

sudah benar, lengkap dan atau masih ada kekurangan yang harus 

disempurnakan, selanjutnya disajikan dalam bentuk skripsi. Teknik 

analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif, 

yaitu data yang telah dikumpulkan kemudian disusun secara sistematis, 

selanjutnya dianalisa guna mencari kejelasan terhadap masalah yang 

dibahas. 
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1.7 Sistematika Penulisan 

Secara keseluruhan penelitian ini akan dibagi dalam beberapa bab dengan 

uraian sebagai berikut: 

Bab I  Pendahuluan, meliputi latar belakang penelitian, rumusan masalah, 

batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian 

terdahulu, landasan konseptual dan metodologi penelitian. 

Bab II  Dalam bab ini akan membahas tentang Latar belakang Konvensi Buruh 

migran dan keluargannya 1990 dan perkembangannya di Indonesia, yaitu 

meliputi isi konvensi,  serta Konsekuensi konvensi bagi Indonesia. 

Bab III  Hasil Penelitian dan Pembahasan, membahas tentang proses ratifikasi 

hak buruh migran dan anggota keluarganya, yaitu meliputi: Landasan 

Ratifikasi Konvensi Buruh migrant dan anggota keluarganya, Proses dan 

Alur pemerintah dalam proses ratifikasi konvensi hak buruh migran dan 

keluarganya, Model Birokrasi sebagai hambatan proses Ratifikasi 

Konvensi Migran 1990, serta Faktor-faktor pendukung pemerintah 

Indonesia Dalam Meratifikasi Konvensi Buruh Migran 1990. 

Bab IV  Penutup, berisikan tentang kesimpulan. 

 


