
82 

 

BAB III 

FAKTOR INTERNAL YANG MEMPENGARUHI INDONESIA 

MEMBERLAKUKAN MORATORIUM TKI INFORMAL KE  

TIMUR TENGAH 

Bab ini akan membahas tentang faktor internal (faktor jenis pemerintahan 

negara dan individual) yang dimaksud dalam teori determinants of foreign policy 

behavior milik W. Kegley, Jr. dan Eugene R. Wittkopf,114 dalam menganalisa kasus 

yang diteliti oleh peneliti yakni, kebijakan pemerintah terkait moratorium TKI informal 

ke Timur Tengah. Lebih lanjut, dalam Bab ini terdapat dua sub Bab utama yakni 

pertama, Komitmen Presiden Jokowi Terhadap Permasalahan TKI Informal di Timur 

Tengah, sebagai level individu yang mempengaruhi pemberlakuan moratorium ke 

Timur tengah. Sub Bab selanjutnya yakni terkait dengan faktor jenis pemerintahan 

suatu negara yang dibahas dalam sub Bab yang berjudul Aspirasi dan Bentuk Tindakan 

Masyarakat Indonesia Dalam Menyuarakan Hak Para TKI. 

3.1 Komitmen Presiden Jokowi Terhadap Permasalahan TKI Informal Di 

Timur Tengah 

Gaya kepemimpinan setiap pemimpin akan memberikan warna kebijakan khas 

pada negara yang ia pimpin. Hal ini dikarenakan secara tidak langsung setiap kebijakan 

yang ia ciptakan merupakan representasi dari kepribadian pemimpin itu sendiri. 

Sehingga, tidak lagi menjadi rahasia jika seseorang dengan kepribadian yang tegas 

akan menghasilkan kebijakan yang tegas pula, seseorang dengan kepribadian yang 

                                                           
114 Charles W. Kegley, Jr &  Eugene R. Wittkopf, Op. Cit, hal. 46 
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optimis akan menghasilkan kebijakan yang penuh ambisi, seseorang dengan 

kepribadian yang welas asih akan menghasilkan kebijakan yang pro rakyat kecil dan 

seterusnya. Presiden Jokowi merupakan seorang anak dari keluarga sederhana, ia lahir 

pada tanggal 21 Juni 1961 di Surakarta, Jawa Tengah dan merupakan anak pertama 

dari empat bersaudara.115 Semasa kecilnya Presiden Jokowi dan keluarga sering hidup 

berpindah-pindah dari rumah sewa satu ke rumah sewa lainnya, keluarga inipun sempat 

pula merasakan pengalaman digusur dari tempat tinggalnya di bantaran kali Pepe yang 

kemudian memaksa mereka tinggal menumpang di rumah kerabat di daerah 

Gondang.116  

Sejak kecil Presiden Jokowi merupakan sosok yang tidak ingin menyusahkan 

orang tuanya, pekerja keras, jujur, mandiri serta memiliki jiwa sosial yang tinggi. 

Menjadi ojek payung ketika hujan, kuli panggul, bekerja di perusahaan kayu sebagai 

pengergaji kayu serta jualan aneka barang merupakan pekerjaan yang ia pilih guna 

membiayai sekolahnya. Bahkan ia rela kesekolah berjalan kaki dari pada harus 

meminta dibelikan sepeda kepada orang tuanya.117 Semasa perkuliahannya di 

Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta, ia tidak memiliki prestasi yang 

menonjol, namun kejujurannya dalam berkomitmen untuk tidak mencontek merupakan 

sebuah hal yang patut dibanggakan, ia pun lulus pada tahun 1985 dalam usia 24 

tahun.118  

                                                           
115 Profil Joko Widodo, diakses dalam https://www.viva.co.id/siapa/read/81-jokowi, diakses pada 2 Juni 

2018, pukul 13:55 WIB. 
116 Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, Biografi Presiden Joko Widodo, diakses dalam 

http://kepustakaan-presiden.pnri.go.id/biography/?box=detail&presiden_id=18&presiden=jokowi, 

diakses pada 2 Juni 2018, pukul 12:36 WIB. 
117 Profil Joko Widodo, Op. Cit.  
118 Ibid. 

https://www.viva.co.id/siapa/read/81-jokowi
http://kepustakaan-presiden.pnri.go.id/biography/?box=detail&presiden_id=18&presiden=jokowi
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Tidak lama setelah kelulusannya, ia memilih menitih karir dengan bekerja di 

salah satu BUMN yakni, PT Kertas Aceh.119 Setelah 2 tahun ia merantau di Aceh, ia 

memutuskan untuk kembali ke Solo dan bekerja di tempat pamannya yang bergerak di 

bidang perkayuan, dan tidak lama setelah itu, Presiden Jokowi keluar dari tempat 

pamannya dan mendirikan usaha sendiri dengan nama CV Rakabu, yang diambil dari 

nama anak pertamanya, Gibran Rakabuming Raka.120 Kesuksesan yang di raih 

Presiden Jokowi dalam berbisnis mebel ini kemudian mengerakan ia untuk terjun pada 

ranah sosial, di mana ia melihat banyak sekali usaha kecil masyarakat Solo yang 

memiliki potensi untuk maju, namun belum berkembang dengan baik.121  

Presiden Jokowi bersama dengan beberapa rekan pengusaha lainnya kemudian 

menggagas untuk membentuk organisasi pengusaha mebel nasional cabang Solo yang 

bernama Asosiasi Pengusa Mebel Indonesia (Asmindo), dengan Presiden Jokowi 

sebagai ketuaya.122 Pada perkembangannya, Asmindo dengan berbagai kegiatannya 

mampu mengangkat daya usaha para pengusaha kecil dan menengah para anggotanya. 

Setelah dua tahun lamanya Presiden Jokowi memimpin Asmindo, para pengurus dan 

anggota Asmindo kemudian merekomendasikannya untuk terjun didunia politik, saat 

itu adalah dengan mencalonkan diri untuk Pemilukada Solo 2005, dan berhasil terpilih 

sebagai Walikota Solo periode 2005-2010, dengan demikian maka dimulailah ia 

berkarir sebagai politisi hingga sekarang.123 

                                                           
119 Ibid. 
120 Ibid. 
121 Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, Op. Cit. 
122 Ibid. 
123 Ibid. 
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Jika melihat langsung melalui perjalanan hidup serta kepribadian Presiden 

Jokowi, maka secara langsung maupun tidak kedua faktor ini dapat mempengaruhi 

kebijakan yang dihasilkan oleh Presiden Jokowi. Kepribadiannya yang low profile, 

perduli dengan rakyat kecil dan tegas inilah yang kemudian menghasilkan warna 

kebijakan yang khas. Trisakti dan Nawacita merupakan salah satu wujud kebijakan 

yang nyata dari kepribadian Presiden Jokowi. Dalam Trisakti terdapat beberapa poin 

yang menggambarkan keperdulian Presiden Jokowi terhadap rakyat kecil, dalam hal 

ini adalah buruh migran, begitu pula dengan Sembilan Agenda Prioritas (Nawacita). 

Dalam Trisakti pada aspek berdaulat dalam bidang politik poin pertama 

tentang rencana membangun wibawa politik luar negeri dan mereposisi peran 

Indonesia dalam Isu-isu global (huruf b) yakni, meningkatkan peran global melalui 

middel power yang menempatkan Indonesia sebagai kekuatan regional dengan 

keterlibatan global secara selektif, dengan memberi prioritas pada permasalahan yang 

secara langsung berkaitan dengan kepentigan bangsa dan rakyat Indonesia.124 Prioritas 

ini akan dicapai melalui 8 agenda aksi salah satunya yakni, dengan cara membangun 

kapasitas untuk melindungi hak dan keselamatan warga negara Indonesia di luar negeri 

dengan memberi perhatian khusus pada perlindungan TKI.125 

Selanjutnya yakni pada poin ke-10 tentang komitmen pemberdayaan 

perempuan dalam politik dan pembangunan dalam kebijakan pemberdayaan 

perempuan, kebijakan ini ditekankan pada 7 prioritas utama, salah satunya pada (huruf 

g) berkomitmen menginisiasi pembuatan peraturan perundangan dan langkah-langkah 

                                                           
124 Jalan Perubahan Untuk Indonesia yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian: Visi Misi, dan 

Program Aksi Jokowi-Jusuf Kalla 2014, Op. Cit, hal 14-15. 
125 Ibid. 
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perlindungan bagi semua Pekerja Rumah Tangga (PRT) yang bekerja di dalam maupun 

di luar negeri, memberikan perlindungan bagi buruh migran melalui: memberikan 

pembatasan dan pengawasan peran swasta, menghapus semua praktek diskriminatif 

terhadap buruh migran terutama buruh migran perempuan, menyediakan layanan 

publik bagi buruh migran yang mudah, murah dan aman sejak rekruitmen, selama di 

luar negeri hingga pulang kembali ke Indonesia, serta menyediakan bantuan hukum 

secara cuma-cuma bagi buruh migran yang berhadapan dengan masalah hukum yang 

sejalan dengan harmonisasi konvensi internasional 1990 tentang perlindungan hak-hak 

buruh migran dan anggota keluarganya ke dalam seluruh kebijakan terkait  migrasi 

tenaga kerja.126 

Selain itu, keperdulian Presiden Jokowi kepada para buruh tercermin pula 

dalam Trisakti pada aspek berdikari dalam bidang ekonomi, poin ke-5 tentang 

komitmen untuk membangun pemberdayaan buruh yang diwujudkan melalui 10 

agenda utama. Dari 10 egenda tersebut terdapat 3 agenda penting yang sangat berpihak 

kepada buruh migran yakni pada agenda ke 7, 8, dan 9.127 Pada agenda ke-7 disebutkan 

bahwa pemerintah akan melakukan revisi UU No.39 tahun 2004 tetang penempatan 

TKI dengan menekankan pada aspek perlindungan. Pada agenda ke-8 pemerintah 

mendukung adanya pengesahan UU sistem dan komite pengawasan ketenagakerjaan, 

UU sistem pengupahan dan perlidungan upah; UU kesehatan, UU keperawatan, UU 

kebidanan; UU perlindungan PRT; UU pekerja media, serta memberi dukungan pada 

UU yang harus direvisi yakni, UU ketenagakerjaan; UU penyelesaian industrial; UU 

penempatan dan perlidungan TKI di luar negeri. Sedangkan pada agenda ke-9 

                                                           
126 Ibid, hal 26. 
127 Ibid, hal. 37-38 
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pemerintah mendukung pengalihan konsorsium ansuransi TKI menjadi bagian dari 

BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) kesehatan. 

