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ABSTRAK 

 

Indonesia merupakan Negara yang sering mengirimkan pekerja migran untuk bekerja 

diluar negeri. Negara Malaysia menjadi destinasi utama para pekerja migran Indonesia 

dikarenakan letak geografisnya yang sangat berdekatan dan tingginya permintaan 

tenaga kerja. Para pekerja migran Indonesia rentan terhadap beragam permasalahan 

khususnya pada permasalahan perdagangan manusia. Banyaknya pekerja migran 

Indonesia yang mengalami perdagangan manusia disebabkan oleh kurangnya 

informasi dan pengetahuan, belum terwujudnya sistem kelola migrasi aman dan 

perlindungan sepenuhnya dari pemerintah terhadap warga Negara Indonesia khususnya 

pekerja migran. Kurangnya peran dari pemerintah, memunculkan perhatian dari aktor 

non state seperti organisasi non pemerintah yang berfokus pada hak asasi manusia dan 

pekerja migran Indonesia yaitu Migrant CARE. Penelitian ini bertujuan untuk melihat 

bagaimana Migrant CARE sebagai organisaasi non pemerintah dalam memberikan 

kebermanfaatannya terhadap pekerja migran Indonesia yang mengalami perdagangan 

manusia di Malaysia. 

Penelitian ini bersifat kualitatif dengan menggunakan data primer dan sekunder sebagai 

sumbernya dan dilengkapi dengan konsep NGO as Development oleh Katie Willis. 

Teknik pengumpulan data yang digunakan ialah wawancara mendalam dan studi 

pustaka/ dokumen. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Migrant CARE dalam menangani pekerja migran 

Indonesia yang mengalami perdagangan manusia di Malaysia pada tahun 2016-2018 

dapat memberikan upaya-upayanya dalam mendampingi dan memberdayakan juga 

mengedukasi para pekerja migran. Hal ini dilihat dari peran Migrant CARE dalam 

mendampingi kasus seperti pendampingan perlindungan hukum, pemenuhan hak 

korban, pemenuhan kebutuhan, pemulihan psikis. Adapun program dan sosialisasi dari 

Migrant CARE dalam memberdayakan para pekerja migran yang mengalami 

perdagangan manusia. Adapun beberapa tantangan pada saat penaganan seperti 

menumpuknya dengan berbagai kasus, pemerintah yang masih kurang responsif, masih 

banyaknya pekerja migran yang berangkat melalui calo. 

Kata Kunci: Migrant CARE, Perdagangan Manusia, Pekerja Migran Indonesia  
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ABSTRACT 

 

Indonesia is a state that often sends migrant workers to work abroad. Malaysia is the 

main destination of Indonesian migrant workers. Indonesian migrant workers are 

vulnerable to a variety of problems, especially in human trafficking. Many Indonesian 

migrant workers divert human trafficking due to lack of information and knowledge, 

not yet establishing a safe migration and protection from the government of Indonesian 

citizens specifically migrant workers. The lack of role of government, raises the 

attention of non-state actors such as non-government organizations that focus on 

human rights and Indonesian migrant workers that is Migrant CARE. This research is 

aimed at seeing how Migrant CARE as a non-governmental organization can provide 

benefits to Indonesian migrant workers indicated in trafficking in Malaysia. 

This study uses qualitative using primary and secondary data as its source and is 

complemented by the concept of NGOs as Development by Katie Willis. Data collection 

techniques used in in-depth interviews and literature / document studies. 

The results showed that Migrant CARE in the workings of Indonesian migrant workers 

who indicated human trafficking in Malaysia in 2016-2018 could provide their efforts 

in assisting and empowering also educating migrant workers. This is seen from the role 

of Migrant CARE in assisting cases such as legal protection assistance, fulfillment of 

victims' rights, fulfillment of needs, psychological recovery. While the program and 

outreach from Migrant CARE are empowering migrant workers who have indicated 

human trafficking. While some challenges at the time of handling such as piled up with 

various cases, the government is still less responsive, there are still many migrant 

workers who go through brokers. 

Keywords: Migrant CARE, Human Trafficking, Migrant Workers 
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BAB I  

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Perkembangan dan perluasan isu yang ada dalam lingkup hubungan internasional 

dikarenakan adanya perkembangan zaman juga disertai derasnya arus globalisasi. 

Adanya perkembangan zaman tersebut telah merubah semua lini, salah satunya adalah 

isu keamanan. Adanya perubahan yang terjadi pada isu keamanan seperti lahirnya isu 

keamanan baru dan juga bergesernya aktor dalam studi hubungan Internasional. Jika 

pada awalnya studi hubungan internasional hanya berfokus pada aktor Negara, 

sekarang muncul aktor-aktor non Negara yang ikut berperan dalam dunia internasional. 

Seperti organisasi internasional, NGO (Non Governmental organization), IGO (Inter 

Governmental Organization), CSO (Customer Service Officer) bahkan individu juga 

memiliki power dan pengaruh yang kuat. Aktor-aktor ini saling berinteraksi dan 

berkesinambungan hingga terbentuk komunitas dan pola-pola intreaksi tertentu.1 

Migrant CARE merupakan salah satu aktor non Negara yang muncul dalam dunia 

internasional. Merupakan sebuah NGO (Non Governmental Organizations) yang 

bergerak pada isu dan juga permasalahan pekerja migran Indonesia dan juga 

menangani pengaduan-pengaduan permasalahan yang dialami oleh Pekerja Migran 

Indonesia dinegara lain, membantu penyelesaian kasus seperti kekerasan dan 

                                                             
1 Anthonius Sitepu. 2011. Studi Hubungan Internasional. Yogyakarta: Graha Ilmu. Hlm 12 
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pendeportasian. Salah satu NGO yang berinisiatif mensponsori pengorganisasian 

pekerja migran dan terlibat dalam pekerjaan advokasi pekerja migran Indonesia yang 

didalam maupun luar negeri. Suatu organisasi yang bergerak dan berkomitmen dalam 

memperjuangkan hak, keadilan dan kedaulatan bagi Pekerja Migran Indonesia diluat 

negeri selama Lima belas tahun.  

Unsur “CARE” dalam Nama Migrant CARE merupakan sebuah akronim yang 

memiliki arti tersendiri yang dimana artinya adalah Counseling, Advocacy, Research, 

& Education. Sebuah komitmen ini kemudian dituangkan menjadi sebuah program 

kerja yang intinya bekerja dalam bidang seperti mengadvokasi kebijakan pemerintah, 

menangani kasus dan bantuan hukum, pengembangan informasi dan kajian, hingga 

pemberdayaan dan capacity building bagi Pekerja migran. Migrant CARE juga 

memiliki peran dalam menangani kasus-kasus perdagangan manusia bagi pekerja 

migran Indonesia di Malaysia.2 Migrant CARE merupakan lembaga yang melakukan 

pembelaan dan mengupayakan perlindungan bagi Buruh Migran Indonesia dan anggota 

keluarganya dalam rangka penegakkan prinsip-prinsip hak asasi manusia, demokrasi 

dan kesetaraan gender. NGO ini memiliki reputasi di kancah nasional maupun 

internasional. Bahkan organisasi ini ditetapkan sebagai “Perkumpulan Indonesia untuk 

Pekerja Migran Berdaulat” oleh Kementerian Hukum dan HAM.3 

                                                             
2 Profil Migrant CARE http://www.migrantcare.net/profil/sejarah/ diakses pada tanggal 24 Agustus 
2019 
3 Ibid. 

http://www.migrantcare.net/profil/sejarah/
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Adanya perkembangan zaman dan pengaruh globalisasi, menyebabkan sering kali 

terjadinya perpindahan manusia lintas Negara, sistem pasar pun mengalami perubahan 

guna memenuhi kebutuhan manusia. Perpindahan barang dan tenaga kerja lintas negara 

kerap sering terjadi untuk meningkatkan pendapatan negara dan untuk memenuhi 

kebutuhan negara lainnya. Walaupun sekarang ini lapangan kerja Indonesia sudah 

mencapai target dan angka pengangguran menurun akan tetapi sumber daya manusia 

yang tersedia tidak jarang tidak memenuhi syarat sebagai pekerja di sektor profesional. 

Karena kendala terbesar dari ketenagakerjaan Indonesia ialah adanya keterbatasan 

keahlian (skill) angkatan kerja dan adanya ketidakcocokan (mismatch) antara 

kebutuhan lapangan kerja yang dicari dengan ketersediaan sumber daya manusia. 4 

Jumlah penduduk Indonesia pada tahun 2019 sebanyak 269 juta jiwa dan Indonesia 

menempati urutan keempat dengan populasi jiwa terbanyak didunia setelah Tiongkok 

dan India.5 Banyaknya populasi penduduk di Indonesia tidak diimbangi dengan 

kesiapan Negara dalam berbagai sector khususnya sumber daya manusia. 

Migrant CARE terbentuk karena Indonesia merupakan salah satu negara yang rajin 

mengirimkan buruh migran. Menurut data dari Bank Dunia mencatat bahwa Indonesia 

menduduki peringkat kedua terbanyak mengirim ternaga kerja di kawasan Asia 

Tenggara yaitu sebesar 18% atau setara dengan 1,2 juta pekerja migran dibawah 

                                                             
4 Lapangan Kerja Indonesia https://www.bappenas.go.id/files/1215/4167/2989/Siaran_Pers_-
_Tahun_2018_Lapangan_Kerja_Indonesia_Melampaui_Target_RKP_2018_dan_RPJMN_2015-
2019_TPT_Turun_Menjadi_534_Persen.pdf diakses pada tanggal 6 Agustus 2019 
5 Jumlah Penduduk Indonesia https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2019/01/04/jumlah-
penduduk-indonesia-2019-mencapai-267-juta-jiwa diakses pada tanggal 6 Agustus 2019 

https://www.bappenas.go.id/files/1215/4167/2989/Siaran_Pers_-_Tahun_2018_Lapangan_Kerja_Indonesia_Melampaui_Target_RKP_2018_dan_RPJMN_2015-2019_TPT_Turun_Menjadi_534_Persen.pdf
https://www.bappenas.go.id/files/1215/4167/2989/Siaran_Pers_-_Tahun_2018_Lapangan_Kerja_Indonesia_Melampaui_Target_RKP_2018_dan_RPJMN_2015-2019_TPT_Turun_Menjadi_534_Persen.pdf
https://www.bappenas.go.id/files/1215/4167/2989/Siaran_Pers_-_Tahun_2018_Lapangan_Kerja_Indonesia_Melampaui_Target_RKP_2018_dan_RPJMN_2015-2019_TPT_Turun_Menjadi_534_Persen.pdf
https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2019/01/04/jumlah-penduduk-indonesia-2019-mencapai-267-juta-jiwa
https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2019/01/04/jumlah-penduduk-indonesia-2019-mencapai-267-juta-jiwa
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Negara Myanmar menduduki peringkat pertama dan diatas Negara Malaysia yang 

menduduki peringkat ketiga.6 Banyaknya pengiriman pekerja migran yang dikirim 

Indonesia di Asia Tenggara. Salah satu dampak dari banyaknya pengiriman tersebut 

ialah rawannya terjadi perdagangan manusia. 

Menurut data Sumber Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga 

Kerja Indonesia (BNP2TKI)  pada periode Januari sampai Agustus pada tahun 2016 

sebanyak 156.601 Pekerja Migran yang dikirim. Pada periode dari bulan Januari 

sampai bulan Agustus pada tahun 2017 terjadi penurunan dikarenakan faktor 

pertumbuhan ekonomi regional dan global yang mengalami kelesuan sehingga 

permintaan tenaga kerja asing agak menurun yaitu pada tahun 2017 telah menempatkan 

148.285 Pekerja Migran Indonesia ke sejumlah Negara.7 Dan didata setiap bulan rata 

rata ada sebanyak 20.000 pekerja yang berangkat tiap bulan dalam periode empat bulan 

ini. Hal ini terjadi sejak tahun 2016.8  

Banyaknya Indonesia mengirimkan warganya untuk bekerja keluar negeri dilihat 

dari tingkat pendidikan Pekerja Migran Indonesia yang bekerja diluar negeri 

kebanyakan hanya lulusan Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) 

yaitu sebanyak 65%.9 Dengan faktor minimnya pendidikan yang dimiliki para Pekerja 

                                                             
6 RI Pengirim Terbesar Kedua Pekerja Migran Ke ASEAN 
https://ekbis.rmol.id/read/2017/10/10/310401/ diakses pada tanggal 7 Agustus 2019 
7 Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) 
http://www.bnp2tki.go.id/stat_penempatan/indeks diakses pada tanggal 7 Agustus 2019 
8 ibid. 
9 Ibid. 

https://ekbis.rmol.id/read/2017/10/10/310401/
http://www.bnp2tki.go.id/stat_penempatan/indeks
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Migran Indonesia ini yang menyebabkan mereka kebanyakan bekerja menjadi 

pembantu rumah tangga dan harus mengambil resiko bekerja diluar negeri. 

 Pekerja Migran Indonesia yang dikirimkan ke Asia Tenggara pada tahun 2016 

Malaysia sebanyak 87.590 orang, Brunei Darussalam 8.152 orang dan Singapore 

17.700 orang.10 Hal ini menjadikan Negara Malaysia menjadi destinasi terbanyak oleh 

Pekerja Migran Indonesia di Asia Tenggara.. Dari tahun 2012 sampai dengan sekarang 

Malaysia masih menduduki posisi pertama sebagai tujuan utama pekerja migran 

Indonesia. Hal ini dikarenakan adanya factor grografis yang dimana wilayah Indonesia 

dengan Malaysia berbatasan langsung sehingga secara geografis kedua Negara ini 

sangat berdekatan dan hal ini menyebabkan rawan terjadinya perdagangan manusia. 

Tercatat oleh Kemenlu, Malaysia merupakan Negara dengan jumlah kasus 

perdagangan manusia terbanyak di kawasan Asia Tenggara.11 

Perdagangan manusia merupakan suatu fenomena global yang bisa disebut 

perbudakan era modern. Beragamnya aktivitas perdagangan manusia seperti prostitusi 

paksa, kerja paksa, pengemis paksa, perbudakan rumah tangga, pernikahan secara 

paksa, dan pengambilan organ secara paksa. Dalam nilai dan martabat kemanusiaan, 

hal itu dianggap sebagai hal yang merendahkan.12 Begitu luas dan terstrukturnya 

                                                             
10 Ibid. 
11 Kaleidoskop Perlindungan WNI. 2018 Tahun Keemopat. Kementerian Luar Negeri Republik 
Indonesia. Hlm 87 
12 Vatican Insider, Human Trafficking, A Global Criminal Phenomenon, 
http://www.lastampa.it/2015/08/25/vaticaninsider/eng/world-news/human-trafficking-a-global-
criminal-phenomenon-pGlC64TMLvv5dH4FlURpmJ/pagina.html diakses pada tanggal 3 September 
2019 

http://www.lastampa.it/2015/08/25/vaticaninsider/eng/world-news/human-trafficking-a-global-criminal-phenomenon-pGlC64TMLvv5dH4FlURpmJ/pagina.html
http://www.lastampa.it/2015/08/25/vaticaninsider/eng/world-news/human-trafficking-a-global-criminal-phenomenon-pGlC64TMLvv5dH4FlURpmJ/pagina.html
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jaringan kriminal ini, hingga tidak ada satu Negara atau kawasan yang luput dari 

aktivitas perdagangan manusia ini baik itu dari tingkat makro maupun mikro. Setiap 

Negara dapat menjadi asal, transit, ataupun tujuan dari perdagangan manusia ini.13 

Masalah perdagangan manusia bukan lagi hal yang baru, akan tetapi sudah menjadi 

masalah nasional dan internasional yang berlarut dan berkembang dan sampai saat ini 

belum dapat diatasi secara tepat. Menurut data dari Migrant CARE mengenai jumlah 

kasus perdagangan manusia di Malaysia yang di alami oleh pekerja migran Indonesia, 

pada tahun 2016 ada sebanyak 120 korban dari 87.590 Pekerja Migran Indonesia. Pada 

tahun 2017, korban menurun menjadi 62 korban dari 88.991 Pekerja Migran Indonesia 

yang mengalami perdagangan manusia. Lalu pada tahun 2018 kasus melonjak naik 

menjadi 169 korban dari 90.671 Pekerja Migran Indonesia.14  

NO Tahun Jumlah PMI 

di Malaysia 

PMI yang mengalami perdagangan 

manusia di Malaysia 

Persentase 

1. 2016 87.590 120 14% 

2. 2017 88.991 186 20% 

3. 2018 90.671 169 19% 

Table 1 Data PMI yang mengalami perdagangan manusia di Malaysia 2016-2018 

                                                             
13 UNODC, What is Human Trafficking? https://www.unodc.org/unodc/en/human-trafficking/what-is-
human-trafficking.html diakses pada tanggal 3 September 2019 
14 Kematian TKW di Malaysia Ungkap Kebrutalan Human Trafficking https://news.detik.com/abc-
australia/d-3881807/kematian-tkw-di-malaysia-ungkap-kebrutalan-human-trafficking diakses pada 
tanggal 25 Agustus 2019 

https://www.unodc.org/unodc/en/human-trafficking/what-is-human-trafficking.html
https://www.unodc.org/unodc/en/human-trafficking/what-is-human-trafficking.html
https://news.detik.com/abc-australia/d-3881807/kematian-tkw-di-malaysia-ungkap-kebrutalan-human-trafficking
https://news.detik.com/abc-australia/d-3881807/kematian-tkw-di-malaysia-ungkap-kebrutalan-human-trafficking
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Adanya penurunan persentase dan jumlah pekerja migran Indonesia yang 

mengalami kasus perdagangan manusia di Malaysia dikarenakan adanya momentum 

pada tahun 2016 Migrant CARE sebagai NGO untuk pertama kalinya mendorong 

pemerintah dalam melakukan perevisian payung hukum Undang-Undang yang 

awalnya disebut PTKI. Pada tahun  2017 merupakan kejadian bersejarah karena 

Migrant CARE berhasil untuk menjadikan Undang-Undang yang lebih tepat untuk para 

Pekerja Migran Indonesia yaitu Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang 

Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (UU PPMI) dan UU tersebut disahkan pada 

bulan oktober. Pada tahun 2017 juga Migrant CARE membentuk Program 

pelembagaan DESBUMI (Desa Peduli Buruh Migran).15 Program DESBUMI ini 

mendorong adanya pembentukan peraturan desa, layanan informasi, layanan dokumen, 

pendataan mobilitas migrasi, sosiliasi migrasi aman, pemberdayaan ekonomi, hingga 

akses keadilan melalui paralegal.16 Adapun program yang dibentuk oleh Migrant 

CARE untuk memberdayakan Pekerja Migran Indonesia yang mengalami kasus 

perdagangan manusia pada tahun 2018. 

Salah satu kasus perdagangan manusia yang menimpa Pekerja Migran Indonesia 

ialah kasus dari PT. burung wallet Maxim di Malaysia pada tahun 2018, sekitar 160 

pekerja migran yang mengalami di Maxim Birdnest dan kebanyakan pekerja masih 

                                                             
15 DESBUMI  Pringgarata Membumikan Perdes http://www.migrantcare.net/2018/05/kabar-desbumi-
dari-desa-pringgarata-lombok-tengah-desbumi-membumikan-perdes/ diakses pada tanggal 3 
September 2019 
16 DESBUMI http://www.migrantcare.net/2019/08/newsletter-migrant-care-edisi-khusus-desbumi/ 
diakses pada tanggal 3 September 2019 

http://www.migrantcare.net/2018/05/kabar-desbumi-dari-desa-pringgarata-lombok-tengah-desbumi-membumikan-perdes/
http://www.migrantcare.net/2018/05/kabar-desbumi-dari-desa-pringgarata-lombok-tengah-desbumi-membumikan-perdes/
http://www.migrantcare.net/2019/08/newsletter-migrant-care-edisi-khusus-desbumi/
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berusia 18 tahun. Kasus ini terjadi karena adanya penyalahgunaan izin kerja yang mana 

kontrak tidak sesuai dengan perjanjian diawal. Dan para pekerja migran tersebut di 

eksploitasi oleh Maxim Birdnest dengan dipaksa bekerja secara berlebihan.  

