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PERLINDUNGAN BURUH MIGRANT  

ATAU  

TENAGA KERJA INDONESIA  

DI LUAR NEGERI 



•  Jumlah WNI diluar negeri yang tercatat di 
Kemlu per 11 Juli 2011 adalah 3.100.598 
orang (tabel 1). WNI tersebut tersebar di 
berbagai penjuru dunia, baik di benua 
Amerika, Afrika, Eropa, sampai Australia. 

 
•  Jumlah WNI/TKI di luar negeri diperkirakan 

jauh lebih besar angkanya karena banyak 
yang tidak melapor diri ke perwakilan-
perwakilan RI. 

 



      : KBRI 
      : KJRI 

   : DIT. PWNI DAN BHI 

l  AREA	  KUNING	  	  	  :	  KONSENTRASI	  TINGGI	  TKI	  
l  AREA	  HIJAU	  	  	  	  	  	  	  	  :	  KONSENTRASI	  TINGGI	  PELAUT	  
l  AREA	  UNGU	  	  	  	  	  	  	  :	  KONSENTRASI	  TINGGI	  OVERSTAYER	  



 

 



AKSI TENAGA KERJA INDONESIA 





No. Negara/Wilayah Kasus Penanganan 
Hukum 

Repatriasi 
Deportasi Evakuasi WNI 

Bermasalah Jenazah 

1. Malaysia 4.832 179 1.451 16 1.976 - 

2. Singapura 1.180 3 762 - - - 

3. Thailand 10 6 2 3 - - 

4. Myanmar 26 25 25 - - - 

5. Vietnam 5 3 - 1 - - 

6. Laos 4 4 - - - - 

7. Kamboja 9 9 9 - - - 

8. Filipina 35 30 - - - - 

9. Brunei Darussalam 16 - - - - - 

10. Arab Saudi 12.239 27 5.309 94 6.623 

11. Kuwait 362 - - - - - 

12. Qatar 63 - - - - - 

13. Uni Emirat Arab 948 14 248 10 - - 

14. Yordania 346 - 150 10 - - 

15. Yaman 260 - - - - 260 

-Data Direktorat Perlindungan WNI dan BHI, per-15 Juli 2011- 



16. Oman 44 - 30 7 - - 

17. Suriah 70 - 25 6 - - 

18. Bahrain 30 - - - - - 

19. Negara2 lain di 
kawasan Timteng 

8 - 8 - - - 

20. Srilanka 1 - - 1 - - 

21. Iran 25 - 24 - - - 

22. Mumbai 4 - 4 - - - 

23. Pakistan 7 - 6 - - - 

24. China 57 29 - - - - 

25. Korea Selatan 10 - - 9 - - 

26. Jepang 271 - - 1 - 252 

27. Taiwan 21 - - - - - 

28. Hong Kong + 
Macau 

408 33 - - - - 

29. Mesir 2.468 3 20 2 2 2.432 

30. Tunisia 91 - - - - 33 

31. Libya 740 - - - - 646 

32. Sudan 41 - 37 2 - - 

33. Kenya 134 - 102 4 - - 

34. Afrika Selatan 23 - 2 1 - - 

35. Pantai Gading 43 - 40 - - - 



36. Namibia 13 - 11 - - - 

37. Maroko 50 - - - - - 

38. Aljazair 1 - - - - - 

39. Australia 521 506 - 2 76 - 

40. Eropa 44 - 18 8 6 - 

41. Negara2 di 
Kawasan Amuteng 

36 - 8 3 12 - 

42. Negara2 di 
Kawasan Amselkar 

20 - 11 3 2 - 

43. PNG 8 - 7 - - - 

44. Fiji 7 - 5 - - - 

45. New Zealand 36 - 1 - - - 

JUMLAH 

25.567 871 8.315 183 8.697 3.623 

Kasus Penanganan 
hukum 

repatriasi 
WNI 

Bermasalah 
repatriasi 
Jenazah Deportasi Evakuasi 



AKSI TKI DI LUAR NEGRI 



MENGAPA	   “PERSOALAN”	   PERLINDUNGAN	  
WNI/TKI	  MUNCUL??	  

AKAR	  MASALAH…	  



•  Besarnya	   Jumlah	   Penduduk	   Indonesia	   (230	   juta)	   <dak	   berbanding	   lurus	   dengan	  
lapangan	  kerja	  yang	  ada.	  

	  
•  Tingginya	  jumlah	  penduduk	  miskin.	  
	  
•  Belum	   op<malnya	   pelaksanaan	   program	   penciptaan	   lapangan	   kerja,	  

pemberdayaan	  SDM	  lokal,	  serta	  peningkatan	  ekonomi	  daerah	  oleh	  Pemda.	  
	  
•  Proses	  rekrutmen	  yang	  buruk/<dak	  sesuai	  dengan	  ketentuan	  (pemalsuan	  dokumen	  

iden<tas	  dan	  perjalanan).	  
	  
•  Masih	  adanya	  praktek	  pengiriman	  TKI	  secara	  ilegal	  dan	  kompetensi	  TKI	  yang	  <dak	  

memadai	  untuk	  bekerja	  di	  luar	  negeri.	  
	  
•  Rekrutmen	   langsung	   oleh	   sponsor	   yang	   berpotensi	  memicu	   praktik	   perdagangan	  

orang.	  
	  
•  Lemahnya	  kontrol	  di	  <<k-‐<<k	  perbatasan	  baik	  darat,	  laut,	  maupun	  udara	  
	  
•  Pengeluaran	   dan/atau	   legalisasi	   dokumen	   	   iden<tas	   yang	   <dak	   memperha<kan	  

kebenaran	  data.	  