Selanjutnya, dalam salah satu poin Nawacita yakni poin pertama Presiden 

Jokowi menegaskan kembali keperduliannya terhadap buruh migran, yang terlihat pada 

komitmen negara dalam melindungi segenap  bangsa dan memberi rasa aman pada 

seluruh warga negara, salah satunya yaitu terhadap perlindungan hak dan keselamatan 

warga negara Indonesia di luar negeri, khususnya para keperja migran.128 Lebih lanjut, 

keseriusan pemerintah dalam melindungi segenap bangsa dan memberi rasa aman pada 

seluruh warga negara khususnya bagi para pekerja migran ini kemudian diwujudkan 

dengan kebijakan moratorium TKI informal ke Timur Tengah.  

Pada hakikatnya kebijakan moratorium ini lahir atas dasar banyaknya kasus 

TKI bermasalah di Timur Tengah, dari salah satu pertimbangan inilah kemudian 

Kemnaker membuat kebijakan terkait moratorium TKI Informal ke Timur Tengah 

yang diatur dalam keputusan Kemnaker No. 260 tahun 2015 atas persetujuan Presiden 

Jokowi.129 Kenyataan bahwa Presiden Jokowi turut memberi persetujuan terkait 

Kepmen No. 260 ini maka, dapat dilihat pula keperdulian Presiden Jokowi terhadap 

nasib para TKI di negara penempatan guna melindungi segenap masyarakat Indonesia. 

Hal ini tentu sangat cocok dengan kepribadian Presiden Jokowi yang dikenal dengan 

sifat low profile, peduli rakyat kecil dan tegas dalam mengambil keputusan. 

Di sisi lain, komitmen Presiden Jokowi Terkait kebijakan moratorium ini dapat 

dicerminkan dari peran pentingnya dalam berbagai upaya diplomasi yang ia lakukan 

                                                           
128 Ibid, hal. 7 
129 Wawancara dengan Teguh Fatiar. 
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dengan negara-negara terkait. Salah satu diplomasi yang dilakukan Presiden Jokowi 

terhadap negara Timur Tengah ini dilakukannya pada kesempatan kedatangan Raja 

Arab Saudi yakni, Raja Salman ke Indonesia pada tanggal 1-9 Maret 2017 lalu, pada 

kesempatan pertemuan ini baik Preisden Jokowi maupun Raja Salman keduanya 

menjadikan perlindungan TKI sebagai salah satu focus hubungan kedua negara, hal ini 

disampaikan langsung oleh Menteri Luar Negeri Retno Marsudi kepada wartawan di 

Istana Bogor.130 Dalam pertemuan ini, Presiden Jokowi meminta Raja Salman untuk 

mengayomi para warga Indonesia di Arab Saudi dan hal inipun disambut Raja Salman 

dengan pernyataan bahwa meski tidak dimintapun ia akan mengayomi WNI, karena 

bagi mereka WNI itu seperti warga negara mereka sendiri.131 

Sebelumnya, Presiden Jokowi Sendiri pernah melakukan kunjungan ke Arab 

Saudi pada tahun 2015 lalu, agenda kunjungan tersebut adalah untuk melobi Raja 

Salman terkait peringanan hukuman para TKI yang terancam eksekusi hukuman mati 

serta meminta komitmen Arab Saudi dalam melindungi PRT asal Indonesia.132 Namun, 

dalam perkembangannya Arab Saudi tidak menanggapi dengan baik kunjungan 

Presiden Jokowi pada 2015 lalu, hal ini terbukti dengan masih banyaknya jumlah TKI 

bermasalah. Sehingga dengan adanya momen kunjungan Raja Salman pada tahun 2017 

ini diharapkan mampu membawa dampak baik pada perkembangan komitmen Arab 

Saudi dalam memberikan perlindungan pada para TKI. 

                                                           
130 BBC News Indonesia, Presiden Jokowi didesak Melobi Raja Salman Soal TKI, diakses dalam 

http://www.bbc.com/indonesia/indonesia-39131221, diakses pada 7 Juni 2018, pukul 21:18 WIB. 
131 Ibid. 
132 Ibid. 

http://www.bbc.com/indonesia/indonesia-39131221
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Dari serangkaian penjelasan sebelumnya maka dapat dilihat bahwa level 

individual dalam hal ini adalah Presiden Jokowi dapat mempengaruhi lahirnya sebuah 

kebijakan pada suatu negara sebagaimana yang katakan oleh Kegley dan Wittkopf 

dalam teorinya determinants of foreign policy behavior. Kegley dan Wittkopf dalam 

teorinya berpendapat bahwa level individual yakni terkait dengan kerakteristik 

pemimpin suatu negara seperti keyakinan pribadi,133 nilai dan kepribadiannya akan 

berdampak pada ciri kebijakan yang dihasilkan. Hal ini sejalan dengan karakter, serta 

kepribadian Presiden Jokowi yang low profile, tegas serta memiliki jiwa sosial yang 

tinggi (peduli dengan rakyat kecil), dimana ia menghasilkan kebijakan seperti Trisakti, 

Nawacita dan Moratorium TKI informal ke Timur Tengah ini. 

3.2 Aspirasi dan Bentuk Tindakan Masyarakat Indonesia dalam Menyuarakan 

Hak Para TKI 

Indonesia dengan bentuk negara yang demokrasi ini memungkin rakyatnya 

untuk menyampaikan aspirasinya dalam berbagai hal, seperti cara suatu rezim 

memimpin, permasalahan perpolitikan negara, masalah pendidikan, kesehatan, 

keadilan, HAM dan lain sebagainya. Salah satu permasalahan yang sering menjadi 

sorotan utama masyarakat Indonesia adalah keadilan dan isu pencederahan HAM para 

TKI. Hal ini tentu tidak terlepas dari kenyataan banyaknya kasus TKI bermasalah dan 

bahkan sampai harus berhadapan dengan hukuman mati, yang pada kenyataannya 

sebagian besar dari mereka tidak sepenuhnya bersalah karena mereka melakukan 

                                                           
133 Charles W. Kegley, Jr &  Eugene R. Wittkopf, Op. Cit, hal. 48. 
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tindakan yang dianggap melanggar hukum itu guna melindungi diri atau karena 

keterpaksaan semata. 

April 2015 merupakan bulan di mana pemerintah dinilai gagal oleh masyarakat 

Indonesia dalam melindungi TKI. Kenyataan ini terungkap dengan dieksekusi matinya 

2 TKW Indonesia oleh Arab Saudi dalam waktu yang berdekatan, yakni Siti Zaenab 

Binti Duhri dan Karni Binti Medi Tarsim.134 Siti Zaenab dieksekusi di Madinah pada 

hari selasa tanggal 14 April 2015 pada pukul 10.00 waktu setempat.135 Siti Zaenab 

dipidana atas kasus pembunuhan kepada istri majikannya yang bernamah Nourah binti 

Abudullah Duhem al Maruba pada tahun 1999.136 Siti Zaenab ditahan di penjara umum 

Madinah sejak 5 Oktober 1999, kurang lebih ia menjadi tahanan selama 16 tahun,137 

dan dijatuhi vonis hukuman mati qisas oleh pegadilan Madinah pada 8 Januari 2001.138 