Kasus lain dari pekerja migran Indonesia di Malaysia yang terkena kasus 

perdagangan manusia ialah Adelina Lisao. Seorang perempuan berusia 21 tahun 

berasal dari NTT bekerja sebagai pembantu rumah tangga dan ditemukan lemah tidak 

berdaya dirumah majikannya dan terdapat beberapa luka dan terlihat Adelina sangat 

kurus seperti kekurangan gizi karena disiksa oleh majikannya. Saat dibawa ke rumah 

sakit, Adelina Lisao tidak bisa diselamatkan dan meninggal dunia.17  

Dalam menangani kasus-kasus dari Pekerja Migran Indonesia ini tidak jarang 

pemerintah Indonesia memiliki keterhambatan dalam mengawal kasus tersebut. 

pemerintah Indonesia juga dianggap oleh masyarakat belum melakukan upaya yang 

maksimal sehingga masih banyak korban Pekerja Migran Indonesia yang tersandang 

kasus. Hal-hal tersebut dapat dilihat dari tata kelola Pekerja Migran Indonesia yang 

tidak cukup baik. Karena pemerintah Indonesia tidak bisa membendung permasalahan 

yang ada sehingga munculah Non Governmental Organization hadir membantu. 

Dengan adanya keberadaan NGO dapat mempengaruhi kebijakan pemerintah, 

merespon isu-isu global dan sebagai ruang yang membuka partisipasi masyarakat 

tingkat global.  

                                                             
17 Perdagangan Manusia dan Korupsi di NTT http://www.migrantcare.net/2018/03/perdagangan-
manusia-dan-korupsi-di-ntt/ diakses pada tanggal 7 Agustus 2019 

http://www.migrantcare.net/2018/03/perdagangan-manusia-dan-korupsi-di-ntt/
http://www.migrantcare.net/2018/03/perdagangan-manusia-dan-korupsi-di-ntt/
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Di Malaysia sendiri ada beberapa asosiasi PMI lainnya seperti PERMAI 

(Perhimpunan Masyarakat Indonesia), FOKMA (Forum Komunikasi Muslimah 

Indonesia di Malaysia), IPMI (Ikatan Pekerja Muslimah Indonesia), dan UNIMIG 

(Union Migrant). Dari beberapa asosiasi PMI tersebut, Migrant CARE merupakan 

organisasi yang mengurusi pekerja migran Indonesia yang mengalami masalah dan 

juga memberika perlindungan. Bahkan Migrant CARE juga aktif dalam mendampingi 

Pekerja Migran Indonesia yang sedang, setelah, dan akan bekerja menjadi Pekerja 

Migran Indonesia. Organisasi ini juga tidak hanya melindungi pekerja migran akan 

tetapi juga peduli terhadap keluarga pekerja migran. Migrant CARE sering kali 

mendapatkan pengaduan-pengaduan dari Pekerja Migran yang bermasalah. 

Migrant CARE telah mendapatkan reputasi yang baik di tingkat nasional bahkan 

internasional. Hal ini dibuktikan dari adanya pernyataan Ford yang mengatakan dalam 

tulisannya bahwa “Migrant CARE has taken on much of the advocacy promile formerly 

held by Kopbumi”18. Migrant CARE juga melakukan kerjasama dengan Human Rights 

Watch dan IOM. Dari hal tersebut dapat dilihat bahwa Migrant CARE melakukan 

jaringan dengan NGO lainnya di tingkat nasional, regional, dan internasional.19 

Adapun program Kerja dari Migrant CARE, yaitu: 

1. Advokasi Amandemen Perudang-Undangan Untuk Mewujudkan Migrasi 

Aman 

                                                             
18 Yazid.S. 2014. Activism of Indonesian NGOs On the Issue of Women Migrant Workers: Engaging In 
National and International Cooperation  
19 Migrant Forum in Asia http://mfasia.org/ diakses pada tanggal 24 Agustus 2019 

http://mfasia.org/
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2. Advokasi Berbasis Teknologi 

3. Penanganan Kasus Dan BAntuan Hukum Kepada Buruh Migran 

4. Pengorganisasian Dan Penguatan Kesadaran Kritis Buruh Migran yang Ada Di 

Negara Penerima 

5. Perwujudan Tata Kelola Migrasi Aman (Safe Migration)20 

 Migrant CARE juga telah menandatangani MoU dengan PT. Angkasa Pura II 

(Persero) pada tahun 2015 mengenai program pengawasan pelayanan publik bagi 

buruh migran perempuan di terminal khusus untuk buruh migran (Terminal TKI) di 

Bandara Soekarno Hatta di Jakarta. Dari program ini, dapat dilihat bahwa Migrant 

CARE mampu meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai permasalahan buruh 

migran.21 Hal ini menjadi menarik karena banyaknya pekerja migran Indonesia yang 

mengadu kepada Migrant CARE dan adanya link langsung di Malaysia berupa kantor 

representative Migrant CARE yang ada di Malaysia dan terhubung dengan jaringan 

NGO lain ditingkat internasional. Dimana hal ini mempermudah Migrant CARE untuk 

bekerja dalam arena kebijakan maupun grassroot level. Disini penulis ingin 

mengetahui lebih dalam bagaimana peran Migrant CARE dalam menangani Pekerja 

Migran Indonesia yang mengalami kasus Perdagangan manusia di Malaysia pada tahun 

2018. 

                                                             
20 Program Migrant CARE http://www.migrantcare.net/program/advokasi-amandemen-perundang-
undangan-untuk-mewujudkan-migrasi-aman/#  diakses pada tanggal 31 Agustus 2019 
21 Penandatanganan Perjanjian Kerjasama Migrant CARE dengab PT Angkasa Pura II 
http://www.migrantcare.net/2015/06/perjanjian-kerjasama-migrant-care-danpt-angkasa-pura-ii/ 
diakses pada tanggal 31 Agustus 2019 

http://www.migrantcare.net/program/advokasi-amandemen-perundang-undangan-untuk-mewujudkan-migrasi-aman/
http://www.migrantcare.net/program/advokasi-amandemen-perundang-undangan-untuk-mewujudkan-migrasi-aman/
http://www.migrantcare.net/2015/06/perjanjian-kerjasama-migrant-care-danpt-angkasa-pura-ii/
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1.2 Rumusan Masalah 

Bagaimana peran Migrant CARE dalam menangani Pekerja Migran Indonesia 

yang menjadi korban perdagangan manusia di Malaysia pada tahun 2016-2018? 

1.3 Tujuan Penelitian 

a. Untuk mengetahui bagaimana peran Migrant CARE dalam menangani Pekerja 

Migran Indonesia yang mengalami kasus Perdagangan manusia di Malaysia 

pada tahun 2016-2018. 

b. Untuk dapat mendeskripsikan rangkaian proses peran Non Governmental 

Organization dalam kajian studi keamanan internasional. 

c. Untuk dapat mengangkat peran Non Governmental Organizations sebagai 

salah satu aktor non Negara yang juga memiliki peran penting dalam Negara. 

1.4 Manfaat Penilitian 

1.4.1 Manfaat Penelitian 

a. Membantu menambah pengetahuan di bidang Ilmu Hubungan 

Internasional dalam kajian aktor non state yaitu Non Governmental 

Organization dan juga kajian keamanan khususnya keamanan 

internasional. 

b. Memperkaya kajian penelitian mengenai peran Non Governmental 

Organization terkait penyelesaian isu internasional 
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1.4.2 Manfaat Praktis 

a. Mengembangkan kemampuan penulis dan pembaca dalam membuat 

penelitian yang sistematis 

b. Sebagai bahan referensi untuk peneliti lain yang mengkaji mengenai Non 

Governmental Organization. 

c. Sebagai sumbangan informasi bagi penulis. 
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BAB II  

KAJIAN PUSTAKA 

 

2.1 Studi Terdahulu 

 Penelitian tidak terlepas dari beberapa literatur terdahulu. Adanya beberapa 

jurnal telah memberikan kontribusi mengenai cara berfikir melalui persamaan dan 

perbedaan dalam sudut pandang. Peneliti menggunakan penelitian tedahulu karya dari 

Eka Jaya Putra Hatika Embang yang berjudul Peran Unit Counter-Trafficking IOM 

(International Organization for Migration) Indonesia Dalam Upaya Menangani Human 

Trafficking di Kalimatan Barat (2004-2010) yang dibuat pada tahun 2013.22 

 Dalam jurnal ini, Eka Jaya menjelaskan mengenai IOM sebagai suatu 

organisasi internasional yang bergerak dalam empat area yaitu: migrasi dan 

pembangunan, fasilitas migrasi, pengaturan migrasi, penanganan migrasi paksa, situasi 

darat dan pasca krisis dalam melaksanakan programnya. Dalam melakukan tindakan 

pencegahan IOM turun secara langsung dalam program pendidikan masyarakat dan 

kampanye publik sosialisasi perdagangan manusia dan bekerjasama dengan Polda 

Kalbar, Pemkot Pontianak, Australian Federal Police (AFP). IOM secara resmi 

meluncurkan upaya melawan perdagangan anak di Sambas, Kalimantan Barat pada 

bulan Mei 2006. IOM Indonesia membentuk unit Counter-Trafficking yang 

                                                             
22 Eka Jaya Putra. 2013. Peran Unit Counter-Trafficking IOM (International Organization for Migration) 
Indonesia Dalam Upaya Menangani Human Trafficking di Kalimatan Barat (2004-2010). Universitas 
Mulawarman   https://ejournal.hi.fisip-unmul.ac.id/site/?p=964 

https://ejournal.hi.fisip-unmul.ac.id/site/?p=964
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bekerjasama dengan Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Daerah Kalimantan Barat 

untuk memerangi perdagangan manusia melalui pendekatan komprehensif. 

Pencegahan perdagangan manusia diantaranya melalui pendidikan dan pemberdayaan 

masyarakat. Konsep yang digunakan dalam jurnal ini ialah konsep Organisasi 

Internasional dan metode penelitian yang diambil ialah penelitian deskriptif. 

Persamaan dari jurnal Eka Jaya Putra dengan penelitian penulis ialah organisasi 

IOM dan Migrant CARE kedunya berfokus kepada isu migran dan kemanusiaan. 

Persamaan yang ketiga adalah permasalahan isu yang diambil sama yaitu mengenai 

perdagangan manusia. Lalu dari sisi perbedaan antara jurnal Eka Jaya Putra dengan 

Penelitian saya ialah adanya perbedaan aktor yang dimana Eka Jaya menggunakan 

Organisasi Internasional dan adanyaperbedaan konsep dan juga ruang lingkup. Konsep 

yang dipakai dalam jurnal tersebut ialah Konsep Organisasi Internasional dan konsep 

yang peneliti gunakan adalah konsep Non Governmental Organizations. Ruang 

Lingkup yang diambil oleh Eka Jaya ialah daerah di Indonesia yaitu di Kalimanta Barat 

pada tahun 2006. 

Studi terdahulu yang kedua, penulis menggunakan jurnal karya dari Fani 

Auliarini yang berjudul Peran Non Governmental Organization (NGO) Dalam 

Menanggulangi Perdagangan Anak di Rusia23 Didalam jurnal tersebut dijelaskan 

                                                             
23 Fani Auliarini.2012. Peran Non-Governmental Organization (NGO) Dalam Menanggulangi 
Perdagangan Anak di Rusia. Universitas Riau 
https://repository.unri.ac.id/bitstream/handle/123456789/2400/jurnal%20publikasi.pdf?sequence=1
&isAllowed=y  

https://repository.unri.ac.id/bitstream/handle/123456789/2400/jurnal%20publikasi.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://repository.unri.ac.id/bitstream/handle/123456789/2400/jurnal%20publikasi.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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bahwa Dalam mengatasi masalah global, seperti masalah perdagangan anak, seluruh 

pihak wajib untuk ikut berpartisipasi dalam menanggulangi atau memberikan berbagai 

ide untuk meminimalisir permasalahan tersebut. Peran pemerintah saja tidak akan 

cukup untuk menangani permasalahan ini.  Studi kasus yang tertera dalam jurnal 

tersebut ialah perdagangan anak yang terjadi di Rusia dan peran NGO dalamn 

menangani permasalahan tersebut yaitu ECPAT, Miramed, dan bentuk kerjasama NGO 

dalam menangani perdagangan anak. Pada studi ini, para NGO berfokus dalam 

berbagai program pada penanganan masalah perdagangan anak, healing pada korban, 

dan pengembangan edukasi.  

Persamaan Fani Auliarini yang berjudul Peran Non Governmental Organization 

(NGO) Dalam Menanggulangi Perdagangan Anak di Rusia dengan Penelitian penulis 

ialah memiliki aktor yang sama yaitu NGO dan isu yang dibawa juga sama yaitu 

perdagangan manusia. Juga terdapat beberapa peran dari NGO yang memiliki 

kesamaan seperti penanganan masalah, healing, dan pengembangan edukasi. 

Perbedaan yang terdapat pada penelitian penulis ialah ruang lingkup berbeda, Fani 

Auliarini melakukan penelitian perdagangan anak di Rusia dan dalam konsep 

penelitian lebih ke Karakteristik NGO dan Kerjasama NGO. 
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Studi Terdahulu Persamaan Perbedaan 

Eka Jaya Putra Hatika 

Embang, Peran Unit 

Counter-Trafficking IOM 

(International 

Organization for 

Migration) Indonesia 

Dalam Upaya Menangani 

Human Trafficking di 

Kalimatan Barat (2004-

2010) 

- Isu yang diambil 

sama yaitu mengenai 

perdagangan manusia 

- Aktor yang diambil 

berbeda yaitu 

Organisasi 

Internasional 

- Konsep yang dipakai 

berbeda dengan 

penulis. Eka Jaya 

menggunakan konsep 

Organisasi 

Internasional 

Fani, Auliarini, Peran 

Non Governmental 

Organization (NGO) 

Dalam Menanggulangi 

Perdagangan Anak di 

Rusia 

- Aktor yang sama 

yaitu NGO 

- Isu yang diambil 

sama yaitu 

perdagangan manusia 

- Adanya beberapa 

peran yang sama 

dalam penanganan 

kasus 

- Konsep yang 

dikemukakan berbeda  

 

Tabel 1.  Studi Terdahulu 
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2.2 Kerangka Konseptual 

2.2.1 Non Governmental Organization as Development Solution 

Non Governmental Organization (NGO) adalah suatu organisasi non-profit 

yang jika diartikan kedalam Bahasa Indonesia yaitu Organisasi Non Pemerintah yang 

biasa dikenal oleh masyarakat yaitu Lembaga Swadaya Masyarakat. NGO tidak 

berkoordinasi langsung dengan pemerintah sehingga merupakan suatu lembaga yang 

mandiri. Non Governmemntal Organization telah diakui sebagai aktor penting dalam 

pembangunan Negara. NGO menjadi cukup dikenal oleh masyarakat karena 

melakukan salah satu dari dua bentuk kegiatan utama ini: pemberian layanan dasar 

kepada masyarakat yang memerlukan dan mengorganisir advokasi kebijakan dan 

kampanye publik untuk mencapai suatu perubahan.24  

Non Governmental Organizations dibagi menjadi tiga bagian menurut David 

Lewis yaitu ekonomi, sosial, dan politik juga ada berbagai karakteristik yang mana 

suatu organisasi tersebut dapat dikategorikan sebagai NGO. Akan tetapi David Lewis 

lebih berfokus pada tiga bagian tersebut yaitu mengenai organisasi yang bersifat sosial 

atau sukarela.25 Sifat yang dianggap paling penting dalam NGO adalah sifat sosial 

karena memiliki peran yang menyediakan suatu wadah bagi Negara-negara untuk 

memfasilitasi dan memberikan sebuah dukungan  dalam pembangunan dan juga dalam 

                                                             
24  David Lewis dan Nazneen Kanji.2009. Non Governmental Organization and Development. 
Routledge. Hlm 1 
25 Charnovitz.1997. Dalam David Lewis dan Nanzeen Kanji. 2009. Non Governmental Organizations. 
Routledge. hlm 1 
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memainkan peran sebagai suatu organisasi yang meningkatkan kebijakan publik dalam 

bidang politik, sosial, dan juga ekonomi. NGO dianggap sebagai sebuah voluntary 

association yang memiliki kepedulian untuk mengubah suatu lingkungan tertentu 

menjadi lebih baik. Kampanye yang dilakukan oleh masing-masing NGO biasanya 

berdasar pada isu yang difokuskan dan yang paling menjadi polemik dalam kehidupan 

sosial masyarakat.26 

Menurut Katie Willis, peran dari NGO dianggap sebagai obat yang paling 

mujarab untuk solusi pembangunan dan juga dalam memainkan peran sebagai suatu 

organisasi yang meningkatkan kebijakan publik dalam bidang politik dan sosial. 

Adapun pembagian dimensi dari NGO, seperti NGO bisa berskala sangat kecil dan 

hanya beroperasi disatu wilayah atau Negara namun juga bisa berskala organisasi yang 

sangat besar. NGO yang berbeda pastinya akan memiliki bentuk pendekatan yang 

berbeda pula, baik itu dari segi keseluruhan filosofi pengembangan, atau melalui jenis 

kegiatan yang dilakukan oleh NGO tersebut.27 

Peran dari sebuah NGO itu sendiri sebenarnya beragam. Sebagai aktor politik 

yang memiliki perancanaan untuk melahirkan sebuah perubahan maka NGO harus 

memiliki kemampuan. NGO juga dapat menjalankan perannya dalam bentuk 

pemberian berbagai ide atau masukan yang dapat membantu.28 Dalam membuat sebuah 

                                                             
26 Op.cit. David Lewis dan Nazneen Kanji.2009. Hlm 30 
27 Katie Willis.2005. Theories and Practices of Development. USA and Canada : Routledge hlm 90 
28 Bennet A.Leroy.1995. Transnational Relations and International Organizations. New Jersey: 
Patience Hall. Inc. hlm 91 
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kebijakan atau pun berbagai peraturan yang baru, NGO dapat memberikan 

kontribusinya. Selain itu NGO memiliki kemampuan dalam melakukan proses 

monitoring terhadap pelaksanaan aturan yang telah dibuat oleh pemerintah di 

negaranya.  

Dalam perannya, NGO dapat menyediakan layanan yang ada jauh lebih sesuai 

untuk komunitas lokal. Hal ini dikarenakan mereka lebih dekat dan sering turun 

terhadap masyarakat. Selain itu NGO dapat memberikan pelayanan yang lebih banyak 

secara efisien dan efektif melalui pendekatan dengan masyarakat.29 Peran dari NGO 

dalam memberikan solusi terhadap permasalahan dalam permasalahan yang sering 

terjadi pada Negara berkembang mengacu pada table berikut.30 

                                                             
29 Op.cit. Katie Willis. 2005 
30 Ibid. 
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Sumber: Katie Willis. 2005. Theories of Development. USA and Canada: Routledge  

Dari tabel diatas, menurut Willis sebagai seorang peneliti dibidang politik, 

pembangunan, dan lingkungan Negara-negara berkembang, mengatakan bahwa peran-

peran yang dilakukan NGO dalam mengatasi permasalahan berorientasi atau mengacu 

pada: 

2.2.1.1 Welfare activities and service provision 

NGO terbentuk untuk membantu pemerintah dalam mensejahterakan 

masyarakat. Peran ini semakin meningkat dikarenakan NGO semakin dipercaya 

oleh pemerintah dan peran dari NGO disini dapat menggantikan peran dari 

pemerintah. Dalam mensejahterakan masyarakatnya, beragam peran yang 

dilakukan NGO. Salah satunya seperti penyedia pelayanan baik itu pelayanan 

jasa maupun barang. Pemberian bantuan berupa penyediaan layanan 
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merupakan peran yang paling menonjol karena NGO berusaha untuk 

menyediakan kebutuhan yang diminati dan dibutuhkan oleh masyarakat.31 

Selain itu peran ini sangat penting bagi Negara berkembang karena dapat 

memberikan sebuah pelayanan bagi Negara maupun untuk mensejahterakan 

masyarakat yang kekurangan akses untuk mencukupi kebutuhan mereka. 

Setiap NGO pasti memiliki program yang terstruktur untuk 

menyediakan dan memberikan sebuah layanan. NGO tidak hanya memberikan 

bantuan pelayanan bagi individu maupun kelompok akan tetapi juga bisa 

berbagi pelayanan keamanan dengan sesama NGO lainnya, pemerintah, dan 

perusahaan swasta berupa pelatihan atau pun berbentuk penelitian.32 

2.2.1.2 Emergency relief 

Dalam hal ini, NGO berperan dalam memberikan bantuan kepada 

individu maupun kelompok yang mengalami permasalahan. Suatu kasus atau 

pun isu seringkali tidak dapat diprediksi kapan munculnya. NGO selalu siap 

dan hadir untuk memberikan bantuan semaksimal mungkin. NGO juga turut 

hadir untuk memberikan solusi dan kebermanfaatan dari permasalahan-

permasalahan tersebut.33 Bantuan tersebut dapat berupa memfasilitasi, 

pendampingan dan bantuan hukum, atau bahkan penyuluhan bagi objek yang 

mengalami. 