•  Proses	  penegakan	  hukum	  yang	  belum	  maksimal.	  



“The plight of migrant workers stems 
from a number of problems, which 

begin right here in Indonesia.  
Poverty in rural districts, and the 

failures of the education system -- 
which leave hundreds and thousands 

of workers without the skills to 
make them competitive in the 

workforce -- are among the first 
batch of problems.  

Indonesia has around 400 migrant 
worker agencies, many of which are 

not competent. The language 
courses given to workers may be 

crash courses, completed in one to 
three days. Agencies also often 

provide false information regarding 
the ages and education levels of 

the workers on their books…… 
The	  Jakarta	  Post,	  03/16/2008	  ) 



1.   FAKTOR INDIVIDU 

2.   FAKTOR PERUSAHAAN PENGERAH 
PENEMPATAN 

3.   FAKTOR PEMERINTAH 

4.   FAKTOR NEGARA TUJUAN 



}  Karena  alasan sosial ekonomi, kemiskinan, dan pengangguran menjadi faktor 
pendorong orang menerima tawaran dengan mudah, tanpa mempertimbangkan 
resiko yang akan dipikul 

 
}  Menonjolnya kepentingan untuk meraih keuntungan ekonomis dari individu 

atau kelompok tertentu dengan mengabaikan akibat yang timbul dari 
penempatan tersebut khususnya yang tidak sesuai prosedur dan ketentuan; 

 
}  Rendahnya tingkat pendidikan dan skill, membuat TKI pada umumnya hanya 

dapat mengisi sektor-sektor domestik atau pekerjaan berkategori demeaning: 
dirty, dangerous, difficult (buruh bangunan, buruh perkebunan dan PLRT); 

  
}  Kurangnya kesadaran masyarakat untuk mengikuti prosedur serta kemampuan 

adaptasi membuat TKI seringkali mengalami culture shock di negara tujuan 
penempatan; 

  
}  Rendahnya awareness membuat para TKI seringkali menjadi korban eksploitasi 

baik oleh individu di Indonesia maupun di negara penempatan termasuk tindak 
pidana perdagangan orang maupun tindak pidana lainnya; 

 



}  Mengutamakan kepentingan bisnis dengan pengiriman TKI sebanyak-
banyaknya ke luar negeri tanpa memperhatikan sistem perekrutan yang baik, 
sistem pelatihan yang benar, sistem pemeriksaan, sistem administrasi yang 
baik yang sesuai dengan prosedur dan peraturan yang ada; 

}  Cara-cara pola perekrutan dan pengiriman yang dilakukan oleh PPTKIS telah 
melanggar UU No. 39/ 2004 Pasal 35, 41-44 dan Pasal 48, antara lain : 
1.  Berusia sekurang-kurangnya 18 tahun kecuali bagi Calon TKI yang akan 

dipekerjakan pada pengguna perseorangan sekurangnya-kurangnya berusia 21 
tahun; 

2.  Sehat jasmani dan rohani; 
3.  Tidak dalam keadaan hamil bagi calon tenaga kerja perempuan; dan 
4.  Berpendidikan sekurang-kurangnya lulus SLTP atau yang sederajat 

 
}  Proses pelaporan yang tidak/ jarang dilakukan, sehingga menyulitkan 

pendataan dan pemberian akses perlindungan (Pasal 9, 67 Ayat (2) dan Pasal 
71) 

}  Proses pelatihan dan pembekalan keterampilan CTKI yang belum optimal 



}  Terdapat beberapa regulasi di bidang ketenagakerjaan yang tumpang 
tindih satu sama lain baik di tingkat pusat maupun di daerah, sehingga 
menjadi celah bagi pihak tertentu untuk memanfaatkan kondisi tersebut; 

 
}  Belum optimalnya koordinasi antar instansi terkait, sehingga kurang terjadi 

sinergi dalam pelaksanaan tupoksi, program kerja maupun alokasi 
anggaran antar Kementerian/Lembaga maupun stakeholder terkait; 

 
}  Belum optimalnya law enforcement di dalam negeri sehingga tidak 

menimbulkan efek jera kepada oknum-oknum yang melakukan 
penyimpangan dalam proses perekrutan, pelatihan dan penempatan TKI ke 
luar negeri. 

•  Lemahnya kontrol di titik-titik perbatasan baik darat, laut, maupun udara 
 
}  Perbedaan persepsi dan pendekatan dalam mengimplementasikan 

pelaksanaan peraturan penempatan dan perlindungan TKI 

}  Faktor-faktor tersebut diatas turut melemahkan posisi tawar (bargaining 
position) Indonesia dengan negara penempatan. Terlebih lagi mengalirnya 
TKI ilegal sebagai akibat tindakan individu/kelompok yang tidak 
bertanggung jawab. 



 
}  Beberapa diantara negara penempatan/tujuan, tidak memiliki undang-

undang/hukum mengenai ketenagakerjaan yang memadai. 

}  Jika muncul masalah antara user dengan pekerja, seringkali merugikan 
pekerja karena pendekatan yang digunakan oleh negara penempatan 
berbeda dan kecenderungan di tiap negara adalah bahwa system pengadilan 
dan penegakan hukum di negara tersebut akan melindungi warga negara 
tersebut dan mengalahkan warga negara asing. 

}  Cara pandang masyarakat setempat di beberapa negara penempatan 
memandang bahwa pekerja asing dibidang konstruksi, perkebunan, dan PLRT 
dianggap pekerjaan yang rendah (difficult, dangerous, and dirty) yang sangat 
tidak diminati dan dianggap rendah oleh masyarakat setempat, sehingga 
penghargaan terhadap para pekerja tersebut seringkali diberikan secara 
rendah. 