Adanya vonis hukuman mati ini, maka pemaafan hanya dapat diberikan oleh 

ahli waris korban. Pada perkembangannya pelaksaan hukuman mati sempat ditunda 

karena harus menunggu ahli waris Walid bin Abdullah bin Muhsin Al Ahmadi (putra 

bungsu korban) mencapai usia baligh.139 Selama 14 tahun lamanya Siti Zaenab 

menunggu kepastian hukumnya, hingga pada 2013 setelah ahli waris mencapai usia 

akil baligh, ia menyampaikan penolakan pemaafaan dan tetap menuntut hukuman 

                                                           
134 Salmah Muslimah, Loc. Cit. 
135 Musthofa Bisri, Siti Zainab Dipancung, Dubes Arab Saudi Mengaku Heran, dalam 

https://nasional.tempo.co/read/657953/siti-zainab-dipancung-dubes-arab-saudi-mengaku-heran, 

diakses pada 25 Juni 2018, pukul 21:19 WIB. 
136 Hanna Azarya Samosir, TKI Siti Zaenab Dieksekusi Mati Di Arab Saudi, dalam 

https://www.cnnindonesia.com/nasional/20150414221344-12-46670/tki-siti-zaenab-dieksekusi-mati-

di-arab-saudi, diakses pada 26 Juni 2018, pukul 00:33  WIB. 
137 Musthofa Bisri, Loc. Cit. 
138 Tim Viva, Kronologi Kasus Siti Zaenab Yang Dieksekusi Di Arab Saudi, dalam 

https://www.viva.co.id/berita/nasional/614663-kronologi-kasus-siti-zaenab-yang-dieksekusi-di-arab-

saudi, diakses pada 25 Juni 2018, pukul 21:43 WIB. 
139 Hanna Azarya Samosir, Loc. Cit. 

https://nasional.tempo.co/read/657953/siti-zainab-dipancung-dubes-arab-saudi-mengaku-heran
https://www.cnnindonesia.com/nasional/20150414221344-12-46670/tki-siti-zaenab-dieksekusi-mati-di-arab-saudi
https://www.cnnindonesia.com/nasional/20150414221344-12-46670/tki-siti-zaenab-dieksekusi-mati-di-arab-saudi
https://www.viva.co.id/berita/nasional/614663-kronologi-kasus-siti-zaenab-yang-dieksekusi-di-arab-saudi
https://www.viva.co.id/berita/nasional/614663-kronologi-kasus-siti-zaenab-yang-dieksekusi-di-arab-saudi
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mati.140 Berbagai usaha diplomasi, pengiriman surat, pendekatan kepada keluarga 

korban, meminta bantuan ulama dan Ketua Lembaga Pemaafan Madinah serta 

penawaran pembayaran diyat telah dilakuan, namun usaha tersebut dapat dinyatakan 

gagal dengan tidak adanya pemberitahuan terlebih dahulu oleh pemerintah Arab Saudi 

kepada pemerintah Indonesia terkait waktu pelaksaan hukuman mati Siti Zaenab.141 

Dua hari selang eksekusi hukuman mati Siti Zaenab, rakyat Indonesia 

dikejutkan kembali dengan adanya berita eksekusi hukuman mati Karni Binti Medi 

Tarsim pada hari Kamis 16 April 2015,142 yang terjadi tanpa adanya notifikasi seperti 

halnya kasus Siti Zaenab sebelumnya. Karni dijatuhi hukuman mati akibat membunuh 

anak majikannya Tala Al-Shehri berumur 4 tahun pada 26 September 2012.143 Kasus 

Karni inipun mendapat sorotan luas oleh masyarakat Arab Saudi dikarenakan orang tua 

dari anak yang ia bunuh pada akhirnya meninggal karena kecelakaan mobil saat dalam 

kondisi panik mengemudikan kendaraan ketika mengetahui anaknya meninggal 

dibunuh oleh PLRT yang mereka pekerjaan sendiri.144 Atas dasar insiden ini pula yang 

menyebabkan Karni tidak mendapat pengampunan dari pihak keluarga korban, karena 

dianggap telah menyebabkan kematian kepada majikannya secara tidak langsung. 

Dari adanya kedua kabar buruk yang terjadi berturut-turut inilah, kemudian 

mendorong masyarakat Indonesia yang tergabung dalam LSM maupun organisasi 

                                                           
140 Ibid. 
141 Musthofa Bisri, Loc. Cit. 
142 BBC News, Lagi, Tenaga Kerja Indonesia Dieksekusi Di Saudi, dalam 

http://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2015/04/150416_tkw_eksekusi_saudi, diakses pada 26 

Juni 2018, pukul 01:51 WIB. 
143 Hanna Azarya Samosir, Kemlu: TKI Karni Sembelih Anak Majikan, Disorot Luas Di Saudi, dalam 

https://www.cnnindonesia.com/nasional/20150416195459-20-47258/kemlu-tki-karni-sembelih-anak-

majikan-disorot-luas-di-saudi, diakses pada 26 Juni 2018, pukul 01:54 WIB. 
144 Ibid. 

http://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2015/04/150416_tkw_eksekusi_saudi
https://www.cnnindonesia.com/nasional/20150416195459-20-47258/kemlu-tki-karni-sembelih-anak-majikan-disorot-luas-di-saudi
https://www.cnnindonesia.com/nasional/20150416195459-20-47258/kemlu-tki-karni-sembelih-anak-majikan-disorot-luas-di-saudi
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penegak HAM bersama-sama menegur pemerintah Indonesia maupun pemerintah 

Arab Saudi. Masyarakat menilai letak kesalahan kejadian ini berada dikedua pihak. 

Pada pihak pemerintah Indonesia, masyarakat berpendapat bahwa masih lemahnya 

perlindungan pemerintah Indonesia terkait penempatan dan perlindungan TKI di luar 

negeri, sehingga perlu adanya revisi UU NO. 39 tahun 2004 tentang penempatan dan 

perlindungan TKI, meningkatkan jumlah atase yang ada di negara penempatan TKI, 

serta pembaharuan MoU dengan negara penempatan. Pada pihak pemerintah Arab 

Saudi, kurang seriusnya komitmen pemerintah Arab Saudi terkait perlindungan TKI 

yang sebagaimana telah ada pada MoU tentang agreement the placement and 

protection of Indonesian domestic workers antara Arab Saudi dengan Indonesia pada 

19 Februari 2014.145 

Dari kenyataan tersebut, pada akhirnya membuat para aktivis HAM 

menyuarakan aspirasinya mereka terkait hak buruh migran melalui demonstrasi dan 

tindakan solidaritas lainnya guna mendesak pemerintah agar lebih serius dalam 

melindungi para TKI di luar negeri. Salah satunya yakni demonstrasi serta tindakan 

solidaritas gabungan dari berbagai LSM, organisasi dan para aktivis peduli HAM pasca 

dihukum matinya Siti Zaenab dan Karni yang dilaksanakan pada 17 April 2015 yang 

dilakukan di depan gedung Kedutaan Besar Arab Saudi dan Istana Negara, demonstrasi 

dengan tuntutan agar pemerintah pusat mengambil langkah cepat dalam melindungi 

nyawa TKI di negara lain, untuk membahas dan mengesahkan rancangan UU 

perlindungan PRT serta melakukan doplomasi tingkat tinggi146 ini diwujudkan dengan 

melempar telur busuk di depan gedung Kedutaan Besar Arab Saudi sebagai  simbul 

                                                           
145 Widad Muhammad Kahitan, Op. Cit, hal. 1. 
146 Ade Donovan, Op.Cit. 
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sikap busuk Arab Saudi yang mengeksekusi mati WNI tanpa memberi notifikasi 

kepada pemerintah RI.147 

Dari berbagai desakan dan demonstrasi yang dilakukan masyarakat Indonesia 

inilah yang kemudian pada akhirnya mempengaruhi pemerintah untuk menerapkan 

kembali moratorium TKI informal ke Timur Tengah. Hal ini tentu sejalan dengan apa 

yang disebut Kegley dan Wittkopf sebagai faktor jenis pemerintahan serta level negara 

dalam teorinya determinants of foreign policy behavior, yang mana Kegley dan 

Wittkopf menyebutkan bahwa faktor jenis pemerintahan suatu negara dapat 

mempengaruhi lahirnya kebijakan suatu negara itu sendiri.148 Indonesia merupakan 

salah satu negara dengan bentuk negara demokrasi sehingga pemerintah akan 

memperdulikan aspirasi masyarakatnya dalam mengambil sebuah kebijakan. Hal ini 

serupa dengan apa yang dimaksud sebagai faktor jenis negara oleh Kegley dan 

Wittkopf, dimana hal tersebut terkait dengan pengaruh internal domestik seperti jenis 

sistem politik suatu negara atau opini masyarakatnya.149  

Dalam sub Bab selanjutnya, akan dibahas mengenai 3 dari ribuan LSM atau 

oraganisasi yang bergerak dibidang pembelaan hak buruh, terutama buruh migran yang 

aspirasinya sangat mempengaruhi kebijakan yang dihasilkan oleh pemerintah 

Indonesia yakni, Migran Care, Jaringan Buruh Migran (JBM) dan Keluarga Besar 

Buruh Migran Indonesia (Kabar Bumi), serta peran Komisi IX DPRI dalam 

menyuarakan perlindungan TKI di negara penempatan. 

                                                           
147 Yohannie Linggasari, Op. Cit. 
148 Charles W. Kegley, Jr &  Eugene R. Wittkopf, Op. Cit, hal 48 dan 50. 
149 Diana Fatmawati, Op. Cit. 
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3.2.1 Tuntutan Migrant Care dalam Mengamati Perkembangan Kasus TKI 

Bermasalah 

Kasus hukuman mati yang diterima oleh dua PLRT Indonesia di Arab Saudi 

pada bulan April 2015 lalu tentu tidak luput dari pantauan Migrant Care. Migrant Care 

sendiri, merupakan sebuah lembaga yang concern pada pembelaan, advokasi hak-hak 

buruh migran dan memastikan bahwa para pekerja migran terlindungi dari tindakan 

eksploitasi serta diskriminasi.150 Migrant Care didirikan pada tahun 2004, dan berfokus 

dalam memperkuat perlindungan dan layanan yang diberikan oleh lembaga-lembaga 

pemerintah kepada pekerja migran.151 Migran Care dengan visinya kuatnya gerakan 

buruh migran sebagai bagian dari gerakan sosial untuk mewujudkan keadilan 

global,152 merupakan salah satu LSM yang aktif dan vokal dalam menyuarakan hak 

buruh migran. Hal ini terbukti dengan misi, program dan tindakan Migrant Care terkait 

dengan isu TKI bermasalah. 