                                                             
31 Op.cit. David Lewis dan Nazneen Kanji. 2009 hlm 69 
32 David Lewis.2001. The Management of Non Governmental Organization. Routledge. Hlm 1 
33 Op.cit. Katie Willis.2005. hlm 93 
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2.2.1.3 Development education 

Dalam pengembangan pendidikan, NGO mampu untuk meningkatkan 

informasi ataupun pendidikan untuk masyarakat. Karena kurangnya pendidikan 

dan kurangnya informasi bisa menjadi akar dari suatu permasalahan. 

Pengembangan pendidikan dan pertukaran informasi merupakan suatu hal yang 

penting untuk membentuk sumber daya manusia yang lebih baik dan 

menciptakan lingkungan yang lebih aman.34 Kemajuan suatu bangsa terletak 

pada kualitas dari sumber daya manusia yang dimiliki Negara tersebut oleh 

karena itu peran ini penting untuk memajukan pembangunan yang bertujuan 

untuk mensjahterakan masyarakat. 

2.2.1.4 Participation and empowerment 

Untuk bisa memberdayakan individu atau kelompok perlunya 

partisipasi dari NGO itu sendiri. Partisipasi sendiri bisa dimaknai sebagai 

keterlibatan suatu NGO dalam berbagai kepentingannya. Dalam hal ini dilihta 

bagaimana sebuah NGO dapat berpartisipasi dan terlibat secara langsung 

terhadap sebuah isu.35 

Empowerment ialah proses memberikan kesempatan kepada seorang 

individu atau kelompok untuk bisa lebih mengembangkan kemampuannya 

sehingga menjadi seorang individu atau kelompok yang lebih kuat. 

                                                             
34 Ibid. 
35 Op.cit. Katie Willis.2005 hlm 103 
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Kemampuan NGO untuk memberdayakan individu dan masyarakat telah 

menjadi bagian penting dari antusiasme yang dimiliki NGO.36 Inti dari 

empowerment ialah gagasan untuk memperkuat potensi atau daya yang dimiliki 

oleh masyarakat. Dalam hal ini dilihat bagaimana sebuah NGO dapat 

memberdayakan sebuah objek yang ada dalam permasalahan dari suatu isu.  

2.2.1.5 Self-Sufficiency 

Self sufficiency dimaknai sebagai swasembada. Swasembada sendiri 

ialah mampu untuk mencukupi kebutuhan sendiri. NGO mampu untuk 

menswasembadakan organisasinya maupun fokus objek dari organisasi 

tersebut. Tujuan dari adanya self sufficiency ini untuk membentuk sifat yang 

mandiri agar tidak bergantung dan mampu berdaya untuk berdiri sendiri. 

Kebutuhan yang dimaksud beragam bergantung pada kepentingan dan 

keinginan yang dibutuhkan.  

2.2.1.6 Advocacy 

Advokasi adalah bagaimana sebuah NGO dapat memberikan 

pendampingan dan juga mengawali kepentingan objek nya. Advokasi diartikan 

sebagai upaya pendekatan terhadap individu atau kelompok yang dianggap 

memiliki pengaruh terhadap keberhasilan suatu program atau kegiatan yang 

dilaksanakan. Peran advokasi pada NGO ini dianggap sebagai penyeimbang 

                                                             
36 Ibid. hlm 102  
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atau alternative dari penyediaan layanan.37 Advokasi juga bisa diartikan 

menganjurkan, memajukan, menyokong atau memelopori, dan membela. 

Dengan kata lain advokasi ialah melakukan perubahan secara terorganisir dan 

sistematis. 

2.2.1.7 Networking 

Networking dapat dimaknai bagaimana sebuah NGO membangun 

jejaring dalam membuat aliansi yang kuat untuk mempersatukan dan membela 

kepentingan. Peran ini mencerminkan tren yang sekarang ini berkembang 

dalam area NGO untuk membentuk jejaring. Brown dan Ashman 

mengemukakan bahwa kerjasaman antar pemerintah dan NGO perlu 

memperluas kesenjangan budaya, kekuasaan, sumberdaya dan perspektif jika 

ingin berhasil dalam menjalankan program-programnya untuk tujuan bersama. 

Tujuan adanya yang dilakukan ialah untuk memberikan masukan spesifik 

dalam program atau proyek multiagen pada skala yang lebih luas. Hal ini juga 

mencakup kegiatan yang berlangsung antara NGO dan masyarakat seperti 

meningkatkan kemampuan dan pengembangan kapasitas.38 

 

                                                             
37 Op.Cit. David Lewis dan Nazneen Kanji. 2009. Hlm 91 
38 Ibid. 
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2.3 Operasionalisasi Konsep 

Cholid Narbuko mengemukakan bahwa konsep merupakan unsur 

pokok dari penelitian. Penentuan dan perincian konsep ini diaggap sangat 

penting agar persoalan-persoalan utamanya tidak menjadi kabur.39 Konsep 

yang dipakai harus ditegaskan agar tidak terjadi salah pengertian mengenai 

konsep tersebut. Akan tetapi perlu diperhatikan, karena konsep merupakan hal 

yang abstrak, maka perlu diterjemahkan dalam kata kata yang sedemikian rupa 

sehingga dapat diukur secara empiris. 

Setelah menjelaskan dan memahami konsep yang diapakai oleh penulis 

dalam melakukan penelitian yaitu peran Migrant CARE dalam menangani 

Pekerja Migran Indonesia yang mengalami kasus perdagangan manusia di 

Malaysia pada tahun 2016-2018. Seperti yang telah penulis jelaskan diatas 

bahwa NGO ialah aktor organisasi yang memiliki peran penting dalam bidang 

pembangunan dan pada bidang hak asasi manusia. Selanjutnya penulis juga 

akan menjabarkan variabel dan indikator yang tergabung dalam konsep 

tersebut, penjabaran ini dilakukan untuk memudahkan penulis melakukan 

operasionalisasi konsep, sebagaimana yang akan dilakukan dalam pembahasan. 

Dalam penelitian ini penulis menggunakan konsep peran NGO as Development 

Solution oleh Katie Willis. Penulis akan menggunakan tujuh variabel yang 

                                                             
39 Cholid Narkubo.2010. Metodologi Penelitian. Jakarta: Bumi Aksara hlm 412 
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dikemukakan Willis karena variabel tersebut sesuai dengan penelitian yang 

penulis ambil. 

Pada variable pertama yaitu welfare activities and service provision. 

Sesuai dengan fokus isu yang akan penulis teliti peran Migrant CARE dalam 

isu perdagangan manusia, dan pada variable ini menyatakan bahwa salah satu 

peran dari NGO ialah mensejahterakan dan menyediakan pelayanan baik itu 

jasa maupun barang. Penulis ingin melihat apa saja upaya Migrant CARE 

dalam mensjahterakan pekerja migran Indonesia yang mengalami perdagangan 

manusia di Malaysia dan apa saja penyediaan pelayanan yang Migrant CARE 

berikan untuk memenuhi kebutuhan dan memberdayakan pekerja migran 

Indonesia yang mengalami pedagangan manusia di Malaysia. 

Pada variable kedua yaitu emergency relief, yaitu bagaimana NGO 

dalam halnya Migrant CARE memberikan bantuan darurat kepada pekerja 

migran Indonesia di Malaysia. Karena suatu kejadian tidak bisa diprediksi, 

penulis ingin melihat bagaimana Migrant CARE memberikan bantuannya 

terhadap permasalahan darurat yaitu pekerja migran Indonesia yang mengalami 

perdagangan manusia di Malaysia dan apa saja bentuk bantuan tersebut. 

Pada variable ketiga yaitu development education, yaitu peran Migrant 

CARE dalam mengembangkan pendidikan dan meningkatkan informasi 

kepada para pekerja migran Indonesia baik yang ingin pergi bekerja diluar 

negeri atau sedang bekerja di luar negeri agar tidak terjadinya penipuan dan 

tindak kekerasan terhadap pekerja migran Indonesia. Penulis juga ingin melihat 
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bagaimana Migrant CARE mengembangkan system pertukaran informasi antar 

organisasi yang berfokus terhadap pekerja migran untuk mempromosikan tata 

kelola migrasi aman kepada Negara pengirim dan Negara penerima.  

Pada variable keempat yaitu participation and empowerment, dalam 

berpartisipasi untuk melindungi pekerja migran Indonesia yang mengalami 

perdagangan manusia Migrant CARE membuat program untuk 

memberdayakan para pekerja migran. Salah satu programnya adalah 

DESBUMI untuk mencipatakan migrasi aman bagi pekerja migran. Migrant 

CARE juga berkerjasama dengan IOM membentuk program permberdayaan 

bagi pekerja migran yang pernah dan sedang mengalami perdagangan manusia. 

Penulis ingin melihat lebih dalam bagaimana kerja dari program tersebut dan 

penulis ingin melihat lebih jauh bagaimana Migrant CARE turut berpartisipasi 

dan memberdayakan para pekerja migran. 

Pada variable kelima yaitu self-sufficiency, pada peran ini penulis ingin 

melihat bagaimana Migrant CARE sebagai organisasi non profit mampu untuk 

berdiri secara mandiri untuk berdedikasi membantu para pekerja migran 

Indonesia khususnya disini penulis ingin melihat dalam isu perdagangan 

manusia yang ada di Malaysia. Penulis juga akan mencari lebih dalam 

bagaimana Migrant CARE menswasembadakan pekerja migran Indonesia yang 

mengalami perdagangan manusia di Malaysia. 

Pada variable keenam yaitu advocacy, Migrant CARE memberikan 

perlindungan kepada pekerja migran serta memberikan pendampingan kasus 
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dan bantuan hukum terhadap pekerja migran yang mengalami perdagangan 

manusia. Migrant CARE tidak hanya mengadvokasi pekerja migrannya akan 

tetapi juga keluarganya. Migrant CARE aktif melakukan fungsi untuk 

melakukan pendampingan sebagai upaya penyelesaian kasus pekerja migran. 

Penulis ingin melihat lebih jauh bagaimana Migrant CARE sebagai NGO dalam 

mengadvokasi pekerja migran Indonesia yang mengalami perdagangan 

manusia di Malaysia. 

Pada variable ketujuh yaitu networking, sebagai suatu organisasi yang 

mandiri pastinya Migrant CARE memiliki rekan kerjasama maupun jejaringnya 

untuk melakukan aksinya sebagai organisasi yang berfokus pada hak asasi 

manusia khususnya pekerja migran. Dalam hal ini penulis ingin melihat dengan 

siapa saja Migrant CARE membangun kerjasama dan bagaimana membangun 

jaringan untuk membela kepentingannya khsusunya dalam menangani kasus 

pekerja migran Indonesia yang mengalami perdagangan manusia di Malaysia. 
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2.4 Tabel Operasionalisasi Konsep 

Konsep Variabel Operasionalisasi 

NGO as Development 

Solution  

Welfare activities and 

service provision 

Peran Migrant CARE 

dalam mensejahterakan 

dan menyediakan 

pelayanan untuk 

memberdayakan Pekerja 

Migran Indonesia yang 

mengalami perdagangan 

manusia di Malaysia 

 

 

Emergency Relief Peran Migrant CARE 

dalam memberikan 

bantuan darurat kepada 

Pekerja Migran Indonesia 

yang mengalami 

perdagangan manusia di 

Malaysia 

 

 

Development 

education 

Peran Migrant CARE 

dalam mengembangkan 

pendidikan dan 

meningkatkan informasi 

kepada para pekerja 

migran Indonesia yang 

ingin berangkat bekerja 



30 
 

keluar negeri dan sedang 

bekerja diluar negeri 

 

 

Participation and 

Empowerment 

Peran Migrant CARE 

dalam berpartisipasi dan 

memberdayakan Pekerja 

Migran Indonesia yang 

mengalami perdagangan 

manusia di Malaysia 

 

 

Self-sufficiency Peran Migrant CARE 

menswasembadakan 

pekerja migran Indonesia 

yang mengalami 

perdagangan manusia di 

Malaysia 

 

 

Advocacy Peran  Migrant CARE  

dalam mendampingi dan 

memberikan perlindungan 

terhadap Pekerja Migran 

Indonesia yang mengalami 

perdagangan manusia di 

Malaysia 
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Networking Peran Migrant CARE 

dalam membangun 

jejaring dan membentuk 

kerja sama untuk 

menangani kasus Pekerja 

Migran Indonesia yang 

mengalami perdagangan 

manusia di Malaysia 

 

 

Tabel 2. Operasionalisasi Konsep  



32 
 

2.5 Kerangka Pemikiran  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Kerangka Berpikir 

  

Banyaknya Kasus Pekerja Migran Indonesia 

yang mengalami perdagangan Manusia di 

Malaysia yang tidak bisa dibendung pemerintah. 

Migrant CARE sebagai NGO yang berfokus pada hak asasi 

manusia berperan dalam menangani kasus Pekerja Migran 

Indonesia yang mengalami perdagangan manusia di Malaysia 

Migrant CARE banyak memberikan upaya nya pada advokasi dan 

pemberdayaan pada pekerja migran Indonesia yang mengalami 

perdagangan manusia melalui program-program yang dibentuk oleh 

Migrant CARE. 

1. Welfare activities and service 

provision 

2. Emergency relief 

3. Development Education 

4. Participation and empowerment 

5. Sel-Sufficiency 

6. Advocacy 

7. Networking 
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2.6 Argumen Utama 

Upaya yang dilakukan Migrant CARE dalam melindungi pekerja 

migran Indonesia yang mengalami perdagangan manusia di Malaysia pada 

tahun 2016-2018 tercantum semua pada konsep yang dikemukakan Katie 

Willis. Migrant CARE banyak memberikan upayanya khususnya pada 

advokasi dan pemberdayaan melalui program-program yang dibentuk seperti 

DESBUMI dan program kerjasama dengan IOM untuk memberdayakan 

pekerja migran Indonesia yang pernah dan sedang mengalami perdagangan 

manusia.
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BAB III  

METODE PENELITIAN 

3.1 Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang dilakukan merupakan penelitian deskriptif yang mana 

dalam pembahasan menjabarkan mengenai upaya dan peran Migrant CARE dalam 

menangani Pekerja Migran Indonesia yang mengalami kasus Perdagangan manusia 

pada tahun 2016-2018. Dalam hal ini penggunaan penelitian deskriptif karena tujuan 

dari penelitian ini sendiri ialah untuk mencari dan juga mendeskripsikan upaya apa saja 

yang dilakukan dalam sebuah permasalahan yang terjadi dan bagaimana peran Non 

Governmental Organization khususnya Migrant CARE dalam menghadapi 

permasalahan tersebut. 

3.2 Ruang Lingkup Penelitian 

Ruang lingkup penelitian yang diambil penulis ialah pada tahun 2016-2018 

supaya memudahkan dalam menggali permasalahan yang terjadi terkait dengan objek 

penelitian. Akan tetapi untuk mempertajam analisis penulis meneliti fenomena ini dari 

tahun 2009 sampai dengan 2018. Penulis memilih rentang batasan waktu pada tahun 

2016 sampai dengan 2018 karena adanya penurunan persentase kasus pada tahun 2017 

bersamaan dengan terbentuknya program dari Migrant CARE yaitu DESBUMI (Desa 

Buruh Migran) untuk menumbuhkan migrasi aman. Pada tahun 2018, Migrant CARE 

bekerjasama dengan IOM membentuk program untuk memberdayakan pekerja migran 

Indonesia yang mengalami perdagangan manusia. 
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Aktor negara yang dipilih oleh Penulis ialah Malaysia karena banyaknya 

pengiriman Pekerja Migran Indonesia ke Malaysia dalam ruang lingkup Asia Tenggara 

dan adanya factor geografis yang mana posisi wilayah Indonesia dengan Malaysia 

berbatasan langsung sehingga secara geografis kedua Negara ini sangat berdekatan. 

3.3 Teknik Penentuan Informan 

 

Dalam teknik penentuan Informan, penulis menggunakan teknik purposive. 

Teknik purposive merupakan salah satu teknik sampling yang bersifat non-random. 

Dalam teknik ini, peneliti melakukan wawancara pada narasumber yang memiliki data 

relevan, sehingga dapat memberikan data sesuai dengan topik penelitian.40 Data 

relevan merupakan data yang menjawab dari rumusan masalah yang dibentuk oleh 

penulis serta mencakup daripada ruang fokus penelitian. Penulis memilih teknik ini 

dikarenakan teknik purposive ini memudahkan penulis dalam mendapatkan data yang 

diperlukan dan sesuai dengan topic penelitian penulis. Penulis memutuskan untuk 

memilih beberapa narasumber yang sekiranya dapat menjawab rumusan masalah 

penelitian. Ada pun yang menjadi informan kunci dalam penelitian ini yaitu, Divisi 

Kasus dan Bantuan Hukum dan Migrant CARE Kuala Lumpur. 

Penulis memilih kedua informan tersebutm karena menurut penulis informan 

sangat berkaitan dengan penelitian yang penulis ambil. Pada informan Divisi Kasus 

dan Bantuan Hukum yaitu Ika Masruroh berkaitan pana penelitian penulis karena isu 

                                                             
40 Miles, M. B., Huberman, A. M., Huberman, M. A., &amp; Huberman, M. Qualitative data analysis: 
An expanded sourcebook. Sage, 1994. 
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yang diambil mengenai pekerja migran Indonesia yang mengalami kasus perdagangan 

manusia dan ika masruroh sebagai informan penulis sudah banyak menangani kasus-

kasus yang terjadi pada pekerja migran Indonesia khususnya kasus perdagangan 

manusia. Informan kedua yaitu Zana Amir dari Migrant CARE Kuala Lumpur, hal ini 

juga sangat membantu penulis dalam mendapatkan data dikarenakan ruang lingkup 

penelitian penulis di Malaysia dan meneliti mengenai pekerja migran Indonesia yang 

ada di Malaysia. 

 

3.4 Teknik Pengumpulan Data 

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan dua teknik pengambilan data. 

Teknik pertama yaitu data primer dengan pengumpulan data berupa wawancara semi 

terstruktur. Wawancara semi terstruktur penulis pilih dikarenakan agar wawancara 

dapat berlangsung tidak secara kaku dan pertanyaan dapat mengalir seiring berjalannya 

wawancara sehingga pertanyaan tambahan yang muncul saat berjalannya wawancara 

nanti dapat semakin menjawab dan mendukung penelitian. Penulis menentukan 

beberapa narasumber yang dinilai sesuai dengan topic penelitian ini. 

Teknik pengumpulan data kedua ialah studi pustaka untuk memperoleh data 

sekunder. Teknik ini digunakan untuk membantu penulis dalam memperoleh data-data 

pendukung untuk memperkuat data primer serta argument yang telah penulis peroleh. 
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Penulis menggunakan berbagai buku, jurnal, atau artikel yang dapat diakses secara 

bebas baik melalui media cetak maupun daring.41 

3.5 Instrumen Penelitian 

Instrumen penelitian ialah alat bantu yang digunakan untuk mengumpulkan 

data dalam penelitian, agar kegiatan penelitian dapat berjalan dengan baik dan lancar. 

Adapun instrumen penelitian yang digunakan penulis terdiri dari: 

1. Peneliti, dalam penelitian peneliti menjadi instrumen utama pengumpulan 

data khususnya pada kegiatan wawancara dan analisis data. Maka dari itu 

dalam melakukan proses penelitian, peneliti tidak bisa pernah diwakili oleh 

orang lain, dan selalu melakukannya sendiri baik itu wawancara maupun 

observasi. Sehingga semua data yang diperoleh di lapangan peneliti benar-

benar memahami. 

2. Pedoman wawancara (interview guide), instrumen ini berguna untuk 

membatasi dan mengarahkan peneliti dalam mencari data-data yang 

diperlukan guna kegiatan penelitian. Sebelum melakukan wawancara, peneliti 

membuat interview guide terlebih dahulu untuk mengetahui data apa yang 

diinginkan baik itu untuk memulai pencarian data maupun memperdalam data 

yang sudah didapatkan sebelumnya. Instrumen ini berupa daftar pertanyaan 

                                                             
41 Sugiyono,P. Memahami penelitian kualitatif. Bandung: Alfabeta, 2005. 
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yang disusun oleh peneliti untuk memudahkan dan mengarahkan jalannya 

wawancara agar sesuai dengan fokus penelitian. 

3. Perangkat penunjang, dalam melakukan penelitian ini peneliti menggunakan 

beberapa perangkat penunjang. Diantaranya yaitu alat rekaman dan kamera 

merlalui handphone peneliti, serta buku saku kecil. 

3.5 Teknik Analisa Data 

 Peneliti melakukan penelitian ini dikarenakan peneliti ingin menjawab 

pertanyaan-pertanyaan yang sedang muncul di benak peneliti, dan juga untuk 

menjawab dan mengungkapkan fenomena sosial. Oleh karena itu dalam rangka 

menjawab pertanyaan-pertanyaan dalam penelitian, maka peneliti harus mengadakan 

analisis data terhadap data yang diperoleh.  