}  Pada beberapa negara, bahwa domestic workers dianggap sebagai bagian 
dari keluarga atau dianggap masalah individu dan bukan masalah 
pemerintah/negara. 



Letter of Demand untuk TKI 
Formal dan Job Order untuk 
D o m e s t i c W o r k e r s / P L R T 
diajukan oleh agensi di luar 
negeri 

Diajukan 

Endorsement 

 

Perwakilan RI 

Permintaan 
pengiriman TKI 

kepada Pelaksana 
Penempatan TKI 
Swasta (PPTKIS) 

Proses 
perekrutan 

dan pelatihan 
oleh PPTKIS 

Pembekalan 
Akhir 

Pemberangkatan 
(PAP) oleh 
BNP2TKI 

Pendataan 
oleh 

BNP2TKI 
Penempatan TKI 
ke negara tujuan 

Dilaporkan 
pada 

Perwakilan 
RI 

TKI tiba di negara 
tujuan dan diterima 
oleh agensi di luar 

negeri 

TKI disalurkan ke 
pengguna/majikan 

Post arrival management: (i) Complaint Handling 
Mechanism oleh local authorities; (ii) Technical 
Agreement on Consular Assistance oleh local 

authorities; (iii) Joint Commission oleh Perwakilan RI 
dan Kementerian setempat terkait. 

TKI 
menyelesaikan 
kontrak kerja 

TKI pulang ke 
Indonesia  dan 

dilaporkan kepada 
Perwakilan RI 

TKI tiba di 
Indonesia 
dan didata 

oleh 
BNP2TKI 

TKI kembali 
ke daerah 

asal melalui 
BNP2TKI 

PROSES PENEMPATAN TKI MENURUT UU 
NO. 39 TAHUN 2004 

CATATAN: PROSES PENEMPATAN TERSEBUT TIDAK DILAKSANAKAN SEBAGAIMANA MESTINYA 

PRA PENEMPATAN 

PENEMPATAN 

PURNA PENEMPATAN 
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AKIBAT YANG HARUS 

MEREKA TANGGUNG 





Jenis-jenis Permasalahan  
TKI Informal-PLRT 

No. JENIS KASUS TKI % 
1. Gaji tidak dibayar 45.50  % 
2. Penyiksaan/ kekerasan fisik   9.93  % 
3. Pelecehan seksual   3.99  % 
4. Beban kerja tidak sesuai 10.01  % 
5. Majikan tidak sesuai 16.26  % 
6. Jam kerja tidak sesuai   0.16  % 
7. Tidak betah   2.35  % 
8. Berselisih paham   0.39  % 
9. Sakit 11.42  % 



PERMASALAHAN DAN FAKTOR PENYEBAB 
Ò  Gaji Tidak Dibayar (45.50%) 

1.  Mekanisme penggajian yg belum baik  
 - Pembayaran cenderung dilakukan secara tunai 
- TKI PLRT terkadang kurang memahami haknya serta tidak mengetahui besaran gaji sesuai PK 
- Seluruh dokumen TKI dipegang oleh majikan, TKI dalam posisi lemah secara hukum 
à  Gunakan institusi keuangan resmi (bank) untuk pembayaran gaji dengan rekening  a.n. TKI PLRT 
à  Dokumen kelengkapan TKI harus dipegang sendiri, paling tidak menyimpan copynya 
à  TKI PLRT dibekali dengan pemahaman mengenai dokumen-dokumen penting serta hak dan kewajibannya 

2.  Cost structure yg belum jelas dan cenderung tinggi 
Di negara-negara Timteng, calon user harus mengeluarkan uang hingga + SR 9 ribu (+ Rp. 23 juta) untuk 
mendapatkan TKI PLRT, hingga kemudian memotong gaji TKI PLRT atau membiarkan TKI PLRT bekerja 
tanpa digaji 
à  Tetapkan besaran cost structure di negara tujuan penempatan TKI PLRT dan beban masing-masing pihak 

3.  User bukan orang yang secara finansial mampu menggaji TKI PLRT 
à  Pengetatan penempatan TKI PLRT pada calon user yang secara finansial mampu membayar gaji TKI 

PLRT secara penuh 
à  Perwakilan RI diberikan kewenangan untuk verifikasi PK 

 

4.  TKI PLRT kurang bekerja dengan baik 
 User telah membayar dengan harga yang tinggi untuk mendapatkan TKI PLRT, namun ybs kurang  dapat 
bekerja dengan baik 
à  TKI PLRT yang akan ditempatkan harus siap secara fisik, psikologis dan kemampuan kerja, BLK yang 

dikelola PPTKIS harus dibenahi 



Ò  Majikan Tidak Sesuai (16.26%) dan Beban Kerja Tidak Sesuai (10.01%) 
1.  TKI PLRT ditempatkan pada user yang tidak sesuai sebagaimana tercantum dalam PK 

à  PPTKIS harus melaporkan penempatan TKI PLRT kepada Perwakilan RI di negara 
tujuan 

à  Perwakilan RI diberikan kewenangan untuk melakukan verifikasi, tidak hanya 
legalisasi job order 

 