Migran Care memiliki 6 misi utama yakni,153 pertama, mendorong 

terwujudnya kehidupan buruh migran Indonesia dan keluarga yang bermartabat, 

dihormati oleh setiap bangsa dan berdaulat secara ideologi, politik, ekonomi, sosial 

maupun budaya, kedua, memperkuat perspektif keadilan global, ketiga, melakukan 

pengorganisasian dan penguatan kesadaran kritis buruh migran dan keluarganya 

tentang hak-haknya sebagai pekerja dan sebagai warga negara, keempat, memperkuat 

                                                           
150 MAMPU (Kemitraan Asutralia-Indonesia untuk Kesehatan Gender dan Pemberdayaan Perempuan), 

Migran Care Profil, dalam http://www.mampu.or.id/id/partner/migrant-care, diakes pada 27 Juni 2018, 

pukul 10:39 WIB. 
151 Ibid. 
152 Migran Care, Profil, dalam http://www.migrantcare.net/profil/#, diakes pada 27 Juni 2018, pukul 

10:55 WIB. 
153 Ibid. 

http://www.mampu.or.id/id/partner/migrant-care
http://www.migrantcare.net/profil/
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jaringan diberbagai tingkatan: lokal, nasional, regional, dan global untuk advokasi 

kebijakan yang berpihak kepada buruh migran dan implementasinya. Kelima, 

melakukan penanganan kasus dan bantuan hukum terhadap buruh migrant yang 

mengalami perlakuan ketidakadilan dan penyiksaan atau kekerasan, keenam, 

memperluas kapasitas organisasi dan kelembagaan Migran Care untuk meningkatkan 

kinerja dan mengupayakan berkelanjutannya (sustainability) sesuai dengan visi dan 

misi yang telah ditetapkan. 

Sedangkan untuk program, Migran Care memiliki tiga program utama yakni,154 

program pengembangan wacana keadilan global bagi buruh migran, program 

pengembangan kapasitas organisasi, serta program penguatan kerjasama dan advokasi 

terhadap buruh migran di kawasan Asia tenggara. Program pertama yakni, 

pengembangan wacana keadilan global bagi buruh migran diwujudkan dengan cara:155 

menyebarkan isu-isu keadilan global untuk buruh migran di forum nasional, regional 

dan lain sebagainya, melakukan kajian-kajian mengenai keadilan global bagi buruh 

migran, mempublikasikan dan mendokumentasikan keadilan global dalam bentuk 

jurnal dan reportase, serta menyusun laporan bersama mengenai situasi buruh migran 

di kawasan Asia Tenggara. 

Program kedua yakni pengembangan kapasitas organisasi diwujudkan 

melalui:156 mengembangkan kapasitas SDM, mengembangkan manajemen lembaga 

Migran Care, mengembangkan bentuk organisasi, fundrising (pengumpulan dana). 

                                                           
154 Migran Care, Program, dalam http://www.migrantcare.net/program/, diakes pada 27 Juni 2018, pukul 

11:08 WIB. 
155 Ibid. 
156 Ibid. 

http://www.migrantcare.net/program/
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Sedangkan program ketiga dilaksanakan dengan cara:157 melakukan advokasi secara 

bersama-sama terhadap sekretariat ASEAN agar mempunyai agenda sosial buruh 

migran, melakukan pertemuan-pertemuan reguler dengan gerakan buruh migran di 

kawasan Asia Tenggara, melakukan pembelaan terhadap buruh migran bermasalah di 

kawasan Asia Tenggara secara bersama-sama, serta mengembangkan jaringan nasional 

untuk isu-isu buruh migran di kawasan Asia Tenggara. 

Lebih lanjut, kasus TKI bermasalah pada perkembangannya menjadi sebuah isu 

yang belum juga dapat terselesaikan hingga kini. Kasus hukuman mati Siti Zaenab dan 

Karni April 2015 lalu menjadi salah satu contoh dari belum maksimalnya usaha 

pemerintah dalam melindungi para TKI di luar negeri. Sejak tahun 2005 Migran Care 

telah mengingatkan pemerintah akan adanya kemungkinan eksekusi hukuman mati 

terhadap buruh migran Indonesia di Arab Saudi dan Malaysia.158 Pada saat itu Migran 

Care mengadvokasi kasus Adi bin Asnawi, buruh migran Indonesia yang terancam 

hukuman mati di Malaysia, bersama Presiden keempat KH Abdurrahman Wahid (Gus 

Dur) serta melanjutkan advokasi pembelaan terhadap Siti Zaenab yang eksekusinya 

sempat ditunda berkat high level diplomacy yang dilakukan.159 

Dari pengalaman kasus advokasi kasus Adi bin Asnawi yang telah dibebaskan 

pada tahun 2009, terungkap bahwa di penjara tempat Adi ditahan masih ada ratusan 

buruh migran Indonesia yang berhadapan dengan hukuman mati.160 Sementara dari 

kasus Siti Zaenab terungkap bahwa penundaan eksekusi yang sempat berhasil 

                                                           
157 Ibid. 
158 Sekretariat Migran Care, Menyoal Hukuman Mati Terhadap Buruh Migran, dalam 

http://www.migrantcare.net/2015/04/menyoal-hukuman-mati-terhadap-buruh-migran/, diakses pada 28 

Juni 2018, pukul 04:02 WIB. 
159 Ibid. 
160 Ibid. 

http://www.migrantcare.net/2015/04/menyoal-hukuman-mati-terhadap-buruh-migran/
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diperoleh dari advokasi Gus Dur ternyata tidak dilanjutkan lagi oleh Presiden 

penerusnya yakni, Megawati Soekarnoputri dan Susilo Bambang Yudhoyono.161 Hal 

ini diperkuat dengan pernyataan keluarga Siti Zaenab yang menyatakan telah berulang 

kali mengirim Surat permohonan bantuan terhadap Presiden Megawati dan SBY 

namun tidak mendapat tanggapan yang serius.162 

Kenyataan bahwa kasus Siti Zaenab baru dibuka kembali ketika mencuatnya 

kasus eksekusi mati Ruyati pada Juni 2011, empat hari setelah Presiden SBY 

menyampaikan bahwa Indonesia telah maksimal dalam upaya perlindungan bagi buruh 

migran di sidang International Labour Conference yang diselenggarakan di Jenewa 

menjadi salah satu momen memalukan bagi pemerintah.163 Dalam kasus Ruyati 

terungkap bahwa hingga divonis mati, Ruyati tidak didampingi pengacara, penerjemah, 

tenaga kesehatan, serta layanan konseling.164 Hal ini menjadi suatu hal yang tidak 

seharusnya terjadi, mengingat di mana pun tempatnya, terdakwa yang menghadapi 

ancaman hukuman mati wajib mendapatkan semua bantuan dan pelayanan yang telah 

disebutkan sebelumnya.165 

Menyikapi kasus hukuman mati Zaenab dan Karni yang tanpa danya 

pemberitahuan terlebih dahulu ini Migran Care menuntut pemerintah untuk segera 

meghentikan eksekusi mati beruntun terhadap buruh migran Indonesia yang bekerja di 

luar negeri, terutama arab saudi, pasca karni dan siti zaenab166, menyampaikan data-

                                                           
161 Ibid. 
162 Tim Viva, Kronologi Kasus Siti Zaenab Yang Dieksekusi Di Arab Saudi, Op. Cit. 
163 Sekretariat Migran Care, Menyoal Hukuman Mati Terhadap Buruh Migran, Op. Cit. 
164 Ibid. 
165 Bantuan pendampingan pengacara, penerjemah, tenaga kesehatan, dan llayanan konseling. 
166 Fajar Nugraha, Migran Care Desak Jokowi Hentikan Eksekusi Beruntun TKI, dalam 

https://www.medcom.id/nasional/peristiwa/xkE9gwek-migrant-care-desak-jokowi-hentikan-eksekusi-

beruntun-tki, diakses pada 28 Juni 2018, pykul 04:28 WIB. 

https://www.medcom.id/nasional/peristiwa/xkE9gwek-migrant-care-desak-jokowi-hentikan-eksekusi-beruntun-tki
https://www.medcom.id/nasional/peristiwa/xkE9gwek-migrant-care-desak-jokowi-hentikan-eksekusi-beruntun-tki
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data buruh migran Indonesia yang terncam hukuman mati sebagai data mendesak 

kepada Presiden agar dapat dijadikan bahan diplomasi tingkat tinggi (high level 

diplomacy),167 mendesak untuk segera membahas dan mengesahkan rancangan UU 

Perlindungan PRT,168 menangani segera laporan mengenai jumlah buruh migran 

Indonesia yang kehilangan kontak dengan keluarga selama belasan tahun,169 serta 

melakukan peninjauan kembali terhadap legalitas hukuman mati di Indonesia.170 

 Masih berlakunya penerapan pidana mati dalam hukum positif Indonesia yang 

membuat upaya pembebasan buruh yang terancam hukuman mati yang dilakukan 

pemerintah Indonesia tidak memiliki legitimasi politik dan moral.171 Sehingga jika 

Presiden Jokowi ingin menghadirkan negara sebagai pelindung seluruh tumpah dara 

Indonesia sebagaimana yang tertulis dalam Nawacita, maka perlu adanya upaya 

diplomasi tingkat tinggi seperti yang dilakukan Presiden Abdurrahman Wahid 

langsung dengan kepala negara atau pemerintah negara tempat buruh migran yang 

terancam hukuman mati. Presiden Jokowi pula perlu mengakhiri pidana mati dalam 

hukum positif Indonesia dan mencari alternatif lain. 