Teknik analisa data yang penulis gunakan yaitu analisa data kualitatif dengan 

berdasar model interaktif oleh Miles, Huberman, dan Saldana.42 Adapun komponen-

komponen analisa data dalam model interaktif ini digambarkan sebagai berikut: 

                                                             
42 Miles, Matthew B, dan Michael Huberman. 2014. Anlisis Data Kualitatif. Arizona : SAGE Publication. 
Inc. 
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       Gambar 2.  Komponen Analisis Data Model Interaktif 

 

Pada gambar diatas terdiri dari empat alur kegiatan yang terjadi, yaitu dimulai 

dari data collection (pengumpulan data), data sondensation (kondensasi data), data 

display (penyajian data), dan conclusion: drawing/verifying (penarikan kesimpulan). 

Keempat hal tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut: 

1. Data Collection / Pengumpulan Data 

Pada tahap data collection, peniliti mengumpulkan data yang berkaitan 

dengan kebutuhan data penelitian. Data yang dikumpulkan berupa data 

wawancara, dokumentasi, dan dokumen yang dibutuhkan selama penelitian 

berlangsung yang telah disesuaikan dengan fokus penelitian penulis. Pada 

tahap wawancara dilakukan dengan melaksanakan kegiatan wawancara 

kepada Migrant CARE. Dokumentasi dapat berupa gambar yang berguna 

untuk mendukung kebutuhan data penelitian dan sebagai bukti validitas dari 

peneliti. Sedangkan data yang berupa dokumen dikumpulkan sesuai dengan 
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kebutuhan data penelitian yang bersumber dari dokumen resmi Migrant 

CARE. 

2. Data Condensation / Kondensasi Data 

Pada tahap ini merupakan proses pemilihan, pemfokusan, 

penyederhanaan, abstraksi, dan atau merubah data yang telah ditemukan 

dilapangan berdasarkan catatan lapangan, hasil wawancara, dokumen, 

dan fakta di lapangan. Tujuan dari adanya kondensasi data ini untuk 

lebih memfokuskan data-data yang telah didapatkan melalui proses 

pengumpulan data. Data ini dapat berupa data hasil wawancara dengan 

Migrant CARE yang kemudian dirangkum dengan tujuan 

mempermudah dalam membuat laporan penelitian tanpa 

menghilangkan data. Dengan adanya kondensasi data ini, data akan 

menjadi lebih kuat. 

 

 

3. Data Display / Penyajian Data 

Penyajian data merupakan tahapan yang penting dalam menganalisa 

data. Dengan melakukan penyajian data, peneliti dapat memahami suatu 

fenomena yang terjadi dan tindakan yang seharusnya dilakukan. Bentuk 

penyajian yang digunakan ialah dalam bentuk teks naratif. Pada tahap 

ini, peneliti menyajikan data penelitian yang telah selesai melalui tahap 
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kondensasi data. Penyajian data disesuaikan dengan fokus penelitian 

yang telah ditetapkan, sehingga kegiatan penelitian dapat fokus dan 

mempermudah dalam menganalisa data. Penyajian data dibagi kedalam 

dua bagian, yaitu gambaran umum dan penyajian data fokus penelitian. 

Gambaran umum terkait dengan lokasi dan situs penelitian. Sedangkan 

penyajian data fokus penelitian menyajikan data yang telah 

dikondensasikan berdasarkan fokus penelitian. 

4. Drawing and Verifying Conclusion / Menggambarkan dan Memverifikasi 

Kesimpulan 

Penarik kesimpulan juga perlu untuk diverfikasi selama 

penelitian berlangsung. Yang mana berarti makna-makna yang muncul 

dari data harus diuji kebenarannyam kekokohannya, dan 

kecocokkannya, yaitu merupakan validitasnya. Pada tahap ini setelah 

proses penyajian data dilakukan, peneliti menarik kesimpulan mengenai 

peran Migrant CARE dalam menangani Pekerja Migran Indonesia yang 

mengalami perdagangan manusia di Malaysia pada tahun 2016 sampai 

dengan 2018. Penarikkan kesimpulan ini merupakan hasil dari analisa 

data berdasarkan pada beberapa konsep yang sudah dipaparkan peneliti 

di kajian pustaka. 
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3.6 Sistematika Penulisan 

 Dalam penelitian ini, sistematika penulisan terbagi menjadi enam bab dengan 

runtutan teknik penelitian sebagai berikut: 

BAB I adalah Bab Pendahuluan yang berisikan latar belakang penilitian, rumusan 

masalah penilitian, tujuan dari penilitian, dan manfaat yang diperoleh dari penelitian 

tersebut. 

BAB II adalah Bab Kerangka Pemikiran yang berisikan studi terdahulu yang 

berkaitan dengan Perdagangan manusia dan Non Governmental Organization, 

kerangka konseptual, operasionalisasi konsep, alur pemikiran, dan argument utama 

yang digunakan untuk menjawab pertanyaan penelitian. 

BAB III adalah Bab Metode Penelitian yang berisikan jenis penelitian, ruang lingkup 

penelitian, dan metode yang digunakan dalam pengumpulan dan analisa data. 

BAB IV adalah Bab Pembahasan yang berisikan penjelasan mengenai gambaran 

umum dan situs penelitian Migrant CARE. 

BAB V adalah Bab Analisa yang berisi mengenai penjabaran dari pembahasan yang 

telah disusun dari peran Peran Migran CARE Dalam Menangani Pekerja Migran 

Indonesia yang Mengalami Kasus Perdagangan Manusia Pada Tahun 2016-2018. 

BAB VI adalah Bab Penutup yang berisi kesimpulan dari hasil penelitian dan juga 

terdapat saran penelitian dari hasil analisa yang direkomendasikan penulis.
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BAB IV 

PERMASALAHAN PERDAGANGAN MANUSIA DAN PEKERJA MIGRAN 

INDONESIA DI MALAYSIA 

 

4.1   Gambaran permasalahan pekerja migran Indonesia di Malaysia 

 Indonesia dan Malaysia merupakan dua Negara yang sangat berdekatan. 

Malaysia terdiri atas dua kawasan utama yang terpisah oleh laut china selatan. Salah 

satu kawasan tersebut berada satu pulau dengan Indonesia. Malaysia menempati 

peringkat ke 43 dengan penduduk terbanyak dan menempati peringkat ke 66 dengan 

daratan terluas dan  juga jumlah penduduk berkisar 27 juta populasi dengan luas 

wilayah melebihi 320.000 𝑘𝑚2 .43 Kondisi demografi penduduk Malaysia terdiri dari 

berbagai kelompok suku yaitu suku melayu yang menjadi ras terbesar, suku Sabah, dan 

suku Sarawak. Sedangkan Indonesia menempati peringkat ke 4 dengan penduduk 

terbanyak yaitu sebanyak 270 juta populasi dengan luas daratan 1.922.570𝑘𝑚2.  

Karena tumbuhnya industri padat tenaga kerja di Malaysia, Negara tersebut 

memiliki 10-20 persen pekerja imigran dengan jumlah yang tidak pasti khususnya 

pekerja illegal dan terutama yang berasal dari Indonesia. Terdapat sekitar satu juta 

                                                             
43 Taufik Adi Susilo. 2009. Indonesia vs Malaysia: Membandingkan Peta Kekuatan Indonesia & 
Malaysia. Jogjakarta: GARASI. Hlm 25 
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pekerja imigran yang legal dan pekerja imigran illegal lainnya, di wilayah Sabah 

sendiri memiliki hampir 25 persen dari 2,7 juta penduduknya terdaftar sebagai pekerja  

imigran illegal menurut sensus terakhir.44 Komisi pengungsi dan Imigran AS 

menyebutkan bahwa Malaysia merupakan salah satu dari 10 tempat terburuk bagi 

pengungsi karena adanya praktik diskriminasi Negara kepada pengungsi. Petugas 

Malaysia dilaporkan memulangkan pendatang secara langsung kepada penyelundup 

manusia dan Malaysia menugaskan RELA, milisi relawan, untuk mengakkan undang-

undang imigrasi Negara tersebut.  

Akan tetapi keperluan Malaysia terhadap tenaga kerja dalam jumlah besar 

memungkinkan orang Indonesia dari berbagai penjuru tanah air menyerbu Kota melayu 

tersebut untuk menjadi pekerja migran resmi dan tidak resmi. Kepulauan Riau dan 

pesisir pantai timur Sumatera menjadi gerbang utama tempat penyeberangan tenaga 

kerja Indonesia. Selain menjadi gerbang utama penyeberangan, kepulauan riau juga 

menjadi pintu utama pemulangan pekerja migran Indonesia dari Malaysia, terutama 

ternaga kerja tidak resmi yang dideportasi.45 

Menurut data Sumber Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga 

Kerja Indonesia (BNP2TKI)  pada periode Januari sampai Agustus pada tahun 2016 

sebanyak 156.601 Pekerja Migran yang dikirim. Pada periode dari bulan Januari 

sampai bulan Agustus pada tahun 2017 terjadi penurunan dikarenakan faktor 

                                                             
44 Ibid. hlm 28 
45 Ibid. hlm 35 
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pertumbuhan ekonomi regional dan global yang mengalami kelesuan sehingga 

permintaan tenaga kerja asing agak menurun yaitu pada tahun 2017 telah menempatkan 

148.285 Pekerja Migran Indonesia ke sejumlah Negara.46 Dan didata setiap bulan rata 

rata ada sebanyak 20.000 pekerja yang berangkat tiap bulan dalam periode empat bulan 

ini. Hal ini terjadi sejak tahun 2016.47  

Pekerja Migran Indonesia yang dikirimkan ke Asia Tenggara pada tahun 2016 

Malaysia sebanyak 87.590 orang, Brunei Darussalam 8.152 orang dan Singapura 

17.700 orang.48 Hal ini menjadikan Negara Malaysia menjadi destinasi terbanyak oleh 

Pekerja Migran Indonesia di Asia Tenggara. Dari tahun 2012 sampai dengan sekarang 

Malaysia masih menduduki posisi pertama sebagai tujuan utama pekerja migran 

Indonesia. Hal ini buka hanya dikarenakan faktor geografi antara Indonesia dan 

Malaysia yang sangat berdekatan akan tetapi juga karna ada permintaan dan penawaran 

yang cukup besar. Permintaan dari majikan dan orang besar di Malaysia dan penawaran 

dari penduduk Indonesia yang kekurangan dan merasa putus asa mencari pekerjaan 

didalam negeri.  

                                                             
46 Op.cit. Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI)  
47 ibid. 
48 Ibid. 
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Tabel 3. Jumlah data kasus PMI 

Dari table diatas, terlihat jumlah data kasus pekerja migran Indonesia 

berdasarkan Negara tujuan yang paling banyak merupakan Malaysia yaitu total dari 

tahun 2016 sampai dengan tahun 2018 sebanyak 372 kasus pekeja migran indonesia. 

Hal tersebut dikarenakan dekatnya letak geografis dan juga tingginya permintaan 

Negara Malaysia akan tenaga kerja.  Bahkan pekerja migran Indonesia yang bekerja 

secara illegal juga masih berkeliaran hal ini ini dikarenakan, selama pemerintah 

Malaysia tidak bisa atau tidak mau tegas terhadap para majikan Malaysia yang 

mempekerjakan pekerja migran illegal, maka pasar gelap akan tetap berjalan.  

Bukan hanya dari pemerintah Malaysia nya saja yang harus dilihat, namun 

peran pemerintah Indonesia dalam membendung dan memagari penyelundupan 

pekerja migran juga diragukan. Pemerintah Indonesia dan Malaysia masih memandang 

pasar pekerja migran bukan meruapakan seuatu hal yang gelap namun seperti pasar 

biasa, seperti pasar barang yang bebas. Hal ini menumbuhkan suatu industri yang 
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terdiri dari calo, perekrut, dan sebagainya yang beroperasi bebas di Indonesia tanpa 

adanya pengawasan yang banyak.49  

Dikarenakan dekatnya letak geografis antara Indonesia dan Malaysia, 

khususnya bagian Malaysia Timur menyebabkan mudahnya perpindahan penduduk 

baik itu secara legal maupun illegal. Dalam periode bulan Oktober tahun 2017 sampai 

dengan bulan Oktober tahun 2018, Pemerintah menangani 23.092 permasalahan WNI 

di luar negeri, dikawasan Asia Tenggara kasus terbanyak diduduki oleh Negara 

Malaysia. Dari angka tersebut, sebanyak 70,25% diantaranya berasal dari 

permasalahan pekerja migran Indonesia. Beragam permasalahan yang dialami oleh 

mereka ulai dari gaji tidak dibayarm keimigrasian, korban kekerasan, pedagangan 

manusia, ancaman hukuman mati dan berbagai kasus lainnya utamanya dikarenakan 

kurangnya pemahaman para pekerja migran Indonesia terhadap aturan hukum dan 

kebiasaan setempat.50 

Meski sudah banyak pekerja migran Indonesia yang di deportasi oleh pihak 

Malaysia, masih banyak pekerja migran yang bermasalah memilih kembali ke 

Malaysia secara illegal.51 Bahkan ada pekerja migran Indonesia yang akhirnya 

memutuskan untuk tinggal menetap di Malaysia dan mengaja keluarganya untuk 

menetap bersama tanpa memiliki kartu tanda penduduk yang sah disana. Hal ini 

                                                             
49 Op.cit. Taufik Adi Susilo. 2009. Hlm 94 
50 Op.cit. Kaleidoskop Perlindungan WNI. 2018 hlm 90 
51 Banyak PMI Bermasalah Kembali ke Malaysia http://korankaltara.com/banyak-pmi-bermasalah-
kembali-ke-malaysia/ diakses pada tanggal 13 Desember 2019 

http://korankaltara.com/banyak-pmi-bermasalah-kembali-ke-malaysia/
http://korankaltara.com/banyak-pmi-bermasalah-kembali-ke-malaysia/
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menyeybabkan banyaknya kerugian dan kehilangan pada pekerja migran Indonesia 

tersebut khususnya pada masalah kehilangan hak seperti hak mendapatkan 

perlindungan, mengutarakan suara, dan sebagainya. 

4.1.1 Pekerja Migran Indonesia dan Perdagangan Manusia di Malaysia  

Berbagai masalah yang dialami para pekerja migran Indonesia ini pada saat 

bekerja di luar negeri. Masalah yang paling besar adalah pekerja migran Indonesia yang 

sering mengalami dalam perekrutan pekerja migran Indonesia yang akhirnya menjurus 

pada perdagangan manusia.52 Pada awalnya korban berharap untuk mendapatkan hidup 

yang lebih baik dan memperbaiki kondisi ekonomi keluarganya dengan bekerja di luar 

negeri, malah mengalami eksploitasi perdagangan manusia.  

Fenomena perdagangan manusia di Indonesia ini kerap dialami oleh para 

pekerja migran khususnya perempuan yang tidak memiliki kebisaan, dan biasanya 

berasal dari pedesaan dengan tingkat pendidikan yang rendah dan tidak memiliki 

pilihan selain menjadi pekerja migran di luar negeri. Tecatat sebanyak 141 pekerja 

migran perempuan Indonesia mengalami kasus tindak pidana perdagangan orang pada 

tahun 2018.53 Berbagai factor yang mendorong terjadinya seseorang bekerja menjadi 

pekerja migran sebagian besar dikarenakan faktor kemiskinan, tidak adanya lapangan 

kerja, adanya perubahan orientasi pembangunan yang awalnya pertanian menjadi 

                                                             
52 Ibid. hlm 353 
53 Op.cit. Kaleidoskop Perlindungan WNI. 2018. Hlm 86 
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industi, dan krisis ekonomi yang tidak berkesudahan.54 Fenomena ini sudah dinyatakan 

menjadi fenomena global bahkan hal ini menjadi bisnis global yang telah memberikan 

keuntungan besar terhadap pelaku. Akan tetapi para pekerja migran ini tidak dilindungi 

peraturan pekerja migran di Indonesia maupun Negara tujuan. Hal ini dikarenakan para 

pekerja migran wanita tersebut bekerja dalam kondisi yang privat yaitu dirumah pribadi 

sang majikan mereka yang mana hal ini tersembunyi dari pengamatan masyarakat, dan 

kondisi mereka seperti ini menjadikan posisi rentan berupa kekerasan dan eksploitasi. 

 

 

   Tabel 4. Data jumlah PMI yang mengalami perdagangan manusia di Malaysia 

 

Adanya penurunan presentase jumlah pekerja migran Indonesia yang 

mengalami perdagangan manusia bertepatan dengan adanya momentum kejadian 

                                                             
54 A.Wahyurudhanto. 2019. Kerjasama Antar-Negara dalam Penanganan Tindak Pidana Perdagangan 
Orang (TPPO) (Studi Kasus Kerjasama Indonesia – Malaysia). Jakarta: Jurnal Ilmu Kepolisian 
file:///C:/Users/Gusti%20Medina%20A/Downloads/110-189-1-SM.pdf 
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bersejarah karena Migrant CARE berhasil untuk menjadikan Undang-Undang yang 

lebih tepat untuk para Pekerja Migran Indonesia yaitu Undang-Undang Nomor 18 

Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (UU PPMI) dan Undang-

undang tersebut disahkan pada bulan oktober. Pada tahun 2017 juga Migrant CARE 

membentuk Program pelembagaan DESBUMI ( Desa Peduli Buruh Migran). Program 

DESBUMI tersebut sekarang sudah tersebar kurang lebih di 40 desa. walaupun adanya 

penurunan pada jumlah kasus pekerja migran Indonesia yang mengalami kasus 

perdagangan manusia tersebut, namun angka pada kasus perdagangan manusia tersebut 

masih terbilang tinggi dibandingkan dengan kasus-kasus yang dialami pekerja migran 

lainnya. seperti yang tertera di table berikut.  

No. Jenis Kasus 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

1. Ancaman Hukuman Mati 2 0 0 1 1 1 

2. Kekerasan Fisik 10 1 0 5 7 6 

3. Gaji, Bonus, dan 

sebagainya 

114 45 22 44 34 8 

4. Indikasi Trafficking 7 23 24 120 186 169 

5. Meninggal Dunia 11 7 8 13 9 2 

Tabel 5. Jumlah jenis kasus PMI 

 

Situasi dan kondisi yang dialami oleh korban dapat berbentuk kondisi ekonomi, 

sosial, politik, pendidikan, lingkungan, bahkan kondisi fisik, dan mental dapat 
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mempengaruhi situasi korban. Adanya perilaku perdagangan manusia ini sangat 

memberikan kerugian bagi korban maupun individu, kelompok, dan masyarakat akibat 

dari perbuatan dari pelaku kejahatan. Kerugian yang diderita oleh para pekerja migran 

yang mengalami perdagangan manusia ini akan menimbulkan beban dan tekanan 

psikologis, seperti rasa kesal, jengkel, takut yang berkepanjangan, trauma, stress, atau 

bahkan gangguan kejiwaan. 

Data pada IOM menyatakan bahwa Indonesia merupakan sumber utama untuk 

Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) lintas batas dan internal, khsusunya dalam 

eksploitasi pekerja migran dan seksual.55 Namun kasus perdagangan manusia ini 

seringkali tidak disadari oleh para korban, dikarenakan ada kejahatan yang disadari 

namun ada juga kejahatan yang tidak disadari korban akan menimpa dirinya. Para 

korban menyadari bahwa terjadinya tindak kriminal seperti perdagangan manusia 

terhadap dirinya khususnya pada pekerja migran dan ada yang tidak menyadari karena 

ditipu atau dibujuk, sehingga terjadi korban perdagangan manusia.56 

Para pelaku tindak kejahatan perdagangan manusia ini kadang bekerjasama 

dengan pihak sekolah untuk merekrut para pelajar yang masih bersekolah khususnya 

yang bersekolah kejuruan, dengan modusnya praktik kerja lapangan atau dengan kata 

lainnya magang dihotel-hotel, perusahaan, dan industri yang sebenarnya hal itu adalah 

fiktif. 57 Disamping itu, warga Indonesia yang dipekerjakan dengan tawaran awalnya 

                                                             
55 Ibid. hlm 70 
56 Farhan. 2010. Aspek Hukum Perdagangan Orang di Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika. Hlm 154 
57 Ibid. hlm 354 
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bekerja di restoran, pabrik, atau sebagai pembantu rumah tangga, dan kemudian 

dipaksa menjalani komoditas dalam perdagangan seks atau dalam kasus lain dirinya di 

eksploitasi oleh para majikkannya. 

Dari tahun-ketahun kasus perdagangan manusia yang menimpa kalangan 

pekerja migran Indonesia di Malaysia masih menjadi persoalan yang sangat penting 

yang dihadapi oleh pemerintah Indonesia maupun dengan stakeholder yang terkait. 