2.  Minimnya kesiapan mental dan keterampilan TKI PLRT untuk bekerja di negara 
penempatan. 
Pengaduan karena ketidak cocokan dengan majikan dan cara kerja, banyak didorong 
juga karena TKI PLRT belum memahami dengan baik jenis pekerjaan yang diberikan, 
budaya dan kebiasaan di negara penempatan serta belum memahami hak dan 
kewajiban masing-masing 
à  CTKI PLRT yang akan ditempatkan harus mendapatkan pelatihan secara 

komprehensif mengenai bidang kerja yang akan dilakukan 
à  Diberikan pemahaman mengenai budaya dan sistem hukum negara setempat 
à  CTKI PLRT harus benar-benar memahami hak dan kewajibannya sendiri serta 

majikan 
à  Pembenahan BLK dan dilakukan pengawasan terhadapnya 
à  Menutup celah pengiriman TKI PLRT secara non-prosedural 



Ò  Penyiksaan/ Kekerasan Fisik (9.93%) dan Pelecehan Seksual (3.99%) 
1.  TKI PLRT belum siap bekerja 

 Kecenderungan user melakukan kekerasan diantaranya karena tugas yang diberikan kepada TKI 
PLRT tidak dapat diselesaikan dengan baik, utamanya didorong karena kurangnya keterampilan dan 
kesiapan mental 
à  CTKI PLRT yang akan ditempatkan harus mendapatkan pelatihan secara komprehensif 

mengenai bidang kerja yang akan dilakukan serta disiapkan mentalnya 
à  Pembenahan BLK dan dilakukan pengawasan terhadapnya 

 
 
 

2.  Cara Pandang terhadap PLRT 
 Masyarakat di beberapa negara penempatan, cenderung melihat TKI PLRT berada dalam sektor 
kerja yang  “merendahkan” yang kemudian paradigma tersebut berwujud dalam sikap. Karakter 
sosio-kultur di negara penempatan harus dipahami dengan baik 
à  CTKI PLRT yang akan ditempatkan harus memahami perbedaan budaya yang ada dan memiliki 

kesiapan mental untuk bekerja dan bersikap agar tidak “memancing” 
à  Negara yang akan menjadi tujuan penempatan harus memiliki instrumen perlindungan bagi TKI 

PLRT baik dalam bentuk MoU atau sistem hukum dalam negeri yang melindungi domestic 
workers 

à  Menutup celah pengiriman TKI PLRT secara non-prosedural, karena hal tersebut akan 
menempatkan TKI PLRT dalam posisi rentan dan melemahkan optimalisasi perlindungan serta 
akan menurunkan bargaining position Pemri 

3.   Jauh dari Pasangan dan ingin memiliki keturunan 

Tindakan asusila dapat didorong  karena kebutuhan biologis atau termotivasi untuk mempunyai 
keturunan berdarah campuran.  
à  CTKI PLRT yang akan ditempatkan harus telah siap secara fisik, psikis dan mental 
à  Dilakukan pembatasan usia CTKI PLRT yang akan dikirim ke negara tujuan penempatan 

 





“..Melindungi segenap bangsa Indonesia  
dan seluruh tumpah darah 
Indonesia…” (Pembukaan UUD 1945, alinea 
IV); 

 
-  UU No.1/1982 : Ratifikasi Konvensi Wina 

1961 tentang Hubungan Diplomatik dan 
Konvensi Wina 1963 

-  UU No.37/1999 re Hubungan Luar Negeri 

-  UU No.39/2004 re Penempatan dan 
Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar 
Negri 

-  Keppres No.108/2003 tentang Organisasi 
Perwakilan RI di Luar Negeri 



“…Yang paling penting, kebijakan luar negeri 
Indonesia, dan bahkan setiap diplomat Indonesia, akan 
terus  dipandu dengan prinsip keberpihakan  dan 
perlindungan WNI. Tanpa kecuali.” 
 
(Pernyataan Pers Tahunan  
Menteri Luar Negeri, 8 Januari 2010) 
	  

“…Kementerian Luar Negeri akan terus 
bekerja keras untuk meningkatkan 
perlindungan terhadap WNI di luar negeri. 
Prinsip Keberpihakan dan Perlindungan 
WNI menjadi semangat yang melekat dalam 
setiap individu Diplomat Indonesia 
 
(Pernyataan Pers Tahunan Menteri Luar Negeri,  
7 Januari 2011) 
	  

KOMITMEN	  PERLINDUNGAN	  



	  
	  

Fungsi	  suatu	  misi	  diplomaKk	  adalah:	  	  
	  
1.   Mewakili	  (represenKng)	  Negara	  

Pengirim	  di	  Negara	  Penerima;	  
2.   Melindungi	  (protecKng)	  kepenKngan	  

Negara	  Pengirim	  dan	  kepenKngan	  
warganegaranya	  di	  Negara	  Penerima	  
dalam	  batas-‐batas	  yang	  diperbolehkan	  
oleh	  hukum	  internasional;	  

3.   Melakukan	  perundingan	  (negoKaKng)	  
dengan	  Pemerintah	  Negara	  Penerima;	  

4.   Memperoleh	  kepasKan	  dengan	  semua	  
cara	  yang	  sah	  tentang	  keadaan	  dan	  
perkembangan	  di	  Negara	  Penerima	  dan	  
melaporkannya	  ke	  Pemerintah	  Negara	  
Pengirim;	  

5.   Meningkatkan	  (promoKng)	  hubungan	  
persahabatan	  antara	  Negara	  Pengirim	  
dan	  Negara	  Penerima	  serta	  
mengembangkan	  hubungan	  	  ekonom,	  
budaya	  dan	  ilmu	  pengetahuan. 