 

 

                                                           
167 Sekretariat Migran Care, Menyoal Hukuman Mati Terhadap Buruh Migran, Op. Cit. 
168 Ade Donovan, Op. Cit. 
169 Sekretariat Migran Care, Statement Migrant Care Memperingati Hari Buruh Sedunia 1 Mei 2018: 

Wujudkan Tata Kelola Migrasi Pekerja Yang Berkeadilan: Perkuat Diplomasi Perlindungan Dan 

Peruhi Hak Politik Buruh Migran, dalam http://www.migrantcare.net/2018/05/statement-migrant-care-

memperingati-hari-buruh-sedunia-1-mei-2018/, diakses pada 28 Juni 2018, pukul 14:34 WIB. 
170 Sekretariat Migran Care, Menyoal Hukuman Mati Terhadap Buruh Migran, Op. Cit. 
171 Ibid. 

http://www.migrantcare.net/2018/05/statement-migrant-care-memperingati-hari-buruh-sedunia-1-mei-2018/
http://www.migrantcare.net/2018/05/statement-migrant-care-memperingati-hari-buruh-sedunia-1-mei-2018/
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3.2.2 Peran JBM (Jaringan Buruh Migran) dalam Menyuarakan Hak Buruh 

kepada Komite PBB 

Jaringan Buruh Migran (JBM) terbentuk pada tanggal 12 September 2014, dan 

merupakan identitas baru dari JARI PPTKILN yang bentuk pada tahun 2010 

bersamaan dengan revisi RUU 39/2004 masuk dalam Program Legislasi Nasional 

(Prolegnas).172 Perubahan identitas ini dimaksudkan untuk mengintegrasi gerakan 

jaringan dan untuk lebih menjaring dukungan yang lebih besar dari masyarakat dalam 

mengawal proses revisi RUU 39/2004 dan isu buruh migran lainnya.173 Tugas JBM 

antara lain, pengawalan kebijakan atau legislasi, penanganan kasus dan isu buruh 

migran di tingkat ASEAN terutama menyikapi Masyarakat Ekonomi ASEAN 

(MEA),174 dalam mendukung tugas JBM ini maka dibentuk satu seknas dan tiga 

presidium.175 

JBM yang terdiri dari 26 organisasi176 peduli nasib buruh migran ini telah 

memiliki beberapa pencapaian kerjanya yakni,177 pertama, position paper yang berisi 

                                                           
172 Jaringan Buruh Migran, Struktur, dalam http://jaringan.buruhmigran.or.id/page/struktur, diakses pada 

28 Juni 2018, pukul 15:56 WIB. 
173 Ibid. 
174 Jaringan Buruh Migran, Mengawal Kebijakan Perlindungan Buruh Migran Indonesia, dalam 

http://jaringan.buruhmigran.or.id/media/profile_jbm_id.pdf, diakses pada 08:54 WIB. 
175 Tiga presidium yang dimaksud adalah legislasi, penanganan kasus dan ASEAN. 
176 26 organisasi anggota JBM adalah: Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI), Konferederasi Serikat 

Pekerja Indonesia (KSPI), Konfederasi Serikat Buruh Sejahterah Indonesia (KSBSI), Konfederasi 

Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI), Assosiasi Serikat Pekerja Indonesia (Aspek Indonesia), 

Federasi Serkat Pekerja Seluruh Indonesia (FSPSI Reformasi), ASEAN Employes Service Trade Union 

Council (ASETUC), Indonesia Migrant Workers Union (IMWU) Belanda, Koalisi Tenaga Kerja 

Indonesia di Hongkong (KOTKIHO), BMI-SA, Union Migrant Inonesia (UNIMIG), Human Rights 

Working Group (HRWG), Jaringan Advokasi Nasional untuk Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (Jala 

PRT), LBH Jakarta, LBH Apik Jakarta, Lembaga Buruh Migran (ADBMI) Lombok, Lembaga 

Pemberdayaan dan Bantuan Hukum Forum Adil Sejahterah (LBH FAS), Migrant Institute, Perhimpunan 

Bantuan Hukum dan Ham Indonesia (PBHI Jakarta), Solidaritas Perempuan, INFEST Yogyakarta, Trade 

Union Rights Centre (TURC), The Institute for Ecosoc Rights, Seruni Banyumas, Persatuan TKI 

Malaysia anti Diskriminasi (Pertimat Malaysia), Migrant Aids, dan PBH- BM. 
177 Jaringan Buruh Migran, Mengawal Kebijakan Perlindungan Buruh Migran Indonesia, Op. Cit. 

http://jaringan.buruhmigran.or.id/page/struktur
http://jaringan.buruhmigran.or.id/media/profile_jbm_id.pdf
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isu-isu krusial perbaikan RUU 39/2004, di mana position paper sudah disebarkan ke 

pemerintah dan anggota DPR periode 2009-2014 sebagai masukan dari masyarakat 

sipil dan beberapa usulan tersebut telah tercantum dalam draft revisi RUU PPILN178 

yang dibahas di panitia khusus antara pemerintah dan DPR pada tahun 2012-2013. 

Kedua, lobby, audiensi dan hearing dengan beberapa anggota DPR RI, pemerintah dan 

ormas keagamaan. 

Ketiga, aktif dalam melakukan kampanye di media sosial untuk mengawal 

RUU perubahan No. 39/2004 tentang penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri. 

Keempat, aktif berkampanye melalui media terkait dengan respons masyarakat sipil 

terhadap perlindungan buruh migran dan keluarganya. Kelima, aktif dalam 

berkoordinasi dan berjejaring dengan organisasi-organisasi di dalam dan di luar negeri 

yang bergerak di isu buruh migran untuk mengawal kebijakan perlindungan buruh 

migran. Keenam, aktif dalam menangani kasus buruh migran agar mendapatkan hak-

haknya. 

JBM memiliki visi,179 memperjuangkan perlindungan bagi buruh migran 

Indonesia dan keluarganya melalui intervensi kebijakan sesuai dengan UU No 6 tahun 

2012 tentang Ratifikasi Konvensi PBB 1990 tentang Perlindungan Pekerja Migran dan 

Anggota Keluarganya, Konvensi ILO 189 tentang Kerja Layak bagi PRT dan Konvensi 

ILO 188 tentang Pekerjaan dalam Penangkapan Ikan, dengan misi sebagai berikut 

yakni,180 1. Berperan aktif dalam mengawal pembuatan kebijakan perlindungan buruh 

                                                           
178 PPILN merupakan singkatan dari Perlindungan Pekerja Indonesia di Luar Negeri. 
179 Jaringan Buruh Migran, Mengawal Kebijakan Perlindungan Buruh Migran Indonesia, Op. Cit. 
180 Ibid. 
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migran Indonesia, 2. Berperan aktif dalam mendorong dan memonitoring 

terlaksananya tanggung jawab negara dalam perlindungan buruh migran Indonesia, 3. 

Membangun dukungan publik untuk mengawal pembuatan, pelaksanaan, monitoring 

dan evaluasi kebijakan perlindungan buruh migran Indonesia, ini pada 

perkembangannya memiliki peran yang penting dalam meyuarakan hak buruh migran 

baik pada tingkat domestik maupun Internasional. 

Pada tingkat domestik, seperti hal yang telah di jelaskan sebelumnya JBM 

memiliki peran aktif meyuarakan aspirasi masyarakat kerkait perlindungan buruh dan 

haknya, aktif melakukan koordinasi dan integrasi dengan organisasi-organisasi baik 

dalam negeri maupun luar negeri serta, aktif dalam melakukan pengawalan terhadap 

RUU perubahan No. 39/2004 tentang Penempatan dan Perlindungan TKI ke Luar 

Negeri (PPTKILN) yang sekarang telah menjadi UU N0. 18 Tahun 2017 tentang 

Perlindungan Pekerja Mirgran Indonesia (PPMI), serta mendesak pemerintah dan DPR 

untuk mengesahkan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual yang dinilai sangat penting 

bagi perlindungan terhadap buruh migran terutama TKW.181 Sedangkan dalam tingkat 

Internasional diwujudkan dengan keikutsertaan JBM serta beberapa organisasi lainnya 

seperti, HRWG dan SBMI dalam memberikan laporan terkait pelaksaan konvensi PBB 

tentang Buruh Migran di Indonesia yang merupakan salah satu dari negara yang 

meratifikasi konvensi tersebut.182 Laporan ini merupakan salah satu kewajiban bagi 

