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SIAPAKAH 

BURUH MIGRAN INDONESIA?

S 9 juta (2017-Bank dunia) 

S 70% perempuan 

S Tersebar di hampir seluruh benua dan terbesar di 

Asia (Timur Tengah, Malaysia, Taiwan, Singapura, 

Hong Kong, Brunei, dsb)

S Bekerja di sektor-sektor informal (PRT, pabrik, 

perkebunan, ABK, jompo, dsb) dan semi formal 

(pelayaran, perhotelan, perawat/suster, dsb) 

S Penyumbang devisa terbesar kedua 



KONDISI 

BURUH MIGRAN

• Diperlakukan layaknya barang

dagangan/komoditi

• Bekerja pada jenis pekerjaan 3D 

(kotor/dirty), berbahaya (dangerous), tidak-

manusiawi (dehuman) meski berketrampilan

• Tidak ada kontrak kerja dan tidak memiliki

hak-hak standar (upah, libur, cuti, jam kerja, 

tempat tidur, makanan)

• Dijerat perbudakan hutang melalui biaya

penempatan yang mahal (overcharging) dan

upah dibawah standar (underpayment)

• Tidak diperbolehkan berorganisasi

• Kerap menjadi korban perdagangan 

manusia, pembunuhan, penganiayaan, 

pelecehan, dan eksploitasi fisik, seksual, dan 

psikologis dan traficking

• Rentan menjadi tidak berdokumen dan 

perdagangan manusia (trafficking) 

• Dipenjara, terancam hukuman mati dan 

dihukum mati 

• Dan lain-lain



ATURAN YANG MENGIKAT 

BURUH MIGRAN

PEMERINTAH INDONESIA PEMERINTAH PENERIMA 

Tidak ada kontrak kerja standar

PRT wajib masuk PJTKI (one door exit)

Seluruh biaya diserahkan kepada buruh

migran/majikan

Perlindungan diserahkan kepada swasta

(PJTKI/BPJS/majikan) 

Tidak ada mekanisme pengaduan dan

penuntutan yang jelas dan adil

Tidak menyediakan kontrak kerja

standar yang mengikat kecuali HK

Diikat dengan kontrak khusus dengan

masa terbatas (temporary) 

Tidak diperbolehkan berganti ke jenis

pekerjaan lain

Tidak dimasukkan ke dalam undang-

undang perburuhan lokal

Diatur dengan sistem upah tersendiri

(murah) 



BAGAIMANA BURUH MIGRAN 

MENYIKAPI KONDISI TERSEBUT  

S Mengandalkan telpon untuk berhubungan 

dengan keluarga dan teman

S Menciptakan kreatifitas dan kegiatan positif  

S Membangun atau bergabung dengan 

kelompok (daerah asal, hobby, sosial, 

advokasi, keagamaan, dsb) 

S Membangun jaringan (budaya, propinsi, 

agama, dsb)

S Membangun kerjasama dengan lokal dan 

migran kebangsaan lain



STRATEGI PERJUANGAN 

S Membangun serikat dan asosiasi

S Pembangunan kemampuan mengorganisir dan memimpin 

(training, team-work, dsb)

S Pendampingan kasus dan penyediaan shelter 

S Mobilisasi, kampanye dan advokasi 

S Riset dan publikasi 

S Theater dan kebudayaan lainnya – sebagai alat mengorgansir, 

memberdayakan dan advokasi. 

S Integrasi dan kerjasama dengan kelompok-kelompok lokal

S Saling memberi solidaritas dengan perjuangan lokal 



BAGAIMANA KEHIDUPAN 

BURUH MIGRAN DI MASA PANDEMI

S Terinfeksi dan meninggal 

S PHK dan kesulitan mencari kerja (125 juta buruh di 

Asia Pasifik terancam kehilangan kerja khususnya 

yang informal dan semi formal)

S Ditangkap, ditahan dan dideportasi (ILO – 1 juta, 

Indonesia – 180 ribu)

S Stres fisik, psikologi dan keuangan karena tekanan 

kerja (work and school from home) 

S Kelaparan

S Pemaksaan tes berbayar dan karantina (menambah 

biaya penempatan) 



Dikecualikan dari layanan & 

bantuan 

• Tidak mendapatkan informasi yang memadai

tentang virus corona dan perubahan kebijakan

• Tidak diberi alat-alat pencegahan (masker, 

sanitizer, dsb) 

• Tidak bisa mengakses layanan kesehatan

karena status imigrasi dan tuntutan kerja

• Tidak diberi bantuan keuangan oleh

pemerintah

• Tidak diberi penampungan layak sementara



Diskriminasi & Distigma

Distigma sebagai pembawa virus corona 

dan dikriminalisasi



Pengikisan Hak-Hak Migran

• Tidak diberi hak libur

• No work no pay (cuti tidak digaji) 

• Pemotongan upah

• Tidak diberi kesempatan kerja

• Menipisnya hak mobilitas dan ruang

demokrasi



KEBUTUHAN 

MENDESAK

1. Bantuan dan fasilitas kepulangan yang cepat dan aman

2. Penyediaan tempat tinggal sementara yang manusiawi, sehat

dan gratis 

3. Aturan untuk melindungi upah dan hak-hak dari pemangkasan

4. Memberi ijin berganti pekerjaan secara langsung

5. Melegalisasikan migran tidak berdokumen

6. Menghentikan dan meluruskan kampanye kebencian, stigma 

dan diskriminasi

7. Memasukkan migran ke dalam hak layanan dan bantuan

sebagai warga lainnya



STRATEGI PERJUANGAN 

DI MASA PANDEMI 

S Penyebaran informasi tentang COVID-19 

dan perubahan kebijakan  

S Menggalang bantuan masker dan sanitizer 

dan disebarkan ke yang membutuhkan 

S Membuka posko-posko layanan pengaduan 

dan pendampingan kasus 

S Menyediakan shelter 

S Menggalang makanan dan membagikannya 

ke migran yang kehilangan kerja 



STRATEGI PERJUANGAN 

DI MASA PANDEMI 

S Penyuluhan online dan offline 

S Advokasi kebijakan 

S Kampanye online 

S Solidaritas dengan lokal 



TANTANGAN KEDEPAN

S Keanggotaan tidak stabil dalam jangka panjang akibat PHK dan kondisi kerja yang 

buruk

S Pengorganisiran dan mobilisasi bergantung pada buruh migran yang memiliki 

majikan yang baik

S Kekurangan sumber daya manusia dan keuangan

S Sosial media hanya efektif  untuk kasus-kasus tertentu atau tuntutan populer tapi 

bukan untuk tuntutan yang lebih struktural (live-in, overcharging, dsb) 

S Keterbatasan mobilitas karena jarak dan keuangan

S Keterbatasan bahasa



Tantangan Struktural 

S Aturan-aturan pemerintah Indonesia yang merugikan buruh migran dan keluarganya

(overcharging, one door-exit, minimnya perlindungan, larangan pindah PJTKI/agen, 

larangan kontrak mandiri, dsb) 

S Krisis di Indonesia meningkatkan jumlah orang yang menjadi buruh migran di tengah

kondisi kerja di negara-negara penempatan yang semakin memburuk

S Aturan-aturan di negara-negara penempatan yang semakin ketat dan diskriminatif

S Kebergantungan pemerintah Indonesia atas devisa buruh migran sebagai strategi

pembangunan dan penyelesaian kemiskinan.

S Global Forum on Migration and Development (GFMD) 
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