Konvensi	  Wina	  
1961	  tentang	  Hubungan	  DiplomaKk	   Pasal	  3	  
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Pasal 5 : Fungsi-fungsi Konsuler 
 

Fungsi-fungsi konsuler yang berkaitan dengan warganegara antara lain: 
 
1.   Melindungi kepentingan Negara Pengirim dan warganegaranya, 

baik individu maupun badan hukum di negara penerima dalam 
batas-batas yang diperbolehkan oleh hukum internasional; 

2.   Menerbitkan paspor dan dokumen perjalanan serta visa;  
3.   Membantu warganegaranya, baik individu maupun b hukum; 
4.   Bertindak sebagai notaris dan pejabat catatan sipil sepanjang 

tidak bertentangan dengan hukum dan peraturan Negara 
Penerima; 

5.   Dalam batas-batas yang ditetapkan oleh hukum dan peraturan-
peraturan Negara Penerima, melindungi kepentingan2 anak-
anak di bawah umur dan orang-orang warganegara Negara 
Pengirim yang kurang mampu melakukan tindakan hukum 
sepenuhnya, khususnya apabila suatu perwalian diperlukan 
bagi orang-orang dalam keadaan demikian;  
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6.   Tunduk kepada praktek dan tatacara yang berlaku di Negara 

Penerima, mewakili atau mengatur perwakilan yang layak bagi 
warganegara Negara Pengirim di depan pengadilan dan instansi-
instansi lain Negara Penerima. 

7.   Melaksanakan fungsi-fungsi lain yang dipercayakan kepada suatu 
perwakilan konsuler oleh Negara Pengirim yang tidak dilarang oleh 
hukum dan peraturan-peraturan Negara Penerima 

8.   Pasal 36 mengatur tentang komunikasi dan mengadakan hubungan 
dengan warganegara dari Negara Pengirim 

9.   Pasal 37 mengatur tentang keterangan apabila terjadi kematian, 
perwalian atau perlindungan, kapal rusak dan kecelakaan udara  



•  Pemerintah Republik Indonesia 
melindungi kepentingan warga 
negara atau badan hukum Indonesia 
yang menghadapi permasalahan 
hukum dengan perwakilan negara 
asing di Indonesia (Pasal 18); 

•  Perwakilan RI berkewajiban untuk 
memberikan pengayoman, 
perlindungan, dan bantuan hukum 
bagi warga negara dan badan hukum 
Indonesia di luar negeri (Pasal 19 b); 

 
sesuai dengan peraturan perundang-
undangan nasional serta hukum dan 
kebiasaan internasional. 



}  Dalam hal terjadi sengketa antara sesama warga negara atau 
badan hukum Indonesia di luar negeri, Perwakilan Republik 
Indonesia berkewajiban membantu menyelesaikannya 
berdasarkan asas musyawarah atau sesuai dengan hukum yang 
berlaku. (Pasal 20) 

 
}  Dalam hal warga negara Indonesia terancam bahaya nyata, 

Perwakilan Republik Indonesia berkewajiban memberikan 
perlindungan, membantu, dan menghimpun mereka di wilayah 
yang aman, serta mengusahakan untuk memulangkan mereka 
ke Indonesia atas biaya negara. (Pasal 21) 

 
}  Dalam hal terjadi perang dan atau pemutusan hubungan 

diplomatik dengan suatu negara, Menteri atau pejabat lain yang 
ditunjuk oleh Presiden, mengkoordinasikan usaha untuk 
mengamankan dan melindungi kepentingan nasional, termasuk 
warga negara Indonesia. (Pasal 22) 

 
 
Dilakukan melalui kerja sama dengan pemerintah setempat atau 

negara lain atau organisasi internasional yang terkait. 



}  Perwakilan Republik Indonesia 
memberikan perlindungan terhadap 
TKI di luar negeri sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan 
se r t a hukum dan keb iasaan 
internasional.(Pasal 78, ayat 1) 

}  Pemberian bantuan hukum sesuai 
dengan ketentuan peraturan 
perundangundangan di negara 
tujuan serta hukum dan kebiasaan 
internasional; 

}  Pembelaan atas pemenuhan hak-
hak sesuai dengan perjanjian kerja 
dan/atau peraturan perundang-
u n d a n g a n d i n e g a r a T K I 
ditempatkan. (Pasal 80 Ayat 1) 

	  

UU	  No.39/2004	  tentang	  Penempatan	  dan	  
Perlindungan	  TKI	  di	  Luar	  Negeri	  



Penempatan dan perlindungan 
calon TKI/TKI berasaskan 

keterpaduan, persamaan hak, 
demokrasi, keadilan sosial, 

kesetaraan dan keadilan gender, 
anti diskriminasi, serta anti 

perdagangan manusia. 



 
TUGAS, TANGGUNG JAWAB, DAN KEWAJIBAN 

PEMERINTAH:  
a.menjamin terpenuhinya hak-hak calon TKI/TKI, baik yang 
bersangkutan berangkat melalui pelaksana penempatan 
TKI,maupun yang berangkat secara mandiri; 
 
b. mengawasi pelaksanaan penempatan calon TKI; 
 
c. membentuk dan mengembangkan sistem informasi 
penempatan calon TKI di luar negeri; 
 
d. melakukan upaya diplomatik untuk menjamin pemenuhan 
hak dan perlindungan TKI secara optimal di negara tujuan; dan 
 
e. memberikan perlindungan kepada TKI selama masa 
sebelumnya pemberangkatan, masa penempatan, dan masa 
purna penempatan. 



Lanjutan; 
TUGAS, TANGGUNG JAWAB, DAN KEWAJIBAN 

PEMERINTAH:  
 

Penempatan TKI di luar negeri hanya dapat dilakukan ke negara tujuan 
yang pemerintahnya telah membuat perjanjian tertulis dengan 
Pemerintah Republik Indonesia atau tenaga kerja asing. 
 