                                                           
181 Jaringan Buruh Migran, RUU Penghapusan Kekerasan Seksual Penting Bagi Buruh Migran, dalam 

http://www.jaringanburuhmigran.org/2018/05/21-05-2018-ruu-penghapusan-kekerasan.html, diakses 

pada 1 Juni 2018, pukul 14:42 WIB. 
182 Ady TD Achmad, Komite PBB Perlu Tagih Komitmen Pemerintah Indonesia Soal Perlindungan 

Buruh Migran: Implementasi UU No.6 Tahun 2012 tentang Pengesahan Konvensi Internasional 

Mengenai Perlindungan Hak-HAK Seluruh Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya Masih Minim, 

dalam http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt59a808a011d1b/komite-pbb-perlu-tagih-komitmen-

pemerintah-indonesia-soal-perlindungan-buruh-migran, diakses pada 29 Juni 2018, pukul 13:01 WIB. 

http://www.jaringanburuhmigran.org/2018/05/21-05-2018-ruu-penghapusan-kekerasan.html
http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt59a808a011d1b/komite-pbb-perlu-tagih-komitmen-pemerintah-indonesia-soal-perlindungan-buruh-migran
http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt59a808a011d1b/komite-pbb-perlu-tagih-komitmen-pemerintah-indonesia-soal-perlindungan-buruh-migran
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negara yang meratifikasi konvensi ini kepada Komite PBB dalam kurun waktu 4 tahun 

sekali, dan pemerintah Indonesia telah mengirimkan laporan tersebut pada April 

2017.183 

Kebijakan Komite PBB dalam mewajibkan negara pihak yang meratifikasi 

untuk melaporkan pelaksaan konvensi ini diimbangi pula dengan pemberian 

kesempatan yang serupa kepada organisasi masyarakat sipil dan lembaga pemerintah 

independen seperti Komnas HAM di Indonesia. Salah satu isu yang dilaporkan 

organisasi masyarakat sipil dalam hal ini adalah JBM, HRWG dan SBMI adalah perihal 

minimnya implementasi UU No. 6 Tahun 2012 yang merupakan ratifikasi dari 

konvensi PBB tentang Buruh Migran.184 Minimnya implementasi UU No. 6 Tahun 

2012 ini dapat terlihat dari beberapa hal berikut,185 pertama, sangat terbatasnya hak 

buruh migran dalam hal penempatan, di mana mereka yang berangkat tanpa melalui 

PJTKI/PPTKIS dianggap ilegal, padahal masih terdapat mekanisme lain yang bisa 

dijadikan alternatif lain seperti jalur mandiri maupun penempatan melalui perjanjian 

antar negara, hal ini tentu tidak sesuai dengan salah satu dari 27 hak buruh migran yang 

tercantum dalam konvensi.186 

Kedua, adanya kenyataan bahwa MoU yang dilakukan Indonesia dengan 

negara-negara penempatan masih minim, di mana Indonesia hanya memiliki 12 

                                                           
183 Ibid. 
184 Ibid. 
185 Ibid. 
186 Salah satu hak buruh dalam konvensi yang dimaksud dalam hal ini adalah terkait hak atas kebebasan 

bagi setiap buruh migran dan anggota keluarganya untuk meninggalkan, masuk dan menetap di negara 

manapun, termasuk bagaimana prosedur ia berangakat ke nagara tujuan selama berangkat secara 

prosedural atau legal. 
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MoU187 dengan negara penempatan dari 60 negara penempatan, dan belum adanya 

perpanjangan kembali MoU. Ketiga, sulitnya buruh migran yang ada di daerah untuk 

menyelesikan masalah sengketa dengan PJTKI/PPTKIS atau majikan, hal ini 

dikarenakan mekanisme penyelesian yang hanya ada di BNP2TKI pusat sehingga 

mengharuskan buruh migran yang sedang mengalami perselisihan harus datang ke 

Jakarta untuk melaporkan kasusnya, akibatnya banyak kasus yang tidak dilaporkan 

buruh migran.  

Keempat, tidak efektifnya penanganan kasus buruh migran melalui mekanisme 

yang tersedia, hal in terbukti dengan dari adanya 1.500 kasus yang ditangani oleh SBMI 

hanya 30 persen yang terselesaikan, di mana salah satu penyebabnya yakni pihak 

mediator BNP2TKI kurang memiliki perspektif yang melindungi buruh migran serta 

birokrasi penyelesaian kasus yang sangat panjang. Kelima, tidak adanya sinkronisasi 

terhadap UU No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan 

Orang. Hal ini, menjadi sangat penting mengingat banyaknya buruh migran yang 

terjerat kasus perdagangan manusia.  

Keenam, belum terlaksana sepenuhnya kewajiban negara terkait pengirim 

buruh migran yang diatur dalam konvensi, diantaranya yakni: memberi informasi 

tentang tata cara migrasi yang aman, koordinasi dengan negara penempatan untuk 

memperhatikan anak-anak buruh migran, pelayanan konsuler sekaligus pemberian 

informasi mengenai peraturan yang berlaku di negara penempatan serta pemulangan 

jenazah. Lebih lanjut, Adanya laporan ini diharapkan dapat digunakan PBB untuk 

                                                           
187 6 dari MoU tersebut merupakan MoU dengan negara-negara Timur Tengah (Arab Saudi, Kuwait, 

Lebanon, Qatar, UEA dan Yordania). 
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mengirimkan pertayaan kepada pemerintah Indonesia tentang terkait isu yang 

dilaporkan serta mampu terciptanya amanat konvensi yang sebenarnya.188 Selain 

mengirimkan laporan terkait pelaksanaan konvensi PBB tentang Buruh Migran di 

Indonesia, pada kesempatan itu pula JBM dan beberapa organisasi masyarakat sipil 

lainnya akan mengirim perwakilan untuk melobi anggota Komite PBB agar 

mengusung sejumlah isu yang penting bagi buruh migran Indonesia. 189 

3.2.3 Eksistensi Kabar Bumi (Keluarga Besar Buruh Migran Indonesia) dalam 

Membela Hak TKI 

 Kabar Bumi merupakan organisasi masa yang menghimpun mantan buruh 

migran Indonesia dan keluarganya, dengan tujuan menegakkan pengakuan dan 

perlindungan atas hak-hak buruh migran Indonesia dan keluarganya.190 Organisasi ini 

didirikan pada bulan Oktober tahun 2000191 dengan tujuan yakni,192  

1. Mewujudkan perlindungan sejati bagi BMI193 dan keluarganya.  

2. Meningkatkan kesejahteraan bagi BMI dan keluarganya.  

3. Seluruh BMI dan keluarganya mendapatkan hak sosial ekonomi, dan politik 

dari negara.  

4. Memperjuangkan dan melindungi hak-hak dan kesejahteraan BMI dan 

keluarganya di seluruh dunia pada umumnya.  

                                                           
188 Ady TD Achmad, Op. Cit. 
189 Ibid. 
190 Keluarga Besar Buruh Migran (Kabar Bumi), dalam https://id-

id.facebook.com/pg/kabarbumipusat/about/?ref=page_internal, diakses pada 29 Juni 2018, pukul 16:33 

WIB. 
191 Ibid. 
192 Keluarga Besar Buruh Migran (Kabar Bumi), Tentang Kami, dalam http://kabarbumi.org/tentang-

kami/, diakses pada 29 Juni 2018, pukul 21:17 WIB. 
193 BMI merupakan singkatan dari Buruh Migran Indonesia. 

https://id-id.facebook.com/pg/kabarbumipusat/about/?ref=page_internal
https://id-id.facebook.com/pg/kabarbumipusat/about/?ref=page_internal
http://kabarbumi.org/tentang-kami/
http://kabarbumi.org/tentang-kami/
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5. Memberikan pendidikan tentang kebijakan-kebijakan pemerintah Indonesia 

dan negara-negara penempatan dan persoalan-persoalan yang berdampak 

terhadap BMI, serta mengembangkan kampanye untuk menolaknya. 

6. Menyatukan dan mengkoordinasi BMI di negara-negara tujuan lain untuk 

mamajukan hak-hak dan kesejahteraan BMI dimanapun berada dan masyarakat 

Indonesia tertindas umumnya, 

7. Menggalangkan kerjasama dengan organisasi-organisasi lain dari berbagai 

negeri. 

Lebih lanjut, Kabar Bumi memiliki 3 isu konsen dengan 7 program perjuangan 

utama.194 3 isu konsen Kabar Bumi yakni,195 reformasi agraria sejati dan industrial 

nasional, perlindungan sejati dan hak atas buruh migran dan keluarga, serta masalah 

perempuan dan gender. Sedangkan 7 program utama Kabar Bumi yakni,196 pertama, 

memperjuangkan peningkatan kesejahteraan BMI dan keluarganya melalui pengakuan 

bagi hak-hak, kesejahteraan dan perlindungan sejati bagi BMI dan keluarganya, kedua, 

menolak tingginya biaya penempatan (overcharging) dan dihentikannya praktek 

potongan gaji ilegal terhadap BMI, keempat menuntut peningkatan pelayanan dan 

perlindungan pemerintah Indonesia bagi BMI, kelima, menuntut diberikannya hak 

kotrak mandiri bagi semua BMI, keenam, menuntut dicabutnya UU PPTKILN No.39 

/2004 dan mengganti dengan UU Perlindungan Sejati BMI dan Keluarganya, terakhir 

yakni, menuntut segera diratifikasinya Konvensi 189 Tentang  Pekerja Rumah Tangga 

Layak dan Konvensi 188 Tentang Perlindungan Pekerja Laut. 