Kasus-kasus perdagangan manusia pada pekerja migran Indonesia di Malaysia 

merupakan bukti mengenai fenomena gunung es, yang mana dapat diartikan kasus-

kasus yang terjadi lebih dari itu sebagian diantaranya belum dapat ditangani oleh 

pemerintah Indonesia.58 Sebagian kasus perdagangan manusia tersebut telah menjadi 

kejahatan yang serius karena sebagian besar diantaranya berujung pada kematian dan 

cacat fisik.  

Contoh kasus yang terjadi pada tahun 2017, diantaranya adalah kasus kematian 

Adelina Lisao. Seorang perempuan berusia 21 tahun berasal dari NTT bekerja sebagai 

pembantu rumah tangga dan ditemukan lemah tidak berdaya dirumah majikannya dan 

terdapat beberapa luka dan terlihat Adelina sangat kurus seperti kekurangan gizi karena 

disiksa oleh majikannya. Bahkan pada saat bekerja sebagai PRT di Malaysia, adelina 

                                                             
58 Chandra Kusuma Wijaya. 2018. Upaya BNP2TKI Dalam Menanggulangi Human Trafficking TKI di 
Malaysia tahun 2010-2013. Universitas Diponegoro 
file:///C:/Users/Gusti%20Medina%20A/Downloads/18892-38263-1-SM%20(2).pdf 

file:///C:/Users/Gusti%20Medina%20A/Downloads/18892-38263-1-SM%20(2).pdf
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tidur hanya beralaskan tikar dan disamping anjing. Saat dibawa ke rumah sakit, Adelina 

Lisao tidak bisa diselamatkan dan meninggal dunia.59  

 

Gambar 3. Adelina Lisao  

 

Gambar 4. Adelina Lisao  

Pada tahun 2018, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menyatakan 

ratusan siswa SMK mengalami perdagangan manusia karena kasus eksploitasi dengan 

modus program magang keluar negeri. Modus tersebut menawarkan berbagai 

                                                             
59 Perdagangan Manusia dan Korupsi di NTT http://www.migrantcare.net/2018/03/perdagangan-
manusia-dan-korupsi-di-ntt/ diakses pada tanggal 7 Agustus 2019 

http://www.migrantcare.net/2018/03/perdagangan-manusia-dan-korupsi-di-ntt/
http://www.migrantcare.net/2018/03/perdagangan-manusia-dan-korupsi-di-ntt/
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kemudahan sehingga pihak sekolah dan orang tua tertarik dengan penawaran tersebut. 

sebanyak 138 orang yang terdiri dari 86 siswa dari Nusa Tenggara Timur dan sebanyak 

52 siswa berasal dari Jawa Timur yaitu dari SMK Kendal. Ratusan siswa tersebut 

dieksploitasi di PT Walet Maxim Birdnest milik Albert Tei di Selangor Malaysia. PT 

Walet Maxim Birdnest tersebut melakukan penyalahgunaan izin kerja yang dimana 

kontrak tidak sesuai dengan perjanjian awal yang mengakibatkan adanya eksploitasi 

terhadap ratusan siswa tersebut.  

Namun naas kasus perdagangan manusia yang merugikan ratusan anak yang 

menjadi pekerja migran Indonesia di Malaysia ini tidak terjerat hukum Tindak Pidana 

Perdagangan Orang (TPPO). Dan seakan-akan kasus ini diselesaiakan secara 

kekeluargaan. Dari Kemnaker sendiri kasus ini sudah ditutup dan dianggap selesai 

dengan hasil yang kurang memuaskan. Migrant CARE pun merasa kasus ini gagal 

karena bagi organisasi non pemerintah tersebut suatu kasus perdagangan manusia 

dianggap berhasil jika pelaku tindak kejahatan masuk pengadilan dan semua yang 

terlibat mendapatkan sanksinya dan hak hak para korban didapatkan sepenuhnya.  
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4.2 Migrant CARE dan Pemerintah dalam Fenomena perdagangan 

manusia di Malaysia tahun 2016-2018 

4.2.1. Peran Pemerintah dalam menangani Pekerja Migran Indonesia yang 

mengalami perdagangan manusia  

Pemerintah dan Organisasi Non Pemerintah memiliki peran yang saling 

berkesinambungan dengan memiliki tujuan yang sama yaitu untuk memandirikan 

masyarakat, memampukan, dan membangun kemampuan untuk memajukan diri ke 

arah kehidupan yang lebih baik secara seimbang. Penanganan kasus-kasus 

perdagangan manusia membutuhkan kerjasama berbagai pihak, baik didalam negeri 

maupun diluar negeri, pemerintah terus meneru menjalin kerjasama dengan semua 

pemangku kepentingan yang berfokus pada hak asasi manusia.  

Pemerintah terus memperkuat penanganan di hilir melalui pemeberian bantuan dan 

pendampingan bagi korban oleh perwakilan RI, Kementerian Luar Negeri juga terus 

berupaya dalam memperkuat langkah-langkah pencegahan didalam negeri antara lain 

yaitu dengan melakukan berbagai kegiatan kampanye penyadaran publik mengenai 

bahaya nya Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO). Kegiatan kampanye 

penyadaran publik tersebut intensif dilakukan di daerah-daerah Indonesia yang 

potensial menjadi target sindikat pelaku kegiatan TPPO ini. strategi ini sejalan dengan 

amanat Pasal 4 Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 5 Tahun 2018 tentang 

Perlindungan WNI di Luar Negeri yang mengatur bahwa perlindungan yang diberikan 
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oleh pemerintah RI mencakup langkah-langkah pencegahan termasuk diantaranya 

melalui kampanye penyadaran publik.60  

Pada tahun 2018, diadakannya forum dalam pertemuan Forum Komunikasi 

(Forkom) yang digelar di Yogyakarta, seluruh kementerian atau pun lembaga yang 

hadir sepakat untuk berkerjasama membangun system pendataan yang terintegrasi dan 

komprehensif terkait mengenai penanganan kasus perdagangan manusia.61 Yang 

dimana hal itu sejalan dengan Rencana Aksi Nasional TPPO untuk periode 2015-2018, 

integrasi system pendataan ditujukan untuk menyamakan definisi dan parameter 

elemen data yang dimiliki masing-masing instansi dalam penanganan kasus, 

meningkatkan interoperabilitas data dan memudahkan proses monitoring penanganan 

oleh masing-masing instansi. Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) 

menghadirkan Kantor Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA) untuk memberikan 

perlindungan kepada para tenaga kerja khususnya didaerah Nusa Tenggara Timur. 

Dengan adanya keberadaan LTSA ini pemerintah berharap bisa mencegah masyarakat 

NTT menjadi korban perdagangan manusia dan dengan adanya LTSA ini masyarakat 

akan dibimbing bagaimana prosedur yang benar jika ingin bekerja keluar negeri 

sehingga masyarakat tidak menjadi korban.62 

                                                             
60 Op.cit. Kaleidoskop Perlindungan WNI.2018. hlm 81 
61 Ibid. 
62 Ini Cara Kemnaker Cegah Perdagangan Manusia di NTT https://news.detik.com/berita/d-
4113984/ini-cara-kemnaker-cegah-perdagangan-manusia-di-ntt diakses pada tanggal 6 Februari 2020 

https://news.detik.com/berita/d-4113984/ini-cara-kemnaker-cegah-perdagangan-manusia-di-ntt
https://news.detik.com/berita/d-4113984/ini-cara-kemnaker-cegah-perdagangan-manusia-di-ntt
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Sepanjang tahun 2018, dalam melakukan proses rehabilitasi, pemulangan, dan 

reintegrasi terhadap korban perdagangan manusia megalami banyak kemjaun, hal ini 

ditandai dengan semakin meningkatnya perhatian dari pemerintah dan organisasi non 

pemerintah juga lembaga swadaya masyarakat yang terlibat dalam penanganan 

terhadap korban perdagangan manusia yang menjadi bagian dari Sub Gugus Tugas 

Pemulangan, Rehabilitasi, dan Reintegrasi Sosial.63 Sejak diaktifkannya peran 

keanggotaan gugus tugas PPTPPO bidang rehabilitasi sosial, pemulangan, dan 

rintegrasi sosial, koordinasi rutin dilaksanakan selama tiga kali pertemuan, dengan 

melibatkan ketua harian gugus tugas TPPO. Korban TPPO yang berhasil mendapatkan 

pelayanan di rehabilitasi, reintegrasi, dan pemulangan di Rumah Perlindungan/Trauma 

Center (RPTC) pada tahun 2018 berjumlah 593 orang yang terdiri dari korban TPPO 

berjumlah 490 orang. Jumlah korban perdagangan orang perempuan yang 

mendapatkan pelayanan rehabilitasi, reintegrasi, dan pemulangan di Rumah 

Perlindungan Sosial Wanita (RPSW) berjumlah 37 orang sepanjang tahun 2018. 

Sedangkan jumlah korban usia anak yang direhabilitasi di Rumah Perlindungan Sosial 

Anak (RPSA) berjumlah 11 anak. Pemulangan Warga Negara Indonesia Migran 

bermasalah dari Malaysia sepanjang Tahun 2018 mengalami penurunan yang sangat 

signifikan. Pada tahun 2018 WNI Migran Bermasalah 4.960 orang. Berkurangnya 

jumlah pemulangan ini disebabkan oleh adanya kebijakan baru dari pemerintah Negara 

Malaysia yang tidak lagi membiayai pemulangan Pekerja Migran Indonesia 

                                                             
63 Sekretariat Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang. 2018. 
Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Laporan—2018. Hlm 27 
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(Deportasi). Pemulangan dilakukan secara mandiri dengan biaya sendiri.64Pelaksanaan 

koordinasi dan kerja sama dalam penanganan TPPO, Kementerian Ketenagakerjaan 

bersama Kejaksaan Agung, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Agama, 

Kementrian Luar Negeri, BNP2TKI, dan POLRI untuk meningkatkan kerja sama 

pencegahan penempatan TKI non-prosedural sekaligus mencegah terjadinya TPPO.65  

Indonesia telah melakukan kerjasama dengan Malaysia. Dalam pertemuan Joint 

Committee on Bilateral Cooperation (JCBC) ke 15 pada tahun 2017, kedua Negara 

telah sepakat untuk menjajaki peluang kerjasama dibidang penanganan TPPO. Guna 

menindaklanjuti kesepakatan tersebut, wakil pemerintah Indonesia telah bertemu 

dengan Majelis Anti Pemerdagangan Orang (MAPO) pada tanggal 18 Oktober 2018 di 

Putrajaya, Malaysia.66 Delegasi Indonesia yang terdiri atas wakil-wakil dari 

kemeneterian Luar Negeri, Kementerian Hukum dan HAM serta KBRI Kuala Lumpur 

diterima oleh YBhg. Dato’ Indera Khairul Dzaimee bin Daud, Deputy Secretary 

General, Kementerian Dalam Negeri Malaysia yang didampingi oleh wakil-wakil dari 

Jawatan Keimigrasian, Kementerian Tenaga Kerja, Kementerian Sosial, Kementerian 

Pembangunan Wanita, Kementerian Luar Negeri, dan Polis Diraja Malaysia (Unit 

D7).67 

                                                             
64 Ibid. hlm 28 
65 Ibid. hlm 73 
66 Op.cit. Kaleidoskop Perlindungan WNI. 2018. Hlm 83 
67 Ibid. hlm 83 
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Malaysia menyambut dengan sangatbaik rencana kerja sama bilateral Indonesia-

Malaysia untuk menanggulangi kasus-kasus TPPO yang melibatkan warga dari kedua 

Negara. Malaysia menilai terdapat keterkaitan erat antara proses migrasi, 

penyelundupan migran dan maraknya kasus-kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang 

(TPPO) yang terjadi di negara tersebut belakangan ini. beberapa tahun terakhir 

Pemerintah Malaysia telah berusaha untuk meningkatkan legilasi nasional terkait 

dengan TPPO, termasuk amandemen Anti Trafficking in Persons and Anti Smuggling 

of Migrants Act 2007 (ATIPSOM) pada tahun 2018.68 Amandemen tersebut dinilai 

akan dapat meningkatkan perlindungan bagi korban antara lain melalui fasilitas 

layanan yang akan disediakan oleh kelompok masyarakat madani.  

Indonesia juga telah meratifikasi ASEAN Convention Againts Trafficking in 

Persons, Especially Women And Children / ACTIP.Terkait penanganan Human 

Trafficking di ASEAN, Indonesia memandang penting akan pembentukan instrumen 

hukum regional yang mengikat sebagai landasan dalam meningkatkan kerja sama 

pemberantasan Human Trafficking di kawasan ASEAN. 69 Melalui ACTIP, aparat 

penegak hukum diberikan kemudahan dalam melakukan berbagai aktivitas seperti, 

pertukaran data dan informasi untuk percepatan proses birokrasi, pelacakan aset, 

hingga kebijakan ekstradisi dalam rangka pencegahan dan penegakan hukum terhadap 

                                                             
68 Ibid. 
69 Putri Utami.2016. Upaya Pemerintah Indonesia dalam Mengatasi Human Trafficking di Batam. 
https://ejournal.hi.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2017/10/ejournal-
Putri%20Utami%20(10-27-17-03-10-55).pdf diakses pada tanggal 6 Februari 2020 

https://ejournal.hi.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2017/10/ejournal-Putri%20Utami%20(10-27-17-03-10-55).pdf
https://ejournal.hi.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2017/10/ejournal-Putri%20Utami%20(10-27-17-03-10-55).pdf
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tindak pidana perdagangan orang. Dengan demikian upaya pencegahan dan 

penanggulangan kejahatan internasional terkait dengan perdagangan orang khususnya 

perempuan dan anak-anak dapat berlangsung secara efisien dan efektif. 

Bagi Indonesia sendiri TPPO dan penyelundupan manusia merupakan bentuk-

bentuk kejahatan lintas batas Negara. Oleh sebab itu Indonesia melihat adanya 

keperluan untuk meningkatkan kerjasama erat antara kedua Negara, khsuusnya 

mengingat Indonesia merupakan Negara pengirim sekaligus Negara transit, dan 

Malaysia selaku Negara transit dan tujuan. Terlebih Malaysia merupakan Negara 

tujuan utama bagi PMI dan karenanya kerjasama bilateral diharapkan akan mampu 

memberikan solusi yang komprehensi dan efektif bagi upaya dalam penanggulanangan 

kasus-kasus TPPO, khususnya dalam hal prosekusi kasus-kasus yang melibatkan 

warga Negara Indonesia sebagai korban. 

4.2.2 Penanganan khusus Migrant CARE dalam menangani perdagangan 

manusia 

Migrant CARE telah berdiri sejak tahun 2004, akan tetapi para pendiri Migrant 

CARE sudah menangani kasus sebelum berdirinya Non Governmental Organization 

tersebut dengan Kobumi begitu pula kasus perdagangan manusia yang ada di Malaysia. 

Penanganan kasus itu sendiri merupakan sebuah “roh” dari Migrant CARE yang 

berfokus terhadap isu dan juga permasalahan pekerja migran Indonesia yang berkerja 

di luar negeri. Dalam menangani kasus perdagangan manusia, Migrant CARE sendiri 

memiliki penanganan khusus dikarenakan sebuah kasus perdagangan manusia tidak 
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bisa langsung diindikasikan sebagai kasus perdagangan manusia. Dalam penerimaan 

pengaduan atau dalam menangani kasus, Migrant CARE harus mengetahui kronologi 

tersebut secara lengkap. Mulai dari pemberangkatan, jalur yang ditempuh, dokumen, 

proses, sampai dengan terjadinya kasus perdagangan manusia tersebut terjadi. Lalu dari 

kronologi yang didapat sudah lengkap, Migrant CARE melakukan analisis dengan 3 

unsur Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO). (Terlampir pada Lampiran 1) 

Suatu kasus perdagangan manusia tidak bisa langsung diindikasikan, akan 

tetapi perlunya analisis dari unsur-unsur tindak pidana perdagangan orang. Adapun 

unsur dari suatu kasus tersebut baru dapa diindikasikan sebagai kasus Tindan Pidana 

Perdagangan Orang yang tercantum dalam Undang-Undang. Terdapat 3 unsur suatu 

kasus bisa dikatakan termasuk kedalam tindak pidana perdagangan orang. Berdasarkan 

Undang-Undang, unsur tindak pidana perdagangan orang ada tiga, yaitu: 

1. Proses, yaitu adanya tindakan perekrutan, pengankutan, pengiriman, 

pemindahan, penampungan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman 

kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, penyalah 

gunaan kekuasaan atau posisi rentan, pemalsuan, penipuan, penjeratan 

utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga mendapatkan 

persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang tersebut. 

2. Cara, penggunaan kekerasan, ancaman kekerasan, penculikan, pemalsuan, 

penyekapan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penipuan, 
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penjeratan utang atau memberi bayaran, yang menyebabkan memperoleh 

persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang tersebut. 

3. Tujuan, yaitu tujuan eksploitasi. Dimana dalam definisi ini, eksploitasi 

mencakup namun tidak terbatas hanya pada ekploitasi seksual seperti 

tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi akan tetapi 

tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau 

praktik serupa perbudakan, pemerasan, penindasan, pemanfaatan fisik, 

seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau 

mentransplantasiorgan dan jaringan tubuh, memanfaatkan tenaga atau 

kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik 

itu secara materiil maupun secara immaterial.70 

Jadi, apabila suatu kasus tidak memenuhi ketiga unsur tersebut atau jika hanya 

memenuhi dua unsur maka kasus tersebut tidak bisa diindikasikan sebagai kasus tindak 

pidana perdagangan orang. Ketentuan tersebut berlaku pada korban yang berusia diatas 

18 tahun, akan tetapi pada korban yang usia nya dibawah 18 tahun jika memenuhi dua 

unsur bisa diindikasikan sebagai kasus tindak pidana perdagangan orang. Hal tersebut 

dikarenakan seorang anak yang berusia 18 tahun dianggap anak yang masih dalam 

kandungan menurut Undang Undang.71 

                                                             
70 Ibid. 
71 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2017 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang 
https://pih.kemlu.go.id/files/UU_no_21_th_2007%20tindak%20pidana%20perdagangan%20orang.pd
f 

https://pih.kemlu.go.id/files/UU_no_21_th_2007%20tindak%20pidana%20perdagangan%20orang.pdf
https://pih.kemlu.go.id/files/UU_no_21_th_2007%20tindak%20pidana%20perdagangan%20orang.pdf
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Setelah pengindikasian kasus perdagangan manusia, dilakukan lah pendampingan 

hukum (klasifikasi kasus) oleh Migrant CARE. Jika kasus tersebut perdata, maka akan 

didampingi ke instansi pemerintah. Instansi pemerintah dalam negeri ada BNP2TKI, 

KEMLU (PWNI-BHI), KEMNAKERTRANS, KEMENSOS, dan PEMDA sedangkan 

instansi pemerintah luar negeri ada KBRI dan juga KJRI. Lalu dilakukan lah mediasi 

pada Migrant CARE, korban, dan instansi terkait. Akan tetapi jika kasus tersebut 

termasuk pidana maka akan langsung dilaporkan kekepolisian dan naik ke pengadilan. 

Selama masa pendampingan, para korban juga diberikan pendampingan psikologis 

berupa shelter dan konseling untuk membantu para korban healing.72 Karena hal 

tersebut menyebabkan para korban yang mengalami perdagangan manusia pastinya 

menimbulkan beban dan tekanan psikologis, seperti rasa kesal, jengkel, takut yang 

berkepanjangan, trauma, stress, atau bahkan gangguan kejiwaan. 

                                                             
72 Lembar Fakta Migrant CARE 



64 
 

BAB V 

IDENTIFIKASI PERAN MIGRANT CARE DALAM MENANGANI KASUS 

PMI YANG MENJADI KORBAN PERDAGANGAN MANUSIA DI 

MALAYSIA TAHUN 2016-2018 

 

Berbicara mengenai peran Migrant CARE, pada bab ini penulis akan 

menjelaskan lebih dalam mengenai bagaimana Migrant CARE bisa menjalankan 

perannya sebagai organisasi non pemerintah khususnya dalam upaya penanganan 

pekerja migran Indonesia yang mengalami perdagangan manusia di Malaysia. 

Berdasarkan berbagai definisi yang telah ditulis oleh penulis yang tercantum pada Bab 

II mengenai peran organisasi non pemerintah, pada bab ini penulis akan menjelaskan 

lebih dalam lagi mengenai bagaimana peran Migrant CARE dengan menggunakan 

konsep dari Katie Willis dalam bukunya dengan mambahas dan mengaitkan satu per 

satu dengan variable yang telah ditulis oleh Willis. 