Berdasarkan pertimbangan keamanan Pemerintah menetapkan negara-
negara tertentu tertutup bagi penempatan TKI dengan Peraturan Menteri. 
 
Penempatan calon TKI/TKI di luar negeri diarahkan pada jabatan yang 
tepat sesuai dengan keahlian, ketrampilan, bakat ,minat dan 
kemampuan. 
 
Dan setiap Orang/Lembaga dilarang menempatkan calon TKI/TKI pada 
jabatan dan tempat pekerjaan yang bertentangan dengan nilai-nilai 
kemanusiaan dan norma kesusilaan serta peraturan perundang-
undangan, baik di Indonesia maupun di negara tujuan atau dinegara 
tujuan yang telah dinyatakan tertutup oleh Pemerintah Indonesia 



Calon TKI berhak mendapat pendidikan dan pelatihan 
kerja sesuai dengan pekerjaan yang akan dilakukan. 
dimaksudkan untuk : 
 
a. membekali, menempatkan dan mengembangkan 

kompetensi kerja calon TKI; 
 
b. memberi pengetahuan dan pemahaman tentang situasi,      
kondisi, adat istiadat, budaya agama, dan risiko bekerja diluar 
negeri; 
 
c. membekali kemampuan berkomunikasi dalam bahasa 
negara tujuan; dan 
 
d. memberi pengetahuan dan pemahaman tentang hak dan 
kewajiban calon TKI/TKI 



Calon TKI memperoleh pengakuan 
kompetensi kerja setelah mengikuti 
pendidikan dan pelatihan kerja yang 
diselenggarakan lembaga pendidikan 

dan pelatihan kerja dalam bentuk 
sertifikat kompetensi dari lembaga 

pendidikan dan pelatihan yang telah 
terakreditasi oleh instansi yang 
berwenang apabila lulus dalam 

sertifikasi kompetensi kerja. 



 

Untuk dapat ditempatkan di luar negeri, calon 
TKI harus memiliki dokumen yang meliputi : 
a.  Kartu Tanda Penduduk, Ijazah pendidikan terakhir, akte 
kelahiran atau surat keterangan kenal lahir; 
b.  surat keterangan status perkawinan bagi yang telah 
menikah melampirkan copy buku nikah; 
c.  surat keterangan izin suami atau istri, izin orang tua, 
atau izin wali; 
d.  sertifikat kompetensi kerja; 
e.  surat keterangan sehat berdasarkan hasil hasil 
pemeriksaan kesehatan dan psikologi; 
f.   paspor yang diterbitkan oleh Kantor Imigrasi setempat; 
g.  visa kerja; 
h.  perjanjian penempatan kerja; 
i.   perjanjian kerja. 



Kepulangan TKI terjadi karena : 
a.  berakhirnya masa perjanjian kerja; 
 

b. pemutusan hubungan kerja sebelum masa perjanjian 
kerja berakhir; 
 

c. terjadi perang, bencana alam, atau wabah penyakit di 
negara tujuan; 
 

d mengalami kecelakaan kerja yang mengakibatkan 
tidak bisa menjalankan pekerjaannya lagi; 
 

e meninggal dunia di negara tujuan; 
 

f. cuti; atau 
 

g. dideportasi oleh pemerintah setempat. 



Dalam hal TKI meninggal dunia di negara tujuan pelaksana 
penempatanTKI berkewajiban : 
 
a.  memberitahukan tentang kematian TKI kepada keluarganya paling lama 3 (tiga) 

kali 24 (dua puluh empat) jam sejak diketahuinya kematian tersebut; 
 
b.  mencari informasi tentang sebab-sebab kematian dan memberikannya kepada   
pejabat Perwakilan Republik Indonesia dan anggota keluarga TKI yang 
bersangkutan; 
 
c.   memulangkan jenazah TKI ke tempat asal dengan cara yang layak serta 
menanggung semua biaya yang diperlukan, termasuk biaya penguburan sesuai 
dengan tata cara agama TKI yang bersangkutan; 
 
d.   mengurus pemakaman di negara tujuan penempatan TKI atas persetujuan pihak 
keluarga TKI atau sesuai dengan ketentuan yang berlaku di negara yang 
bersangkutan; 
 
e.   memberikan perlindungan terhadap seluruh harta milik TKI untuk kepentingan 
anggota keluarganya; dan 
 
f.    mengurus pemenuhan semua hak-hak TKI yang seharusnya diterima. 
. 



Pasal 90 
Pembinaan oleh Pemerintah dalam bidang perlindungan TKI 
dilakukan dengan : 
 
a.  Memberikan bimbingan dan advokasi bagi TKI mulai dari pra 

penempatan, masa penempatan dan purna penempatan; 
 

b.  Memfasilitasi penyelesaian perselisihan atau sengketa calon    
TKI/TKI dengan Pengguna dan/atau pelaksana penempatan TKI 
 

c.  Menyusun dan mengumumkan daftar Mitra Usaha dan 
Pengguna bermasalah secara berkala sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan; 
 

d. Melakukan kerjasama internasional dalam rangka perlindungan 
TKI sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 



UU NO 39 TAHUN 2004 TENTANG PERLINDUNGAN TKI DI LUAR NEGRI  
 

PENGAWASAN 
Pasal 92 

1. Pengawasan terhadap penyelenggaraan penempatan dan 
perlindungan TKI di luar negeri dilaksanakan oleh instansi 
yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan pada 
Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah 
Kabupaten/Kota. 
 

2. Pengawasan terhadap penyelenggaraan penempatan dan 
perlindungan TKI di luar negeri dilaksanakan oleh Perwakilan 
Republik Indonesia di negara tujuan. 
 