                                                           
194 Keluarga Besar Buruh Migran (Kabar Bumi), Tentang Kami, Op. Cit. 
195 Ibid. 
196 Ibid. 
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Selama 18 tahun lebih Kabar Bumi telah melakukan pembelaan terhadap hak 

buruh migran. Eksistensi Kabar Bumi dalam membela hak buruh migran ini dapat 

dibuktikan dengan beberapa tindakan Kabar Bumi diantaranya, memberikan 

dampingan serta konsultasi secara tidak langsung bagi calon TKI asal desa Lumajang 

LS yang berhadapan dengan kasus penipuan oleh PJTKI.197 Kasus ini bermula ketika 

LS mendaftarkan diri menjadi pekerja landscape198 dengan tujuan Malaysia dengan 

tawaran gaji yang mencapai 7 juta perbulan berdasarkan informasi yang ia dapatkan 

dari saudaranya. 

Pada tanggal 2 Februari 2018 LS menyerahkan uang sebagai deposit sebesar 4 

juta kepada pemeilik PJTKI yang tidak ia ketahui nama PT ataupun alamat kantornya 

itu.199 Selain itu ia juga mengeluarkan uang untuk biaya pembuatan paspor dan medical 

check-up, setelah semua persyaratan terpenuhi, pihak PJTKI secara sepihak 

menginfokan perubahan tujuan kerja LS dari job landscape di Malaysia ke bidang 

perhotelan di Brunei Darussalam dengan gaji 3,5 juta perbulan.200 Hal ini lantas 

membingungkan LS dan keluarga. Kemudian, ketika LS dan keluarga menghubungi 

pihak PJTKI untuk mencabut lamaran kerja karna tidak sesuai dengan harapan dan 

kenyataan gaji yang rendah ini, justru PJTKI yang terkait memeras LS dan mengancam 

jika ia mengundurkan diri maka akan ada biaya tambahan.201 

                                                           
197 LS merupakan nama samaran, sebagaimana dalam atrikel yang didapat penulis. 
198 Landcape merupakan pekerjaan yang bergerak pada bidang bangunan. 
199 Stop Penipuan pada Calon Buruh Migran Indonesia, dalam http://transisi.org/stop-penipuan-pada-

calon-buruh-migran-indonesia/, diakses pada  30 Juni 2018, pukul 00:54 WIB. 
200 Ibid. 
201 Ibid. 

http://transisi.org/stop-penipuan-pada-calon-buruh-migran-indonesia/
http://transisi.org/stop-penipuan-pada-calon-buruh-migran-indonesia/
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Hingga pada akhirnya, awal April LS bertemu dengan organisai AGRA202 

Malang untuk melaporkan kasusnya.203 AGRA Malang yang berkonsultasi dengan 

Kabar Bumi terkait tahapan penyelesaian kasus ini kemudian mendapati bahwa PJTKI 

tempat LS mendaftar adalah PJTKI yang belum terdaftar.204 Pihak PJTKI yang 

mengetahui bahwa LS datang dengan tim pendamping dalam proses mediasi ini tanpa 

bantahan apapun, mereka memenuhi keinginan LS yakni mengembalikan uang deposit 

dan berkas yang telah dikirimkan sebelumnya, dengan proses waktu mediasi yang 

relatif cukup singkat yakni hanya memakan waktu 1 jam saja.205 Dari kasus ini, meski 

Kabar Bumi tidak berperan secara langsung, namun pada kenyataannya Kabar Bumi 

melakukan komunikasi aktif dengan AGRA Malang terkait tahapan penyelesaian kasus 

dan lain sebagainya, hal ini pula yang menjadi salah satu faktor dari keberhasilan 

mediasi antara kedua pihak. 

Lebih lanjut, keperdulian Kabar Bumi kepada hak dan nasib para TKI ini juga 

diwujudkan pula dengan demonstrasi yang bertepatan dengan kunjungan Raja Salman 

ke Indonesia. Demonstrasi ini dilaksanakan pada kamis tanggal 2 Maret 2017 lalu.206 

Kabar Bumi bersama beberapa organisasi masa lainnya yakni, SBMI (Serikat Buruh 

Migran Indonesia), LBH (Lembaga Bantuan Hukum ) Jakarta, LBH (Lembaga 

Bantuan Hukum) Asosiasi Perempuan Indonesia Untuk Keadilan, serta Walhi207 dalam 

                                                           
202 AGRA (Aliansi Gerakan Reforma Agraria), merupakan organisasi kemasyarakatan yang 

menghimpun petani, nelayan dan suku bangsa minoritas/ masyarakat adat. 
203 Stop Penipuan pada Calon Buruh Migran Indonesia, Op. Cit. 
204 Ibid. 
205 Ibid. 
206 Kumparan News, Polisi Bubarkan Demonstrasi di Depan Kedubes Arab Saudi, dalam 

https://kumparan.com/@kumparannews/polisi-bubarkan-demonstrasi-di-depan-kedubes-arab-saudi, 

diakses pada 1 Juni 2018, pukul 15:13 WIB. 
207 Walhi (Wahana Lingkungan Hidup) merupakan organisasi yang bergerak dibidang lingkungan hidup 

di Indonesia, yang memiliki konsen pada pengakuan hak atas lingkungan hidup, serta dilindungi dan 

https://kumparan.com/@kumparannews/polisi-bubarkan-demonstrasi-di-depan-kedubes-arab-saudi
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aksi demonstrasi ini mengkritisi pertemuan antara Pemerintah Indonesia dengan 

Pemerintah Arab Saudi yang tidak menyinggung soal nasib buruh migran yang ada di 

Arab Saudi dalam 11 MoU yang ditandatangani.208 Aliansi ini menuntut pemerintah 

agar tidak hanya terus mengurusi perihal investasi dan penambahan kuota 

keberangkatan haji saja, namun harus pula memperdulikan permasalahan buruh migran 

di Arab Saudi, seperti kasus Rusmini, Sumartini dan Warnah yang terancam hukuman 

mati.209 

Dalam demonstrasi ini Kabar Bumi menuntut  Raja Salman untuk 

membebaskan 25 warga Indonesia yang sedang menunggu pelaksaan hukuman mati, 

mengingat banyaknya jumlah TKI yang dihukum mati sejak April 2015, yakni 

sebanyak 279 orang.210 Demosntrasi ini selain menuntut adanya pembahasan masalah 

pembebasan TKI dari hukuman mati dalam pertemuan antar negara, demonstran 

melakukan pula protes terkait belum diberikannya kompensasi dari pemerintah 

Indonesia maupun Arab Saudi kepada sejumlah keluaraga kecelakaan pada bulan Haji 

tahun 2015 lalu di Mekah yang menewaskan 12 jama’ah Haji asal Indonesia.211 Kedua 

bentuk tindakan Kabar Bumi yang telah disebutkan sebalumnya merupakan beberapa 

contoh dari sekian banyak tindakan yang Kabar Bumi lakukan sebagai salah satu 

                                                           
dipenuhiya hak asasi manusia sebagai bentuk tanggung jawab negara atas pemenuhan sumber-sumber 

kehidupan rakyat. 
208 Kumparan News, Polisi Bubarkan Demonstrasi di Depan Kedubes Arab Saudi, Loc. Cit 
209 Anisatul Umah, Ditengah Lawatan Raja Salman, Demo Kedubes Arab Dibubarkan Paksa, dalam 

https://www.merdeka.com/peristiwa/di-tengah-lawatan-raja-salman-demo-kedubes-arab-dibubarkan-

paksa.html, diakes pada 1 Juni 2018, pukul 15:20 WIB. 
210 Krithika Varagur, Puluhan Orang Protes Penganiayaan Buruh Migran Indonesia di Saudi, dalam 

https://www.voaindonesia.com/a/puluhan-gelar-protes-penganiayaan-buruh-migran-/3748225.html, 

diakses pada 1 Juni 2018, pukul 15:41 WIB. 
211 Ibid. 

https://www.merdeka.com/peristiwa/di-tengah-lawatan-raja-salman-demo-kedubes-arab-dibubarkan-paksa.html
https://www.merdeka.com/peristiwa/di-tengah-lawatan-raja-salman-demo-kedubes-arab-dibubarkan-paksa.html
https://www.voaindonesia.com/a/puluhan-gelar-protes-penganiayaan-buruh-migran-/3748225.html
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organisasi kemasyarakatan yang peduli dalam hal menyuarakan hak dan nasib para 

buruh migran. 