1.1 Peran Migrant CARE dalam memberikan fasilitas dan kesejahteraan 

Migrant CARE dalam menjalankan perannya sebagai organisasi non 

pemerintah pada variabel welfare activities and service provision ialah melihat 

bagaimana peran Migrant CARE dalam memberikan fasilitas untuk kesejahteraan 

masyarakat maupun korban perdagangan manusia di Malaysia.73 Menurut Katie Willis 

                                                             
73 Op.cit. Katie Willis.2005. hlm 93 
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sendiri NGO terbentuk untuk membantu pemerintah dalam mensejahterkan masyarakat 

dan peran ini semakin meningkat dikarenakan NGO semakin dipercaya oleh 

pemerintah. Dalam mensejahterakan masyarakatnya, beragam peran yang dilakukan 

NGO salah satunya penyedia pelayanan baik itu berbentuk jasa maupun barang. Hal 

ini dapat dilihat dengan bagaimana Migrant CARE memberikan Fasilitas kepada para 

korban perdagangan manusia di Malaysia berupa shelter, penunjang kehidupan sehari-

hari, dan keperluan medis pada pekerja migran Indonesia yang mengalami 

perdagangan manusia di Malaysia tahun 2016-2018. 

Peran antara pemerintah dan NGO akan selalu berkesinambungan. NGO yang 

menekankan pada penyediaan pelayanan untuk masyarakat lapisan paling bawah 

(grass-roots) dengan menggunakan pendekatan “high level cooperation grassroots 

development’ (kerjasama tingkat tinggi pembangunan masyarakat bawah). Dalam 

melaksanakan aktivitas pembangunan, tipe NGO ini berusaha menjalin hubungan 

dengan pemerintah yang berwenang tanpa diserta minat untuk mengubah dan 

mencampuri urusan proses politik.74 

Shelter merupakan tempat perlindungan atau rumah bagi para korban sebagai 

tempat singgah sementara bagi para korban yang tidak memiliki tempat tinggal di 

Malaysia. Bukan hanya di Malaysia, di Migrant CARE pusat yaitu di Jakarta juga 

memiliki shelter yang bertempat di Kantor pusat. Akan tetapi kamar yang ada di shelter 

                                                             
74 Dr.Suharko.2005. Merajut Demokrasi Hubungan NGO, Pemerintah, dan Pengembangan Tata 
Pemerintahan Demokratis (1996-2001). Yogyakarta: Tiara Wacana. Hlm 16 
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Jakarta masih terbatas, jadi jika korban laki-laki dan perempuan maka laki-laki 

ditempatkan di ruang meeting migrant CARE. Seperti hal nya pada kasus PT Maxim 

Walet Birdnest yang mengeksploitasi ratusan anak SMK, ditempatkan di Shelter 

Migrant CARE Malaysia pada saat pendampingan. Pada peran ini, terlihat Migrant 

CARE telah membantu pemerintah dalam membantu mengatasi permasalahan PMI. 

Menurut Jenderal Moeldoko selaku Kepala Staf Presiden Republik Indonesia 

mengapresiasi kinerja Migrant CARE yang telah membantu mengatasi berbagai 

persoalan Pekerja Migran Indonesia. 

Migrant CARE juga memberikan keperluan sehari-hari seperti makanan dan 

minuman dari Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) yang diajukan oleh Migrant 

CARE. Keperluan medis juga disediakan seperti obat-obatan dan penanganan medis 

seperti pengobatan di puskesmas. Akan tetapi jika kondisi korban sudah kritis dan 

harus dibawa ke rumah sakit seperti pada kasusnya Adelina Lisao, maka Migrant 

CARE mengajukan rujukan dan bekerjasama dengan pemerintah. Seperti hal nya 

seringkali Migrant CARE melakukan kerjasama dengan Rumah Perlindungan Trauma 

Centre (RPTC) dan RS POLRI. Jika korban yang sakit ditempatkan di RS POLRI, 

maka Migrant CARE melakukan kerjasama dengan BNP2TKI dan saling 

Berkoordinasi juga berbagi tugas. BNP2TKI bertugas melakukan penjemputan kepada 

korban yang membutuhkan penanganan rumah sakit, lalu Migrant CARE melakukan 

pencocokan data terlebih dahulu agar tidak ada terjadinya kesalahan maupun penipuan. 

Jika korban sudah cocok, maka langsung dibawa dan ditangani ke RS POLRI dan 
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terkait dengan pembiayaan tiket pulang dan rumah sakit merupakan tanggungan dari 

KBRI dan BNP2TKI. PMI dari Malaysia menempati RPTC terbanyak dibanding 

Negara lain.75  

 

Gambar 5. Data korban perdagangan manusia yang direhabilitasi di RPTC 

berdasarkan Tujuan 

 

Menurut penulis tingkat kemanusiaan Migrant CARE dalam membantu para 

pekerja migran Indonesia yang bermasalah sangatlah tinggi. Karena mereka tidak 

memandang kepada pekerja migran yang legal atau illegal, mereka tidak memandang 

kepada pekerja migran yang documented atau undocumented. Seperti yang 

                                                             
75 Op.cit. 2018. Sekretariat Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan 
Orang. Hlm 27 
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dikemukakan oleh Ika Masruroh selaku staf divisi kasus dan bantuan hukum Migrant 

CARE: 

“Untuk temen-temen yang memang bener undocumented pasti Migrant CARE 

dan pemerintah akan bantu. Kita tidak memandang apakah pekerja migran Indonesia 

tersebut documented atau undocumented. Malah jika semisal korban tersebut saat 

dipulangkan masih ada PT nya, maka BNP2TKI gak bakal nanggung biaya dan 

mengawal kasus tersebut akan tetapi dilempar ke penanggung jawabnya dulu. Kalo 

emang bener-bener undocumented dan sedang dirawat maka kita tunggu perawatan 

sambil kita dampingi”. 

Juga seperti yang dikemukakan oleh Wahyu Susilo selaku Direktur Eksekutif Migrant 

CARE pada kasus Adelina Lisao mengatakan bahwa: 

 “Meskipun Adelina dikatakan masuk ke Malaysia secara illegal, akan tetapi 

bukan berarti KJRI Penang dan KBRI Kuala Lumpur berhenti mengikuti 

perkembangan kasus tersebut. Sebaiknya kasus tersebut diusut hingga tuntas karena 

hal tersebut merupakan bentuk komitmen perlindungan terhadap WNI di luar 

negeri”.76 

Penanganan tersebut tidak memandang kepada korban perdagangan manusia 

yang undocument maupun yang memiliki dokumen secara lengkap. Jika korban yang 

mengalami trafficking secara dokumen masih lengkap dan perseroan terbatas (PT) 

                                                             
76 Migrant CARE Desak Kematian TKW Adelina di Malaysia Diusut Tuntas 
https://m.detik.com/news/berita/d-3864039/migrant-care-desak-kematian-tkw-adelina-di-malaysia-
diusut-tuntas diakses pada tanggal 15 Desember 2019 

https://m.detik.com/news/berita/d-3864039/migrant-care-desak-kematian-tkw-adelina-di-malaysia-diusut-tuntas
https://m.detik.com/news/berita/d-3864039/migrant-care-desak-kematian-tkw-adelina-di-malaysia-diusut-tuntas
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masih ada, maka Migrant CARE akan melakukan dan berurusan dengan perseroan 

terbatas tersebut. Setelah perawatan dirumah sakit selesai dan korban sudah kembali 

pulih maka akan dipulangkan ke daerah-daerah masing dan masih membangun 

komunikasi dengan Migrant CARE. (Terlampir pada Lampiran 2) 

Pada peran ini, menurut penulis Migrant CARE sudah memberikan upaya yang 

cukup baik dan memberikan perlindungan dan pendampingan kepada para pekerja 

migran yang mengalami perdagangan manusia agar merasa sejahtera. Khususnya pada 

korban yang membutuhkan bantuan medis baik itu secara darurat maupun tidak. 

Alangkah baiknya jika Migrant CARE melakukan penggalangan melalui masyarakat 

baik itu berbentuk dana maupun tidak, seperti pakaian bekas, makanan, selimut, dan 

sebagainya agar fasilitas yang dimiliki oleh Migrant CARE lebih lengkap dan fasilitas 

yang diberikan bisa lebih maksimal kepada para pekerja migran Indonesia yang 

mengalami perdagangan manusia juga agar Migrant CARE tidak hanya mengandalkan 

bantuan dari KBRI yang harus diajukan terlebih dahulu.  

1.2 Peran Migrant CARE dalam memberikan bantuan secara langsung 

Migrant CARE dalam menjalankan perannya sebagai organisasi non 

pemerintah dalam hal ini pada variabel Emergency Relief ialah melihat bagaimana 

peran Migrant CARE dalam memberikan pendampingan kasus secara langsung.77  

Karena pastinya suatu kasus tidak bisa diprediksi kapan munculnya dan juga 

                                                             
77 Op.cit. Katie Willis.2005. hlm 93 
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berakhirnya suatu kasus ditangani. Menurut Katie Willis, NGO selalu hadir dan siap 

untuk memberikan bantuan dan turut hadir untuk memberikan solusi dan 

kebermanfaatan dan permasalaha-permasalahan. Dalam hal ini, penulis melihat 

bagaimana Migrant CARE dalam membagi waktu menangani kasus kasus khususnya 

kasus perdagangan manusia yang di Malaysia dan dalam menerima pengaduan maupun 

mengetahui adanya informasi mengenai kasus yang dialami pekerja migran Indonesia 

yang di Malaysia. 

 

 

Gambar 6. Pengaduan Kasus 
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Dalam mendapatkan suatu kasus yang akan ditangani oleh Migrant CARE, 

adanya pengaduan-pengaduan yang masuk ke Migrant CARE baik itu melalui telpon, 

email, maupun media sosial Migrant CARE seperti facebook dan instagram. Migrant 

CARE tidak hanya menangani tugas dari pengaduan yang didapat saja, akan tetapi 

Migrant CARE juga aktif dalam mencari kasus-kasus yang dialami pekerja migran 

Indonesia melalui berita online dan surat kabar agar bisa ditangani secara langsung. 

Seperti pada kasus Entin Sutini merupakan gadis asal sukabumi yang 

mengalami perdagangan manusia pada tahun 2018.78 Pada saat kasus tersebut, Migrant 

CARE tidak mendapatkan pengaduan akan tetapi mengetahuinya berita online, televisi, 

dan juga Koran. Proses Migrant CARE dalam menangani kasus yang tidak berdasar 

pengaduan ini ialah mencari berita tersebut lebih mendalam melalui internet sampai 

dengan mendapatkan data korban dan alamat korban. Migrant CARE pun langsung 

merencanakan pemberangkatan menuju lokasi alamat korban. Tantangan dari suatu 

kasus yang tidak berdasar dari pengaduan ialah pendekatan kepada korban maupun 

keluarga korban yang kurang terbuka. Maka dalam kejadian ini, dilakukan lah lobbying 

hingga pihak korban maupun keluarga korban mau menerima bantuan dari Migrant 

CARE. Proses lobbying yang dilakukan Migrant CARE pada kasus tersebut ialah 

dengan melakukan pendekatan terhadap ketua Rukun Tetangga (RT) setempat. 

(Terlampir pada Lampiran 3) 

                                                             
78 Polisi Malaysia Selidiki Kasus Trafficking Gadis Sukabumi https://news.detik.com/berita-jawa-
barat/d-4200705/polisi-malaysia-selidiki-kasus-trafficking-gadis-sukabumi diakses pada tanggal 16 
Desember 2019 

https://news.detik.com/berita-jawa-barat/d-4200705/polisi-malaysia-selidiki-kasus-trafficking-gadis-sukabumi
https://news.detik.com/berita-jawa-barat/d-4200705/polisi-malaysia-selidiki-kasus-trafficking-gadis-sukabumi
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Suatu kasus tidak dapat diprediksi kapan datangnya dan tidak bisa diprediksi 

kapan selesainya. Seperti contohnya, terdapat dua kasus perdagangan manusia yang 

didampingi oleh Migrant CARE. Akan tetapi suatu kasus bisa dengan cepat ditangani 

bergantung dengan kelengkapan dokumen korban, cepat tanggapnya respon Perseroan 

Terbatas (PT) korban, dan sebagainya. Dari dua kasus tersebut dapat diselesaikan tiga 

minggu, tiga bulan, atau bahkan satu tahun. Jadi lamanya suatu kasus ditangani 

bergantung dengan kelengkapan dokumen dan PT tersebut. 

Tantangan dari lamanya suatu kasus ditangani menyebabkan keresahan pada 

keluarga korban.  Migrant CARE mengemukakan bahwa hal yang paling sulit dalam 

penanganan kasus lama adalah keluarga korban. 

“yang bikin stress dalam penanganan kasus perdagangan manusia ini kalo 

udah menyangkut keluarga, mereka selalu menanyakan “ini gimana mba?” “kasusnya 

udah selesai belum?” kalo udah dikasih pertanyaan kayak gitu kita Migrant CARE ga 

bisa janjiin apa-apa. Jadi kita jawabnya sebatasnya aja secara formalitas “iya, ini udah 

kita follow up tanggal sekian ke BNP2TKI, KEMNAKER,dan KEMENLU terus 

hasilnya kaya gini. Kita belum ada perkembangan. Nanti kalo kita kesana lagi kita 

tanyain lagi”. jadi lebih hubungan ke keluarga itu yang lebih sulit apalagi untuk kasus-

kasus yang lama”. 
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Gambar 7. Follow up Kasus  

Jadi, dalam membagi waktu dengan berbagai kasus yang ditangani Migrant 

CARE tersebut agar tidak terbengkalai, maka Migrant CARE rutin melakukan follow 

up beberapa kasus ke BNP2TKI, KEMENLU, dan KEMNAKER. Rutinitas yang 

dilakukan biasanya seminggu sekali atau sebulan tiga kali sesuai dengan banyaknya 

kasus yang ditangani dan tidak semua kasus dilaporkan ke ketiga instansi tersebut. 

tergantung dengan kasusnya, jika kasus perdagangan manusia yang terjadi pada kasus 

ratusan SMK yang diekploitasi oleh PT. Maxim Wallet Birdnest dan para korban 

memiliki kontrak kerja maka kasus diajukan ke KEMNAKER yang lebih memiliki 

wewenang langsung untuk mencabut izin perusahaan. Sedangkan untuk kasus yang 

diajukan ke KEMENLU ialah kasus yang Perseroan terbatasnya sudah tidak ada dan 

BNP2TKI untuk menindaklanjuti sebuah perseroan terbatas agar pelayanannya ditunda 

(scorsing). (Terlampir pada Lampiran 3) 
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 Solusi lain dari Migrant CARE dalam membagi waktu untuk penanganan kasus 

ialah memisahkan data-data kasus sesuai dengan Negara, tingkat kasus yang sedang 

ditangani, tahun, dan kasus yang belum ditangani ditempatkan ditempat yang terlihat. 

Sehingga Migrant CARE mengetahui mana saja kasus yang belum selesai ditangani. 

Untuk kasus yang sudah selesai ditangani disimpan. 

 Pada peran ini, menurut penulis Migrant CARE telah aktif dalam menerima 

pengaduan dan turun langsung dalam menangani kasus-kasus juga dalam membagi 

waktu dan membagi tingkat kasus-kasus yang ditangani agar tidak terrbengkalai. 

Dalam menangani kasus perdagangan manusia pun Migrant CARE sudah memahami 

3 unsur suatu kasus bisa diindikasikan sebagai trafficking yaitu proses, cara, dan tujuan. 

1.3 Peran Migrant CARE dalam mengembangkan informasi dan edukasi 

Migrant CARE dalam menjalankan perannya sebagai organisasi non 

pemerintah dalam hal ini pada variabel Development education adalah melihat 

bagaimana peran Migrant CARE dalam memberikan informasi dan edukasi sehingga 

mengurangi jumlah perdagangan manusia di Malaysia. Karena kurangnya pendidikan 

dan kurangnya informasi bisa menjadi akar dari suatu permasalahan. Pengembangan 

pendidikan dan pertukaran informasi merupakan suatu hal yang penting untuk 

membentuk sumber daya manusia yang lebih baik dan menciptakan lingkungan yang 

lebih aman.79 

                                                             
79 Op.cit. Katie Willis. 2005. Hlm 103 
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Kasus perdagangan manusia seringkali terjadi dikarenakan keberangkatan 

melalui jalur illegal dan calo. Upaya Migrant CARE dalam mengembangkan informasi 

dan edukasi agar para pekerja migran semakin cerdas dalam menentuka pilihan dan 

mengurangi penggunaan calo yang masih banyak tersebar adalah mengadakan 

sosialisasi. Kantor Representatif Migrant CARE yang ada di wilayah Kebumen, 

Indramayu, Jember, dan Banyuwangi dan mitra kerja juga melakukan sosialisasi 

mengenai migrasi aman.  

Migrasi aman sendiri merupakan target pencapaian Migrant dalam programnya 

“Perwujudan Tata Kelola Migrasi Aman (Safe Migration)” agar terlahirnya sistem tata 

kelola migrasi aman bagi pekerja migran mulai dari perekrutan, pelatihan, 

pengiriman/penempatan, sampai dengan kepulangan serta pengawasan yang efektif 

dan sanksi tegas bagi pihak-pihak yang melanggar kebijakan dan system migrasi aman 

tersebut.80 Migrant CARE juga menyebarkan leaflet, yaitu sarana publikasi singkat 

yang berbentuk selebaran kertas. Sosialisasi juga diadakan di Sekolah Menengah 

Kejuruan (SMK) mengingat banyaknya siswa SMK yang mengalami eksploitasi. 

(Terlampir pada Lampiran 4) 

                                                             
80 Perwujudan Tata Kelola Migrasi Aman (Safe Migration ) 
http://www.migrantcare.net/program/perwujudan-tata-kelola-migrasi-aman-safe-migration/ diakses 
pada tanggal 16 Degsember 2019 

http://www.migrantcare.net/program/perwujudan-tata-kelola-migrasi-aman-safe-migration/
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Selain sosialisasi, Migrant CARE juga memiliki program dalam 

mengembangkan informasi dan edukasi yaitu Desa Buruh Migran (DESBUMI) yang 

sudah tersebar dilebih 40 desa di Indonesia.  

 

Gambar 8. Logo Desa Buruh Migran (DESBUMI) 

 

DESBUMI merupakan inisiatif berbasis desa yang digagas oleh Migrant CARE 

dan jaringannya dengan dukungan program dari MAMPU yang bertujuan untuk 

meningkatkan perlindungan dan akses buruh migran ke berbagai layanan. Alasan 

dibentuknya DESBUMI ini karena kebanyakan pekerja migran yang bekerja keluar 

negeri berasal dari desa, maka Migrant CARE langsung membentuk program ka akar 

permasalahan yang dimana merupakan titik awal migrasi ke luar negeri. Sebelum 

adanya program ini, masyarakat seringkali kesulitas mendapatkan informasi mengenai 

syarat bekerja keluar negeri, agen resmi, maupun informasi lainnya.81 Dengan adanya 

program ini, masyarakat desa dapat mendapatkan informasi mengenai migrasi aman, 

hak-hak pekerja sebelum, selama dan setelah migrasi. 

                                                             
81 DESBUMI http://www.mampu.or.id/wp-content/uploads/2019/04/MAMPU-PROJECT-BIREF-
Migrant-CARE-DESBUMI-IND-2018.pdf diakses pada tanggal 16 Desember 2019 

http://www.mampu.or.id/wp-content/uploads/2019/04/MAMPU-PROJECT-BIREF-Migrant-CARE-DESBUMI-IND-2018.pdf
http://www.mampu.or.id/wp-content/uploads/2019/04/MAMPU-PROJECT-BIREF-Migrant-CARE-DESBUMI-IND-2018.pdf
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Data dari BNP2TKI pada tahun 2017 menyatakan hampir 10 juta orang 

Indonesia bekerja diluar negeri sebagai pekerja migran dan lebih dari 60% diantaranya 

merupakan perempuan. Pekerja migran perempuan sangat rentan terhadap perekrutan 

melalui jalur illegal, perdagangan manusia, pemerasan, dan risiko lainnya.82 

DESBUMI mewujudkan perlindungan untuk pekerja migran di tingkat desa melalui 

layanan berikut83: 

1. Layanan informasi, membentuk Pusat Pelayanan Informasi Terpadu 

(PPIT) yang memuat data-data pekerja migran dan informasi terkait migrasi 

aman, dan kegiatan DESBUMI. 

2. Layanan Pengurusan Dokumen, menyediakan layanan pengurusan 

dokumen sehingga terhindar dari pemalsuan dokumen dan risiko lainnya. 

3. Layanan Pengaduan Kasus, melayani warganya yang mengalami kasus 

saat menjadi pekerja migran dan menindaklanjuti kasus dengan pihak 

terkait. 

4. Pemberdayaan ekonomi, memfasilitasi kelompok purna migran dalam 

mengembangkan usaha dan menghubungkannya dengan pihak desan, 

kabupaten, dan swasta untuk dapat mengakses permodalan dan pelatihan. 