3. Pelaksanaan pengawasan terhadap penyelenggaraan 
penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diatur 
lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah. 



AKSI TKI DI LUAR NEGRI 



Perwakilan Diplomatik 
menyelenggarakan 
fungsi: 
 
Pengayoman, pelayanan, 
perlindungan dan pemberian 
bantuan hukum dan fisik 
kepada Warga Negara 
Indonesia dan Badan Hukum 
Indonesia, dalam hal terjadi 
ancaman dan/atau masalah 
hukum di Negara Penerima, 
sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan 
nasional, hukum 
internasional, dan kebiasaan 
internasional; 
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Ø KEBERPIHAKAN PERWAKILAN DAN 
STAF 

Ø PEDULI TERHADAP WNI YANG 
MENGALAMI MASALAH DAN 
MEMBUTUHKAN BANTUAN 

Ø TIDAK ADA PILIHAN LAIN SELAIN 
UNTUK MELINDUNGI DAN  
 MELINDUNGI WNI 
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Advokasi Hukum 
 
- mediasi 
- konsultasi hukum 
 
Bantuan Kemanusiaan 
 
- Kunjungan reguler 
- Bantuan kebutuhan pokok 
- Bantuan rohaniwan 
- Layanan Psiko sosial 
  

 
Politis 
 
- Perjanjian bilateral / multilateral 
- Kerjasama dengan lembaga-lembaga 

internasional (ILO, World Bank, IOM) dan 
NGO ataupun lembaga kemasyarakatan 
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 a. Peningkatan Kapasitas 
 

◦  Pelatihan 
◦  Observasi 
◦  Pembuatan Standar Layanan  
◦  Peningkatan kesadaran CORPORATE  CULTURE: (Cepat, ramah, transparan) 
 
b. Penguatan Instrumen Hukum 
◦  Konvensi Internasional dan Kebiasan-kebiasaan Internasional 
◦  Praktek-praktek yang berlaku di masing-masing negara 
 
c. Pengaturan Bilateral  
  
MCN, Citizen Service, Mutual Legal Assistance, Transfer of Sentenced Person (esp. Malaysia and Saudi Arabia) 

  
  d. Pengelolaan situasi Krisis  
      

Melibatkan stakeholders 
 
e. Contingency plan 
 
Prediksi, Pencegahan, antisipatif dan kesiapan sarana dan prasaranan, Kinerja efektif 

  
  f.  Pendanaan 



1.   Sebagai pelaksanaan Undang-undang Nomor 37 
Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri dan 
Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2006 tentang 
Kebijakan Reformasi Sistem Penempatan dan 
Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (vide 
Lampiran Inpres Kebijakan huruf B. Perlindungan 
TKI: Program Penguatan Fungsi Perwakilan RI 
dalam Perlindungan TKI) 

 
2. Sistem Pelayanan Warga Terintegrasi di Perwakilan 

RI :  
 Untuk meningkatkan perlindungan WNI, termasuk 
TKI yang bekerja di luar negeri. 

 
3.   Sistem terintegrasi :  

 Melibatkan semua unsur di Perwakilan RI, yang 
tidak terpisahkan dari fungsi konsuler Perwakilan 
dan berada di bawah dan bertanggungjawab 
kepada Kepala Perwakilan  



PEMBENTUKAN CITIZEN SERVICE 
Telah dibentuk dan diresmikan di 24 Perwakilan RI 

2008 2009 2007 

- KBRI Amman 
- KBRI Brunei 
Darussalam 

- KBRI Damaskus 
- KBRI Doha 
- KBRI Seoul 
- KBRI Singapura 

-  KBRI Abu Dhabi 
-  KBRI Kuala Lumpur 
-  KBRI Kuwait City 
-  KBRI Riyadh 
-  KJRI Dubai 
-  KJRI Hong Kong 
-  KJRI Jeddah 
-  KJRI Johor Bahru 
-  KJRI Kota Kinabalu 

-  KBRI Tokyo 
-  KJRI Osaka 
-  KJRI Penang 
-  KJRI Kuching 
-  KJRI New York 
-  KJRI Los Angeles 
-  KJRI Sydney 
-  KJRI Perth 
-  KRI Darwin 



UPAYA-UPAYA PERLINDUNGAN 
TKI 
 	  Upaya-‐upaya	  perlindungan	  yang	  dilakukan	  Kemlu	  dan	  
Perwakilan	  RI	  mencakup	  antara	  lain:	  

 
• PENCEGAHAN 

• DETEKSI DINI 

• PENANGANAN SECARA CEPAT 
DAN TEPAT 



 
─  Menyediakan program “jemput bola” untuk WNI yang sulit menjangkau 

perwakilan RI. 
─  Menyediakan welcoming program bagi TKI yang baru sampai di negara 

tujuan.  
─  Menyediakan program pelatihan dan pendidikan untuk pengembangan 

kapasitas TKI di luar negeri. 
─  Program sosialisasi perlindungan WNI di luar negeri, antara lain 

penyuluhan kepada kelompok/paguyuban masyarakat RI dan Outreach 
program kepada kelompok-kelompok TKI di luar negeri (panggung 
gembira, kunjungan ke shelter/pusat pertemuan TKI) 

─  Memuat berbagai informasi terkait pelayanan kekonsuleran melalui 
website perwakilan. 

─  Membuat dan menyebarkan pampflet tentang pelayanan kekonsuleran. 
─  Melakukan sosialisasi ke daerah-daerah kantung TKI sebagai 

bagian dari Public Awareness Campaign dan meningkatkan the 
ability of self-protection 

 
 
 
 

UPAYA PENCEGAHAN 
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─  Menyediakan hotline service untuk pengaduan WNI. 