3.2.4 Peran Komisi IX DPR RI dalam Menyuarakan Perlindungan TKI di 

Negara Penempatan 

Permasalahan buruh migran atau TKI memang banyak menyita perhatian dari 

berbagai kalangan. Bukan hanya LSM, organisasi dan aktivis penegak HAM saja, 

namun berbagai instansi atau lembaga pemerintahan, salah satunya Komisi IX DPR 

RI. Komisi IX DPR RI sebagaimana berdasarkan Keputusan Dewan Perwakilan 

Rakyat Indonesia No. 3/DPR RI/IV/201-2015 tentang Penetapan Kembali Mitra Kerja 

Komisi-Komisi DPR RI Masa Keanggotaan Tahun 2014-2019, tanggal 23 Juni 2015 

memiliki 2 ruang lingkup yakni, kesehatan dan ketenagakerjaan, dengan 7 pasangan 

kerja yakni: Kementerian Kesehatan, Kementerian ketenagakerjaan, Badan Koordinasi 

Keluarga Berencana Nasional, Badan Pengawas Obat dan Makanan, Badan Nasional 

Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI), Badan 

Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) Bidang Kesehatan dan Badan 

Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) Bidang Ketenagakerjaan.212 

Adanya Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia No. 3/DPR 

RI/IV/201-2015 ini, maka Komisi IX DPR RI memiliki peranan luas terhadap perihal 

ketenagakerjaan, terkhusus buruh migran Indonesia. Maka menjadi suatu keharusan 

bagi Komisi IX DPR RI untuk menyuarakan hak dan perlindungan kepada para TKI di 

negara penempatan. Salah satu yang menjadi bukti nyata peranan Komisi IX DPR RI 

                                                           
212 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Tentang-Komisi IX, dalam 

http://www.dpr.go.id/akd/index/id/Tentang-Komisi-IX, diakses pada 1 juni 2018, pukul 16:04 WIB. 

http://www.dpr.go.id/akd/index/id/Tentang-Komisi-IX
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adalah disahkannya UU RI No. 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran 

Indonesia.213 UU RI No. 18 Tahun 2017 ini sendiri merupakan revisi dari UU No. 39 

Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar 

Negeri (PPTKILN), dengan disahkannya UU RI No. 18 Tahun 2017 pada 22 November 

2017, maka UU No. 39 Tahun 2004 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.214 

Meski dinyatakan dicabut dan tidak berlaku, namun UU No. 39 Tahun 2004 

tentang PPTKTLN dinyatakan masih tetap belaku sepanjang tidak bertentangan dengan 

ketentuan dalam UU RI No. 18 Tahun 2017.215 Lebih lanjut, UU dengan 91 pasal ini 

secara umum mengatur tentang perlindungan kepada pekerja migran mulai dari tingkat 

desa, kabupaten/kota, dan provinsi, sejak sebelum bekerja sampai setelah bekerja, 

diantaranya yakni:216  

1. Pekerja migran Indonesia harus dilindungi dari perdagangan manusia, termasuk 

perbudakan dan kerja paksa, korban kekerasan, kesewenang-wenangan, kejahatan 

atas harkat dan martabat manusia, serta perlakuan lain yang melanggar hak asasi 

manusia. 

2. Perlindungan pekerja migran meliputi perlindungan secara kelembagaan yang 

mengatur tugas dan kewenangan kementerian sebagai regulator atau pembuat 

kebijakan dengan badan sebagai operator atau pelaksana kebijakan. 

3. Tugas pelindungan pekerja migran Indonesia dilaksanakan oleh Badan yang 

dibentuk oleh Presiden. 

                                                           
213 Wawancara Ali Teguh Fatiar, Op. Cit. 
214 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017, Tentang Perlindungan Pekerja Migran 

Indonesia, Bab XIII (Ketentuan Penutup), pasal 89 huruf a. 
215 Ibid, huruf b. 
216 Ibid, Penjelasan Umum Atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 18 Tahun 2017. 
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4. Pemerintah Daerah memiliki peran dalam memberikan informasi terkait 

permintaan (job order) yang berasal dari Perwakilan RI, pemberi kerja, dan mitra 

usaha di luar negeri, serta memberikan pelayanan terpadu satu atap dan 

memfasilitasi keberangkatan dan kepulangan pekerja migran Indonesia (termasuk 

pula pelatihan kewirausahaan bagi pekerja migran purna dan keluarganya). 

5. Memberikan pelayanan penempatan dan perlindungan yang mudah, murah, cepat, 

dan aman, layanan terpadu satu atap sesuai dengan UU No. 25 Tahun 2009 tentang 

Pelayanan Publik, Peraturan Pemerintah No. 96 tahun 2012 tentang Pelaksanaan 

UU No. 25 Tahun 2009. 

6. Pelatihan kerja dilaksanakan oleh lembaga pelatihan kerja milik pemerintah atau 

swasta yang terakreditasi kepada calon pekerja migran Indonesia. 

7. Menekankan dan memberikan peran yang lebih besar kepada pemerintah dan 

mengurangi peran swasta dalam penempatan dan perlindungan pekerja migran 

Indonesia. 

8. Memberikan perlindungan jaminan sosial bagi pekerja migran yang selama ini 

dilaksanakan oleh perusahaan asuransi yang tergabung dalam konsorsium asuransi 

dengan program pelindungan meliputi pelindungan prapenempatan, masa 

penampatan dan purna penempatan, yang dialihkan kepada Badan Penyelenggara 

Jaminan Sosial (BPJS). 

9. Tujuan pelindungan pekerja migran yakni, menjamin pemenuhan dan penegakan 

hak asasi manusia sebagai warga negara dan pekera migran Indonesia dan 

menjamin pelindungan hukum, ekonomi, dan sosial pekerja migran Indonesia dan 

keluarganya. 



112 

 

Dengan demikian, disahkannya UU PPMI ini maka menjadi salah satu bukti 

nyata dari peran Komisi IX DPR RI dalam menyuarakan hak pekerja migran Indonesia 

yang selama ini sarat akan permasalahan kekerasan dan pencederahan HAM. Meski 

UU PPMI ini dinilai masih memiliki celah, namun dengan adanya UU PPMI ini 

diharapkan mampu memberikan bantuan hukum bagi para pekerja migran 

dibandingkan dengan UU sebelumnya yakni UU No 39 Tahun 2004 tentang PPTKILN. 

Berdasarkan uraian dan dikemukanya data pada penelitian ini, maka serangkaian 

penjelasan pada pembahasan sebelumnya dapat disederhanakan pada tabel berikut: 

Tabel 3.1 Faktor Internal Lahirnya Kebijakan Moratorium TKI Informal Ke 

Timur Tengah 

 

No. 

 

Faktor Internal 

 

Poin Utama 

1. Level Individu 

(Presiden Jokowi) 

- Sifat atau kepribadian: pekerja keras, mandiri, 

memiliki jiwa sosial yang tinggi, dan tegas. 

- Perjalanan hidup. 

- Kedua faktor ini yang mampu mempengaruhi 

lahirnya sebuah kebijakan (moratorium, Trisakti, 

Nawacita). 

- Memberi persetujuan pemberlakuan Kepmen No. 

260 tahun 2015. 

- Komitmen melindungi TKI melalui diplomasi 

dengan negara-negara terkait. 

2. Jenis pemerintahan  

(Indonesia sebagai 

negara demokratis) 

- Aspirasi dan bentuk tindakan masyarakat: 

demonstrasi dan tindakan solidaritas pasca 

hukuman mati Siti Zaenab dan Karni di Istana 

Negara dan Kedubes Arab. 

- Tuntutan: pemerintah harus lebih serius dalam 

melindungi para TKI di luar negeri, membahas dan 

mengesahkan UU perlindungan PRT, melakukan 

diplomasi tingkat tinggi. 

3. Migran Care - Tuntutan: 1.) pemerintah segera menghentikan 

eksekusi mati beruntun terhadap buruh migran 

Indonesia, 2.) menjadikan data-data buruh migran 

yang terancam hukuman mati sebagai data 
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No. Faktor Internal Poin Utama 

mendesak agar dapat dijadikan bahan diplomasi 

tingkat tinggi. 3.) Segerakan membahas dan 

mengesahkan UU Perlindungan PRT, 4.) 

Penanganan migran yang hilang kontak dengan 

keluarga, 5.) Melakukan peninjauan kembali 

legalitas hukum mati di Indonesia. 

4. Jaringan Buruh 

Migran  (JBM) 

- Peran:

1. Tingkat domestik;

a.) Aktif menyuarakan aspirasi masyarakat terkait 

perlindungan buruh migran dan haknya.  

b.) Aktif melakukan kordinasi dan integrasi 

dengan organisasi-organisasi baik dalam maupun 

luar negeri.  

c.) Melakukan pengawalan terhadap RUU 

perubahan No. 39/2004 tentang PPTKILN. 

d.) Mendesak pemerintah dan DPR untuk 

mengesahkan RUU Penghapusan Kekerasan 

Seksual. 

2. Tingkat internasional; ikut serta dalam memberi

laporan terkait pelaksanaan Konvensi PBB tentang

Buruh Migran, serta mengirim perwakilan untuk

melobi anggota Komite PBB agar mengusung

sejumlah isu yang penting bagi buruh migran

Indonesia.

5. Keluarga Besar 

Buruh Migran 

Indonesia (Kabar 

Bumi) 

- Eksistensi:

1.) Mendampingi AGRA Malang dalam

memberikan arahan penyelesain kasus penipuan

oleh PJTKI yang dialami LS.

2.) Demonstrasi ketika kunjungan Raja Salman

dalam rangka mengkritik 11 MoU Indoesia-Arab

Saudi yang sama sekali tidak membahas masalah

TKI, tuntutan; a.) Menuntut Raja Salman untuk

bebaskan 25 TKI yang menunggu hukuman mati.

b.) Pemberian kompensasi kepada keluarga korban

tragedi Mekkah yang sebagian belum

menerimanya.

6. Komisi IX DPR RI - Peran: pengesahan UU PPMI No. 18 tahun 2017

pada 22 November 2017, pengganti UU PPTKILN

No.39 Tahun 2004.