5. Sosialisasi, melakukan sosialisasi rutin kepada warganya mengenai 

bagaimana bermigrasi secara aman. 

                                                             
82 Ibid. 
83 Ibid. 
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6. Pendataan, melakukan pendataan rutin terhadap warganya seperti jumlah 

warga yang bekerja diluar negeri, warga yang pernah bekerja diluar negeri, 

dan sebagainya. 

          

Gambar 9. Pemberdayaan ekonomi DESBUMI di Migrant CARE Kebumen 

 

Melihat dari upaya-upaya yang Migrant CARE lakukan dalam meningkatkan 

dan mengembangkan informasi juga edukasi khususnya pada program DESBUMI 

yang digagas oleh Migrant CARE dengan bekerjasama dengan MAMPU juga mitra 

lainnya sudah sangat maksimal. Lebih dari 4000 masyarakat desa telah mengakses 

pusat informasi DESBUMI untuk mendapatkan informasi migrasi aman, melaporkan 

kasus yang terjadi pada anggota keluarganya yang sedang bekerja diluar negeri, serta 

mencari keterampilan untuk memulai bisnis mikro.84 Namun pekerja migran yang 

berangkat melalui jalur illegal dan calo masih banyak terjadi khususnya didaerah 

                                                             
84 Ibid. 
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perbatasan antara Negara Indonesia dengan Malaysia. Perlunya pengawasan lebih dari 

Migrant CARE dan tindakan yang tegas dari pemerintah Indonesia terhadap calo-calo 

pekerja migran yang tersebar di desa. 

1.4 Peran Migrant CARE dalam pemberdayaan 

Migrant CARE dalam menjalankan perannya sebagai organisasi non 

pemerintah pada variabel participation and empowerment ialah melihat bagaimana 

peran Migrant CARE dalam memberdayakan para korban perdagangan manusia di 

Malaysia.85  Hal ini dapat dilihat dengan bagaimana Migrant CARE memberikan 

program-program nya untuk memberdayakan agar mampu berdaya sendiri dan tidak 

mengalami lagi. 

Menurut sekretariat gugus tugas pencegahan dan penanganan TPPO, Desbumi 

dalam mengembangkan program di desa lebih dimudahkan karena dekat dengan warga, 

sumber informasi akurat, dan adanya dana dari desa. Pada pemberdayaan dan 

pengembangan ekonomi purna pekerja migran dan keluarga, saat ini terbentuk 41 

komunitas. Adanya edukasi literasi ekonomi untuk mengotimalkan pengelolaan 

remitansi secara berkelanjutan. Pengembangan kapasitas terhadap mantan pekerja 

migran diberikan akses untuk penguatan kapasitas, baik pendidikan formal maupun 

non formal.86 

                                                             
85 Op.cit. Katie Willis.2005. hlm 103 
86 Op.cit. 2018. Sekretariat Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan 
Orang. Hlm 17 
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Dalam memberdayakan para pekerja migran yang pernah mengalami, Migrant 

CARE memiliki beberapa program dan upaya seperti membentuk komunitas, program 

DESBUMI, dan program Migrant CARE dengan IOM untuk para korban perdagangan 

manusia. Dalam pemberdayaan pekerja migran pada program DESBUMI terdapat pada 

perwujudan layanan keempat yaitu pemberdayaan ekonomi. DESBUMI memfasilitasi 

kleompok-kelompok purna migran untuk mengembangkan usaha dan 

menbhubungkannya dengan pihak desa, kabupaten, maupun pihak swasta untuk 

mengakses pelatihan, permodalan, atau pun dukungan lainnya.87 Para korban pekerja 

migran tersebut mencari keterampilan untuk memulai bisnis mikro. 

Migrant CARE melakukan kerjasama dengan IOM untuk membangun program 

pemberdayaan bagi pekerja migran Indonesia yang pernah mengalami kasus tindak 

pidana perdagangan orang yang dibuat pada tahun 2018. Dalam program ini, para 

korban yang pernah mengalmi tindak pidana perdagangan orang akan diberdayakan 

dengan diberikan usaha agar nantinya bisa berdaya dan mampu memiliki usaha sendiri 

tanpa harus kembali bekerja keluar negeri sebagai pekerja migram. Pada progam ini 

Migrant CARE melakukan pengajuan, pendampingan, dan pengawasan dan IOM 

memberikan pendanaan. Dalam pendanaan, IOM memberikan batasan jumlah dana 

yang dikeluarkan untuk satu usaha sebesar Rp 10.000.000,- . Dalam melakukan 

pengajuan ke IOM maka Migrant CARE harus dengan teliti melakukan seleksi korban 

perdagangan manusia yang benar-benar memerlukan bantuan dan memiliki 

                                                             
87 Op.cit. DESBUMI. 
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keterampilan juga komitmen yang tinggi dalam menjalankan usaha. Setelah itu, 

Migrant CARE akan memberikan form yang akan disii oleh para korban yang telah 

terpilih berisi usaha apa yang ingin didirikan dan apa saja kebutuhan yang diperlukan 

untuk membuka usaha tersebut dan form akan diajukan ke IOM. Jika dari pihak IOM 

menyetujui ajuan tersebut maka turun lah bantuan tersebut sesuai dengan kebutuhan 

yang diperlukan korban. 

Jika usaha tersebut sudah berjalan, Migrant CARE akan melakukan 

pengawasan berupa evaluasi rutin untuk mengetahui target usaha, tantangan yang 

dialami saat menjalankan usaha, dan memberikan evaluasi kepada korban agar kinerja 

dan usaha nya menjadi lebih baik. Pengawasan dari Migrant CARE ini sendiri sangat 

penting, karena untuk mempertahankan komitmen para korban perdagangan manusia 

untuk terus menjalankan usaha terbilang lumayan sulit. Ketakutan terbesar jika tidak 

dilakukannya evaluasi rutin, usaha yang dijalankan korban berhenti ditengah jalan dan 

kembali bekerja keluar negeri. Sampai dengan saat ini terdapat empat korban 

perdagangan manusia yang sudah menjalankan usaha program dari Migran CARE dan 

IOM. Tiga dari empat pekerja migran tersebut dulunya mengalami kasus perdagangan 

manusia PT. Maxim Wallet Birdnest di Malaysia dan sekarang mereka menjalankan 

usaha salon dan jahit yang masih berjalan sampai sekarang. (Terlampir pada 

Lampiran 5) 

Dilihat dari upaya Migrant CARE dalam memberdayakan pekerja migran 

khsusunya pada pekerja migran Indonesia yang pernah mengalami tindak pidana 
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perdagangan orang dirasa sudah sangat baik namun perlunya lebih banyak program-

program pemberdayaan untuk para pekerja migran dikarenakan saat ini kompetisi 

dalam dunia kerja maupun usaha sangatlah ketat. Dilihat dari kondisi ketenagakerjaan 

di Indonesia kurang menjajikan dimana jumlah ketersediaan lapangan kerja tidak 

sebanding dengan jumlah para pencari kerja yang tinggi. Pertumbuhan angkatan kerja 

dari tahun ke tahun menunjukkan kenaikan yang cukup signifikan, sehingga diperlukan 

alternative lain seperti ketersediaan lapangan pekerjaan untuk dapat menyerap 

angkatan kerja yang ada.88 Sehingga perlunya keterampilan dan pemberdayaan untuk 

membangun usaha bagi para pekerja migran. 

Adapun aktivitas ekonomi maupun sosial dalam pemberdayaan tersebut dalam 

masyarakat mengalami perubahan. Mereka beranggapan bahwa setelah pulang dari 

luar negeri dan mampu berdaya setelah menjadi korban memiliki anggapan bahwa 

mereka mengalami kenaikan status sosial dan rasa kepercayaan diri yang meningkat.89 

5.5 Pendanaan Migrant CARE dalam menghidupi organisasinya dan 

memfasilitasi pekerja migran Indonesia 

 Sebagai Organisasi non profit tentunya Migrant CARE perlu dana untuk 

mendirikan organisasinya. Migrant CARE mendapatkan bantuan dari KBRI Kuala 

Lumpur dalam keperluan sehari-hari korban pekerja migran yang ada di Malaysia. 

                                                             
88 Muftyarief.2015. Pengaruh Program Pelatihan Pemberdayaan TKI Purna Terhadap Motivasi Untuk 
Berwirausaha di Jawa Barat (Wilayah Garut). Bandung: Widytama. 
89 Arifiartiningsih.2016. Pemberdayaan mantan buruh migran perempuan di desa Lipursari. 
file:///C:/Users/Gusti%20Medina%20A/Downloads/1275-2508-1-SM.pdf diakses pada tanggal 7 
Februari 2020 

file:///C:/Users/Gusti%20Medina%20A/Downloads/1275-2508-1-SM.pdf
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Migrant CARE juga memiliki donator di beberapa kasus, seperti yang dikemukakan 

Migrant CARE: 

 “Kita memiliki beberapa donator, waktu itu di daerah blitar korbannya 

merupakan disabilitas dan kita akhirnya kerjasama dengan ormas lokal disana dan 

mereka ngasih bantuan selama empat bulan. Mereka tiap bulan rutin memberikan 

sembako”. 

Pendanaan Utama Migrant CARE untuk mendirikan organisasinya berasal dari 

Maju Perempuan Indonesia untuk Penanggulangan Kemiskinan (MAMPU) yang 

berdasar pada program MAMPU yaitu “Pengembangan Inisiatif Lokal Untuk 

Memastikan Jaminan Perlindungan bagi Buruh Migran Perempuan”. Program 

MAMPU sendiri memiliki tujuan untuk meningkatkan akses dan penghidupan 

perempuan miskin berdasarkan 5 area thematic. Kontribusi terhadap tujuan MAMPU 

akan diwujudkan oleh Migrant CARE dengan meningkatkan akses perlindungan buruh 

migran perempuan mulai dari desa sampai ke Negara tujuan bekerja. Migrant CARE 

bekerja pada area thematic ketiga MAMPU yaitu “Meningkatkan kondisi tenaga kerja 

perempuan ke luar negeri” sebagai strategi untuk membebaskan pekerja migran 

perempuan dari kondisi para majikan yang melakukan eksploitasi dan melakukan 

diskriminasi.90 

 

                                                             
90 Leaflet MAMPU. 
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 Adapun wilayah program MAMPU yang diwujudkan Migrant CARE tersebar 

di lima lokasi yang dimana lokasi-lokasi tersebut merupakan provinsi asal korban 

terbanyak yang ada di Indonesia. yaitu di Kabupaten Lembata, Nusa Tenggara Timur 

berkerjasama dengan Yayasan Kesehatan untuk Semua; Kabupaten Lombok Tengah, 

Nusa Tenggara Barat berkerjasama dengan Panca Karsa; Kabupaten Wonosobo, 

Kebumen dan Cilacap Jawa Tengah berkerjasama dengan SARI; Kabupaten Jember 

dan Banyuwangi, Jawa Timur membentuk kantor representatif Migrant CARE 

Banyuwangi; Kabupaten Karawang dan Indramayu, Jawa Barat membentuk kantor 

representatif Migrant CARE Kebumen yang merupakan bagian dari Program MAMPU 

sebagai program kerjasama antara pemerintah Indonesia dan Australia.91 (Terlampir 

pada Lampiran 6) 

                                                             
91 Ibid. 
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5.6 Peran Migrant CARE dalam mengadvokasi  

Migrant CARE dalam menjalankan perannya sebagai organisasi non 

pemerintah dalam hal ini pada variabel advocacy ialah melihat bagaimana peran 

Migrant CARE dalam pendampingan dan juga mengawali kepentingan objek nya.92 

Peran advokasi pada NGO ini dianggap sebagai penyeimbang atau alternative dari 

penyediaan layanan.93 Dalam hal ini, penulis melihat bagaimana Migrant CARE dalam 

mengadvokasi kasus pekerja migran khusunya yang mengalami perdagangan manusia 

dan mendesak pemerintah dalam menyediakan perundang-undangan sebagai landasan 

hukum bagi perlindungan buruh migran dan berlangsungnya migrasi aman. 

Data dari IOM, hingga Desember 2014 human trafficking tercatat ada 7.193 

orang korban yang terindentifikasi. Dari jumlah tersebut, Indonesia menempati posisi 

pertama dengan jumlah 6.651 orang atau sekitar 92,46 persen, dengan rincian korban 

wanita usia anak 950 orang dan wanita usia dewasa 4.888 orang. Sedangkan korban 

pria usia anak 166 orang dan pria dewasa sebanyak 647 orang. Ironisnya 82 persen 

adalah perempuan yang telah bekerja di dalam dan di luar negeri untuk eksploitasi 

tenaga kerja.94 

Maraknya tindak pidana trafficking merupakan salah satu dampak dari 

lemahnya UU No. 39 Tahun 2004 yang saat ini masih dalam proses pembahasan Revisi 

                                                             
92 Op.cit. Katie Willis.2005. hlm 102 
93 Op.Cit. David Lewis dan Nazneen Kanji. 2009. Hlm 91 
94 Apresiasi ats Nota Kesepahaman (MoU) Koalisi Anti Trafficking 
http://www.migrantcare.net/2016/08/apresiasi-atas-nota-kesepahaman-mou-koalisi-anti-trafficking/ 
diakses pada tanggal 7 februari 2020 

http://www.migrantcare.net/2016/08/apresiasi-atas-nota-kesepahaman-mou-koalisi-anti-trafficking/
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oleh Panja Komisi IX DPR RI dan Panja Pemerintah termasuk Kementerian 

Ketenagakerjaan. 

Pada tahun 2017, Migrant CARE beserta jaringannya berhasil merevisi 

Undang-Undang No 39 tahun 2004 mengenai Penempatan dan Pelindungan TKI di 

Luar Negeri menjadi Undang-Undang No 18 tahun 2017 mengenai Perlindungan 

Pekerja Migran Indonesia (PPMI) pada 25 Oktober 2017. Karna menurut Migrant 

CARE pada Undang-Undang sebelumnya belum memberikan perlindungan 

sepenuhnya kepada para pekerja migran Indonesia. Migrant CARE mendesak 

pemerintah untuk merubah Undang-Undang PMI yang baru yang menitikberatkan 

pengaturan pada perlindungan Pekerja Migran Indonesia diserahkan kepada 

pemerintah baik pusat maupun daerah, dimulai dari sebelum, sedang, dan setelah 

bekerja. Pihak swasta seperti perseroan terbatas (PT) hanya berperan sebagai pelaksana 

penempatan pekerja migran Indonesia. (Terlampir Pada Lampiran 7) 

Karena pada Undang-Undang sebelumnya belum memenuhi kebutuhan 

perlindungan pekerja migran diluar negeri dan belum mengatur pembagian tugas dan 

wewenang antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan swasta secara 

proporsional. Pada Undang-Undang baru tersebut juga adanya Desentralisasi 

Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia, dimana pemerintah daerah dituntut dan diberi 

peran besar dalam mengurus dan melindungi pekerja migran Indonesia sejak 

perekrutan. Lalu perubahan lainnya Adanya peran besar Atase Ketenagakerjaan, 
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Asuransi pekerja migran Indonesia ditangani pemerintah, Sanksi berat bagi Pelanggar 

Undang-undang 95 

Migrant CARE juga melakukan pendampingan kepada para pekerja migran 

yang mengalami perdagangan manusia khsususnya di Malaysia. Dengan diawali 

menerima pengaduan dan mengetahui kronologi secara jelas dan melakukan 

penganalisisan dengan 3 unsur indikasi human trafficking yaitu proses, cara dan tujuan. 

Setelah pengindikasian kasus perdagangan manusia, dilakukan lah pendampingan 

hukum (klasifikasi kasus) oleh Migrant CARE dan akan dibawa ke instansi terkait baik 

itu didalam negeri maupun luar negeri. Selama masa pendampingan, para korban juga 

diberikan pendampingan psikologis berupa shelter dan konseling untuk membantu para 

korban healing.96 Bukan hanya kepada korban, Migrant CARE juga memberikan 

pendampingan kepada keluarga korban. Pada tahun 2016, sebanyak 48,23% kasus 

selesai untuk didampingi. Tinjauan statistik ini mampu menunjukkan kemampuan dan 

kredibilitas Migrant CARE dalam melakukan peran bantuan hukumnya.97 

 

                                                             
95 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia 
https://sipuu.setkab.go.id/PUUdoc/175351/UU%20Nomor%2018%20Tahun%202017.pdf diakses 
pada tanggal 17 Desember 2019 
96 Op.cit Lembar Fakta Migrant CARE 
97 Yovi Arista. 2016. Peran Migrant Care Dalam Mengadvokasi Kepentingan Buruh Migran Indonesia 
Tahun 2014-2016. https://media.neliti.com/media/publications/137082-ID-peran-migrant-care-
dalam-mengadvokasi-ke.pdf diakses pada tanggal 7 Februari 2020 

https://sipuu.setkab.go.id/PUUdoc/175351/UU%20Nomor%2018%20Tahun%202017.pdf
https://media.neliti.com/media/publications/137082-ID-peran-migrant-care-dalam-mengadvokasi-ke.pdf
https://media.neliti.com/media/publications/137082-ID-peran-migrant-care-dalam-mengadvokasi-ke.pdf
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5.7 Jaringan Migrant CARE membangun relasi dalam membantu pekerja 

migran Indonesia yang mengalami perdagangan manusia di Malaysia 

 Migrant CARE merupakan Organisasi Non Pemerintah yang berbentuk non 

profit tentunya tidak bisa menjalankan dan mengawal kasus sendiri. Pastinya 

membutuhkan bantuan dari pemerintah dan Jaringan lainnya. dalam menjalankan 

perannya sebagai organisasi non pemerintah pada variabel networking ialah melihat 

bagaimana peran Migrant CARE dalam membangun jaringan dan relasi untuk 

menangani kasus pekerja migran yang mengalami perdagangan manusia di Malaysia 

tahun 2016 sampai dengan 2018.98  Menurut Brown dan Ashman mengemukakan 

bahwa kerjasama antar pemerintah dan NGO perlu memperluas kesenjangan budaya, 

kekuasaan, sumberdaya dan perspektif jika ingin berhasil dalam menjalankan program-

programnya untuk tujuan bersama.99 

 Dalam menangani kasus pekerja migran yang mengalami perdagangan 

manusia, Migrant CARE membangun kerjasama dengan tenaganita, merupakan 

organisasi hak asasi manusia yang ada di Malaysia yang berdedikasi dalam membantu, 

menganjurkan, membina dan melindungi pendatang, pelarian, wanita dan anak anak 

dari tindak eksploitasi, penyalahgunaan, diskriminasi, perbudakan dan perdagangan 

manusia.100 Tenaganita sendiri menerima pengaduan pekerja migran dari Thailand, 

Myanmar, Filipina, dll. Sebanyak dua juta pekerja asing yang ada di Malaysia, 1,5 juta 

                                                             
98 Op.cit. David Lewis dan Nazneen Kanji. 2009. Hlm 91 
99 Ibid. 
100 Who We Are http://www.tenaganita.net/our-story/ diakses pada tanggal 17 Desember 2019 

http://www.tenaganita.net/our-story/
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pekerja migran dari Indonesia, 100.000 pekerja migran dari Bangladesh, 25.000 

pekerja migran dari Filipina.101 Jika tenaganita mendapat pengaduan dari pekerja 

migran Indonesia, maka mereka akan memberitahukan Migrant CARE dan saling 

berbagi tugas. Untuk pelaku eksploitasi tenaganita yang akan pegang dan untuk pelaku 

pemberangkatan dan keluarga korban yang di Indonesia Migrant CARE yang akan 

pegang. 

 Migrant CARE juga melakukan kerjasama dengan International Labour 

Organization (ILO) di Malaysia mengenai kasus perdagangan manusia, korban berasal 

dari bekasi. Alex Oong selaku koordinator Migrant CARE Malaysia melakukan diskusi 

dengan ILO. Namun kasus ditutup dan selesai secara kekeluargaan dikarenakan pihak 

keluarga takut jika kasus dilanjutkan ke pengadilan. 