─  Pembentukan 24 Satgas Pelayanan Warga (Citizen Service) yang 
melibatkan peran serta masyarakat Indonesia di luar negeri. Satgas ini 
dikoordinasikan oleh perwakilan RI untuk menjangkau dan melayani 
pengaduan WNI pada tahap pertama bagi WNI yang berada jauh dari 
perwakilan RI.  

─  Mendorong terbentuknya kelompok masyarakat yang dapat berfungsi 
sebagai kepanjangan tangan perwakilan untuk turut memberi 
perlindungan maupun penyebaran informasi. 

─  Akses kekonsuleran seperti kunjungan ke penjara, tahanan imigrasi dan 
polisi. 

─  Mendorong adanya kesepakatan mandatory consular notification dengan 
negara-negara tujuan TKI. 

─  Pembenahan dan Sinkronisasi database serta koordinasi inter-
Kementerian/ Lembaga maupun unsur-unsur masyarakat lainnya 

UPAYA DETEKSI DINI 
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-  Menindaklanjuti laporan masyarakat dalam kesempatan pertama. 

-  Memberikan bantuan hukum yang dapat berupa mediasi/ konsiliasi, 
konsultasi hukum dan bantuan pengacara. 

-  Penyediaan Shelter/Penampungan Sementara, yaitu pembentukkan 
shelter-shelter di 24 perwakilan untuk memfasilitasi WNI yang mengalami 
kesulitan.  Tahun 2007 jumlah WNI yang ditampung di shelter Perwakilan-
Perwakilan RI mencapai 12.017 orang. Tahun 2008 jumlahnya 14.491 
orang.  Tahun 2009 jumlahnya 17.152 orang.  Tahun 2010 jumlahnya 
15.766 orang. Adapun per-1 Maret 2011 jumlahnya 1.482 

-  Bantuan kemanusiaan yang diberikan selain shelter/ penampungan 
antara lain bimbingan rohani, bantuan psikologis dan kesehatan dan 
kunjungan rutin 

UPAYA PENANGANAN KASUS SECARA 
CEPAT DAN TEPAT 
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× Solusi untuk penanganan TKI yang berbasis kesejahteraan 
dan perlindungan 

× Kewenangan Perwakilan perlu diperkuat: 
1. Diberikan kewenangan untuk semua mitra usaha/ agensi 

asing penyalur TKI di negara setempat diakreditasikan 
kepada Perwakilan 

2.  Perwakilan diberikan hak untuk memastikan dan 
mengevaluasi apakah mitra usaha atau majikan layak 
mendapatkan TKI PLRT 

3.  Perwakilan diberikan kewenangan untuk meluluskan/ 
menolak setiap job order/ demand letter 

× Job Order/ Demand Letter tidak diserahkan kembali kepada 
agen, akan tetapi dikirim kepada BNP2TKI 



× Selanjutnya BNP2TKI memberikan job order/ demand letter sebagai 
Surat Perintah Kerja (SPK) kepada PPTKIS yang ditunjuk oleh mitra 
usaha di negara penempatan TKI 

× BNP2TKI mengawal secara ketat proses rekrutmen dengan segala 
persyaratan yang ditentukan dan memastikan Calon Tenaga Kerja 
Indonesia (CTKI) tersebut telah memenuhi seluruh persyaratan 

× BNP2TKI menyampaikan data CTKI yang akan dikirimkan ke luar 
negeri kepada Kemenakertrans, Kemlu dan Perwakilan RI terkait 

× PPTKIS wajib menyampaikan jadwal kedatangan TKI pada 
perwakilan agar perwakilan dapat melakukan welcoming program 
kepada TKI dan memastikan bahwa mitra usaha atau majikan 
diketahui oleh perwakilan dan menerima TKI secara resmi, sehingga 
perwakilan dapat mengetahui keberadaan TKI 



 

*  Konsorsium asuransi TKI yang memiliki kewajiban untuk 
menyelesaikan setiap persoalan yang dihadapi TKI apapun 
bentuknya sesuai kesepakatan dan ketentuan yang berlaku, wajib 
menunjuk focal point/ perwakilan di negara tujuan penempatan dan 
melaksanakan secara cepat dan tepat setiap kewajiban yang harus 
dipenuhi atas permintaan Perwakilan/ Pemerintah Pusat 

*  Perwakilan berwenang untuk memberikan assessment dan evaluasi 
secara periodik terhadap kinerja konsorsium asuransi tersebut dan 
melaporkannya ke instansi terkait di Jakarta 

*  PPTKIS wajib menjalin kerjasama dan komunikasi yang baik 
dengan mitra usaha/ agensi asing di negara tujuan dan menangani 
setiap persoalan sesuai tugas dan tanggung jawabnya 

*  Perwakilan diberikan kewenangan untuk melakukan assessment 
dan evaluasi terhadap PPTKIS dan melaporkannya ke instansi 
terkait di pusat 

*  Instansi terkait, dalam hal ini Kemenakertrans, memastikan 
akreditasi PPTKIS yang secara formal dan akreditasi PPTKIS 
tersebut disampaikan dari waktu ke waktu kepada instansi terkait 
seperti BNP2TKI, Kemlu dan Perwakilan 

*  Apabila terjadi penyimpangan/ pelanggaran yang dilakukan oleh 
pihak manapun segera diambil tindakan tegas termasuk proses 
hukum sesuai UU yang berlaku 



(PERDAGANGAN MANUSIA ADALAH 
BENTUK PERBUDAKAN  
DI ZAMAN  MODERN) 



AKSI TKI DI LUAR NEGRI 