 Migrant CARE juga memiliki jaringannya yang berfokus kepada Hak Asasi 

Manusia dan Pekerja Migran Indonesia yang cukup besar ada Serikat Buruh Migran 

Indonesia (SBMI), Kabarbumi, Human Rights Working Group (HRWG), dan 

sebagainya. Jaringan tersebut bersama-sama saling membantu jika ada suatu kasus 

besar yang ditangani seperti melakukan aksi bersama, advokasi kebijakan terkait 

Undang-Undang dan turunannya, membuat peraturan. (Terlampir pada Lampiran 8)  

                                                             
101 Migrant http://www.tenaganita.net/our-work/our-work/ diakses pada tanggal 17 Desember 2019 

http://www.tenaganita.net/our-work/our-work/
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BAB VI 

PENUTUP 

6.1 Kesimpulan 

Berdasarkan pada Bab yang telah dijelaskan sebelumnya yaitu Migrant CARE 

mengabdikan dirinya untuk fokus pada isu dan juga permasalahan pekerja migran 

Indonesia yang berkerja di luar negeri. Merupakan entitas dikalangan masyarakat sipil 

yang telah melembaga di Indonesia. Merupakan suatu organisasi yang berkomitmen 

dan bergerak dalam memperjuangkan hak, keadilan, dan kedaulatan para pekerja 

migran Indonesia di luar negeri. Melalui identifikasi yang dilakukan penulis dengan 

menggunakan konsep NGO as development solution yang dikemukakan oleh Katie 

Willis, maka peran Migrant CARE dalam menangani pekerja migran Indonesia yang 

mengalami perdagangan manusia di Malaysia pada tahun 2016-2018 adalah sebagai 

penyedia fasilitas dan pensejahtera, memberikan bantuan, pengembangan informasi 

dan edukasi, pemberdayan, mencari dana untuk memberikan fasilitas kepada korban, 

advokasi, dan membangun jaringan. 

Secara garis besar upaya Migrant CARE dalam menangani pekerja migran 

Indonesia yang mengalami perdagangan manusia di Malaysia sudah sangat maksimal 

khusunya pada tahun 2016-2018 dengan berhasilnya perevisian Undang-Undang 

mengenai perlindungan pekerja migran, dibentuknya Desa Buruh Migran (DESBUMI) 

untuk menciptakan migrasi aman (safe migration) yang akhirnya menginspirasi 



91 
 

Kementerian Tenaga Kerja dalam membuat inisiatif Desa Migran Produktif 

(Desmigratif), dan adanya program kerjasama dengan IOM dalam pemberdayaan 

khusus bagi korban perdagangan manusia. Migrant CARE sendiri juga memiliki 

Kantor representative di empat desa yang memiliki pekerja migran terbanyak berasal 

dan juga memiliki program di wilayah Nusa Tenggara yang juga pengirim pekerja 

migran terbanyak ke luar negeri yaitu Yayasan Kesehatan untuk semua (NTT) dan 

Panca Karsa (NTB). 

Upaya Migrant CARE sudah maksimal dalam mendampingi dan menangani 

kasus pekerja migran yang mengalami perdagangan manusia, namun seringkali kasus 

yang dibawa kepersidangan tidak menghasilkan hasil yang memuaskan seringkali para 

pelaku kejahatan perdagangan manusia tidak mendapatkan sanksi yang sepadan 

bahkan ada yang diselesaikan secara kekeluargaan. Juga masih banyaknya agensi-

agensi yang telah memiliki track record dalam kasus perdagangan manusia di Malaysia 

tidak diberi sanksi dan tidak di tandai oleh KBRI bahwa mereka dilarang untuk 

mengambil pekerja migran dari Indonesia. Hal itu terkadang membuat Migrant CARE 

kecewa, karena menurutnya suatu kasus perdagangan manusia dapat dikatakan berhasil 

jika orang-orang yang terlibat mendapatkan sanksi yang sepadan dan korban pekerja 

migran mendapatkan hak sepenuhnya dan pada hal ini seharusnya Migrant CARE lebih 

tegas dalam melakukan audiensi dengan KBRI mengenai agensi-agensi yang dilarang 

dalam menarik pekerja migran Indonesia untuk bekerja keluar negeri. 
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6.2 Saran 

Upaya Migrant CARE dalam menangani pekerja migran Indonesia yang 

mengalami kasus perdagangan manusia di Malaysia pada tahun 2016-2018 merupakan 

fenomena menarik untuk diteliti. Setelah penulis melakukan penelitian terhadap upaya 

Organisasi Non Pemerintah yaitu Migrant CARE dengan menggunakan konsep NGO 

as Development milik Katie Willis diharapkan akan ada penelitian selanjutnya yang 

dapat melihat keberlanjutan dari program-program yang dijalankan oleh Migrant 

CARE khususnya pada program pemberdayaan perdagangan manusia.  



93 
 

DAFTAR PUSTAKA 

 

Buku 

Anthonius Sitepu. 2011. Studi Hubungan Internasional. Yogyakarta: Graha Ilmu. 

A.Hudson. 2001. Advocacy by the UK- based development NGOs, Nonprofit and 

Voluntary Sector Quarterly 31 

Bennet A.Leroy.1995. Transnational Relations and International Organizations. New 

Jersey: Patience Hall. Inc.  

Charnovitz.1997. Dalam David Lewis dan Nanzeen Kanji. 2009. Non Governmental 

Organizations. Routledge.  

Cholid Narkubo.2010. Metodologi Penelitian. Jakarta: Bumi Aksara 

David Lewis.2001. The Management of Non Governmental Organization. Routledge.  

David Lewis dan Nazneen Kanji.2009. Non Governmental Organization and 

Development. Routledge. 

Dr.Suharko.2005. Merajut Demokrasi Hubungan NGO, Pemerintah, dan 

Pengembangan Tata Pemerintahan Demokratis (1996-2001). Yogyakarta: Tiara 

Wacana. 

Farhan. 2010. Aspek Hukum Perdagangan Orang di Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika.  

Kaleidoskop Perlindungan WNI. 2018 Tahun Keemopat. Kementerian Luar Negeri 

Republik Indonesia.  



94 
 

Katie Willis.2005. Theories and Practices of Development. USA and Canada: 

Routledge. 

Lexy J. Moeloeng dalam Uber Silalahi, 2009, Metode Penelitian Sosial, Bandung: Pt. 

Refika Aditama. 

Miles, Matthew B, dan Michael Huberman. 2014. Anlisis Data Kualitatif. Arizona: 

SAGE Publication. Inc. 

Muftyarief.2015. Pengaruh Program Pelatihan Pemberdayaan TKI Purna Terhadap 

Motivasi Untuk Berwirausaha di Jawa Barat (Wilayah Garut). Bandung: 

Widytama. 

Ririen Astria. 2009. Kinerja NGO. Jakarta: PT. Rineka Cipta  

Soerjono Soekanto.2000. Sosiologi Studi Pengantar. Jakarta: Rajawali  

Sugiyono.2014. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung: 

Alfabeta  

Taufik Adi Susilo. 2009. Indonesia vs Malaysia: Membandingkan Peta Kekuatan 

Indonesia & Malaysia. Jogjakarta: GARASI.  

Yazid.S. 2014. Activism of Indonesian NGOs on the Issue of Women Migrant 

Workers: Engaging In National and International Cooperation  

United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific 

(UNESCAP). 2000. Introduction Role of NGOs and Major Groups. Newyork.  

 



95 
 

 

Jurnal 

Arifiartiningsih.2016. Pemberdayaan mantan buruh migran perempuan di desa 

Lipursari. file:///C:/Users/Gusti%20Medina%20A/Downloads/1275-2508-1-

SM.pdf 

A.Wahyurudhanto. 2019. Kerjasama Antar-Negara dalam Penanganan Tindak Pidana 

Perdagangan Orang (TPPO) (Studi Kasus Kerjasama Indonesia – Malaysia). 

Jakarta: Jurnal Ilmu Kepolisian 

file:///C:/Users/Gusti%20Medina%20A/Downloads/110-189-1-SM.pdf 

Chandra Kusuma Wijaya. 2018. Upaya BNP2TKI Dalam Menanggulangi Human 

Trafficking TKI di Malaysia tahun 2010-2013. Universitas Diponegoro 

file:///C:/Users/Gusti%20Medina%20A/Downloads/18892-38263-1-

SM%20(2).pdf 

Eka Jaya Putra. 2013. Peran Unit Counter-Trafficking IOM (International Organization 

for Migration) Indonesia Dalam Upaya Menangani Human Trafficking di 

Kalimatan Barat (2004-2010). Universitas Mulawarman   

https://ejournal.hi.fisip-unmul.ac.id/site/?p=964 

Fani Auliarini.2012. Peran Non-Governmental Organization (NGO) Dalam 

Menanggulangi Perdagangan Anak di Rusia. Universitas Riau 

file:///C:/Users/Gusti%20Medina%20A/Downloads/1275-2508-1-SM.pdf
file:///C:/Users/Gusti%20Medina%20A/Downloads/1275-2508-1-SM.pdf
file:///C:/Users/Gusti%20Medina%20A/Downloads/110-189-1-SM.pdf
file:///C:/Users/Gusti%20Medina%20A/Downloads/18892-38263-1-SM%20(2).pdf
file:///C:/Users/Gusti%20Medina%20A/Downloads/18892-38263-1-SM%20(2).pdf
https://ejournal.hi.fisip-unmul.ac.id/site/?p=964


96 
 

https://repository.unri.ac.id/bitstream/handle/123456789/2400/jurnal%20publi

kasi.pdf?sequence=1&isAllowed=y 

Putri Utami.2016. Upaya Pemerintah Indonesia dalam Mengatasi Human Trafficking 

di Batam. https://ejournal.hi.fisip-unmul.ac.id/site/wp-

content/uploads/2017/10/ejournal-Putri%20Utami%20(10-27-17-03-10-

55).pdf 

Yovi Arista. 2016. Peran Migrant Care Dalam Mengadvokasi Kepentingan Buruh 

Migran Indonesia Tahun 2014-2016. 

https://media.neliti.com/media/publications/137082-ID-peran-migrant-care-

dalam-mengadvokasi-ke.pdf 

Dokumen Negara 

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2017 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana 

Perdagangan Orang 

https://pih.kemlu.go.id/files/UU_no_21_th_2007%20tindak%20pidana%20perd

agangan%20orang.pdf  

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran 

Indonesia 

https://sipuu.setkab.go.id/PUUdoc/175351/UU%20Nomor%2018%20Tahun%

202017.pdf 

https://repository.unri.ac.id/bitstream/handle/123456789/2400/jurnal%20publikasi.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://repository.unri.ac.id/bitstream/handle/123456789/2400/jurnal%20publikasi.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://ejournal.hi.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2017/10/ejournal-Putri%20Utami%20(10-27-17-03-10-55).pdf
https://ejournal.hi.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2017/10/ejournal-Putri%20Utami%20(10-27-17-03-10-55).pdf
https://ejournal.hi.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2017/10/ejournal-Putri%20Utami%20(10-27-17-03-10-55).pdf
https://media.neliti.com/media/publications/137082-ID-peran-migrant-care-dalam-mengadvokasi-ke.pdf
https://media.neliti.com/media/publications/137082-ID-peran-migrant-care-dalam-mengadvokasi-ke.pdf
https://pih.kemlu.go.id/files/UU_no_21_th_2007%20tindak%20pidana%20perdagangan%20orang.pdf
https://pih.kemlu.go.id/files/UU_no_21_th_2007%20tindak%20pidana%20perdagangan%20orang.pdf
https://sipuu.setkab.go.id/PUUdoc/175351/UU%20Nomor%2018%20Tahun%202017.pdf
https://sipuu.setkab.go.id/PUUdoc/175351/UU%20Nomor%2018%20Tahun%202017.pdf


97 
 

Sekretariat Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan 

Orang. 2018. Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang. 

Laporan—2018 

Migrant CARE 

Program-Program Migrant CARE www.migrantcare.net 

DESBUMI Pringgarata Membumikan Perdes 

http://www.migrantcare.net/2018/05/kabar-desbumi-dari-desa-pringgarata-

lombok-tengah-desbumi-membumikan-perdes/  

 

DESBUMI http://www.migrantcare.net/2019/08/newsletter-migrant-care-edisi-

khusus-desbumi/  

Perdagangan Manusia dan Korupsi di NTT 

http://www.migrantcare.net/2018/03/perdagangan-manusia-dan-korupsi-di-ntt/ 

Program Migrant CARE http://www.migrantcare.net/program/advokasi-amandemen-

perundang-undangan-untuk-mewujudkan-migrasi-aman/#   

Penandatanganan Perjanjian Kerjasama Migrant CARE dengab PT Angkasa Pura II 

http://www.migrantcare.net/2015/06/perjanjian-kerjasama-migrant-care-danpt-

angkasa-pura-ii/  

Lembar Fakta Migrant CARE 

http://www.migrantcare.net/
http://www.migrantcare.net/2018/05/kabar-desbumi-dari-desa-pringgarata-lombok-tengah-desbumi-membumikan-perdes/
http://www.migrantcare.net/2018/05/kabar-desbumi-dari-desa-pringgarata-lombok-tengah-desbumi-membumikan-perdes/
http://www.migrantcare.net/2019/08/newsletter-migrant-care-edisi-khusus-desbumi/
http://www.migrantcare.net/2019/08/newsletter-migrant-care-edisi-khusus-desbumi/
http://www.migrantcare.net/2018/03/perdagangan-manusia-dan-korupsi-di-ntt/
http://www.migrantcare.net/program/advokasi-amandemen-perundang-undangan-untuk-mewujudkan-migrasi-aman/
http://www.migrantcare.net/program/advokasi-amandemen-perundang-undangan-untuk-mewujudkan-migrasi-aman/
http://www.migrantcare.net/2015/06/perjanjian-kerjasama-migrant-care-danpt-angkasa-pura-ii/
http://www.migrantcare.net/2015/06/perjanjian-kerjasama-migrant-care-danpt-angkasa-pura-ii/


98 
 

Leaflet MAMPU. 

Perwujudan Tata Kelola Migrasi Aman (Safe Migration) 

http://www.migrantcare.net/program/perwujudan-tata-kelola-migrasi-aman-

safe-migration/ 

Apresiasi ats Nota Kesepahaman (MoU) Koalisi Anti Trafficking 

http://www.migrantcare.net/2016/08/apresiasi-atas-nota-kesepahaman-mou-

koalisi-anti-trafficking/ 

Artikel 

Lapangan Kerja Indonesia 

https://www.bappenas.go.id/files/1215/4167/2989/Siaran_Pers_-

_Tahun_2018_Lapangan_Kerja_Indonesia_Melampaui_Target_RKP_2018_da

n_RPJMN_2015-2019_TPT_Turun_Menjadi_534_Persen.pdf 

 

Vatican Insider, Human Trafficking, A Global Criminal Phenomenon, 

http://www.lastampa.it/2015/08/25/vaticaninsider/eng/world-news/human-

trafficking-a-global-criminal-phenomenon-

pGlC64TMLvv5dH4FlURpmJ/pagina.html 

UNODC, What is Human Trafficking? https://www.unodc.org/unodc/en/human-

trafficking/what-is-human-trafficking.html  

http://www.migrantcare.net/program/perwujudan-tata-kelola-migrasi-aman-safe-migration/
http://www.migrantcare.net/program/perwujudan-tata-kelola-migrasi-aman-safe-migration/
http://www.migrantcare.net/2016/08/apresiasi-atas-nota-kesepahaman-mou-koalisi-anti-trafficking/
http://www.migrantcare.net/2016/08/apresiasi-atas-nota-kesepahaman-mou-koalisi-anti-trafficking/
https://www.bappenas.go.id/files/1215/4167/2989/Siaran_Pers_-_Tahun_2018_Lapangan_Kerja_Indonesia_Melampaui_Target_RKP_2018_dan_RPJMN_2015-2019_TPT_Turun_Menjadi_534_Persen.pdf
https://www.bappenas.go.id/files/1215/4167/2989/Siaran_Pers_-_Tahun_2018_Lapangan_Kerja_Indonesia_Melampaui_Target_RKP_2018_dan_RPJMN_2015-2019_TPT_Turun_Menjadi_534_Persen.pdf
https://www.bappenas.go.id/files/1215/4167/2989/Siaran_Pers_-_Tahun_2018_Lapangan_Kerja_Indonesia_Melampaui_Target_RKP_2018_dan_RPJMN_2015-2019_TPT_Turun_Menjadi_534_Persen.pdf
http://www.lastampa.it/2015/08/25/vaticaninsider/eng/world-news/human-trafficking-a-global-criminal-phenomenon-pGlC64TMLvv5dH4FlURpmJ/pagina.html
http://www.lastampa.it/2015/08/25/vaticaninsider/eng/world-news/human-trafficking-a-global-criminal-phenomenon-pGlC64TMLvv5dH4FlURpmJ/pagina.html
http://www.lastampa.it/2015/08/25/vaticaninsider/eng/world-news/human-trafficking-a-global-criminal-phenomenon-pGlC64TMLvv5dH4FlURpmJ/pagina.html
https://www.unodc.org/unodc/en/human-trafficking/what-is-human-trafficking.html
https://www.unodc.org/unodc/en/human-trafficking/what-is-human-trafficking.html


99 
 

DESBUMI http://www.mampu.or.id/wp-content/uploads/2019/04/MAMPU-

PROJECT-BIREF-Migrant-CARE-DESBUMI-IND-2018.pdf  

 

Berita Online 

Jumlah Penduduk Indonesia 

https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2019/01/04/jumlah-penduduk-

indonesia-2019-mencapai-267-juta-jiwa  

RI Pengirim Terbesar Kedua Pekerja Migran Ke ASEAN 

https://ekbis.rmol.id/read/2017/10/10/310401/ 

Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) 

http://www.bnp2tki.go.id/stat_penempatan/indeks  

Banyak PMI Bermasalah Kembali ke Malaysia http://korankaltara.com/banyak-pmi-

bermasalah-kembali-ke-malaysia/ 

Kematian TKW di Malaysia Ungkap Kebrutalan Human Trafficking 

https://news.detik.com/abc-australia/d-3881807/kematian-tkw-di-malaysia-

ungkap-kebrutalan-human-trafficking  

Ini Cara Kemnaker Cegah Perdagangan Manusia di NTT https://news.detik.com/berita/d-

4113984/ini-cara-kemnaker-cegah-perdagangan-manusia-di-ntt 

Migrant Forum in Asia http://mfasia.org/  

http://www.mampu.or.id/wp-content/uploads/2019/04/MAMPU-PROJECT-BIREF-Migrant-CARE-DESBUMI-IND-2018.pdf
http://www.mampu.or.id/wp-content/uploads/2019/04/MAMPU-PROJECT-BIREF-Migrant-CARE-DESBUMI-IND-2018.pdf
https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2019/01/04/jumlah-penduduk-indonesia-2019-mencapai-267-juta-jiwa
https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2019/01/04/jumlah-penduduk-indonesia-2019-mencapai-267-juta-jiwa
https://ekbis.rmol.id/read/2017/10/10/310401/
http://www.bnp2tki.go.id/stat_penempatan/indeks
http://korankaltara.com/banyak-pmi-bermasalah-kembali-ke-malaysia/
http://korankaltara.com/banyak-pmi-bermasalah-kembali-ke-malaysia/
https://news.detik.com/abc-australia/d-3881807/kematian-tkw-di-malaysia-ungkap-kebrutalan-human-trafficking
https://news.detik.com/abc-australia/d-3881807/kematian-tkw-di-malaysia-ungkap-kebrutalan-human-trafficking
https://news.detik.com/berita/d-4113984/ini-cara-kemnaker-cegah-perdagangan-manusia-di-ntt
https://news.detik.com/berita/d-4113984/ini-cara-kemnaker-cegah-perdagangan-manusia-di-ntt
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Migrant CARE Desak Kematian TKW Adelina di Malaysia Diusut Tuntas 

https://m.detik.com/news/berita/d-3864039/migrant-care-desak-kematian-tkw-

adelina-di-malaysia-diusut-tuntas 

Polisi Malaysia Selidiki Kasus Trafficking Gadis Sukabumi 

https://news.detik.com/berita-jawa-barat/d-4200705/polisi-malaysia-selidiki-

kasus-trafficking-gadis-sukabumi 

Who We Are http://www.tenaganita.net/our-story/ 

 Migrant http://www.tenaganita.net/our-work/our-work/ 

 

 

  

https://m.detik.com/news/berita/d-3864039/migrant-care-desak-kematian-tkw-adelina-di-malaysia-diusut-tuntas
https://m.detik.com/news/berita/d-3864039/migrant-care-desak-kematian-tkw-adelina-di-malaysia-diusut-tuntas
https://news.detik.com/berita-jawa-barat/d-4200705/polisi-malaysia-selidiki-kasus-trafficking-gadis-sukabumi
https://news.detik.com/berita-jawa-barat/d-4200705/polisi-malaysia-selidiki-kasus-trafficking-gadis-sukabumi
http://www.tenaganita.net/our-story/
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LAMPIRAN  
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Lampiran 1 

Wawancara dengan bantuan kasus dan hukum Migrant CARE 

OPENING 

1. Apa Migrant CARE itu? 

Migrant CARE itu sebuah NGO, organisasi non pemerintah yang berbentuk 

non profit. Nahh CARE itu singkatan yang akhirnya menjadi sebuah proker kaya 

menangani kasus, advokasi kebijakan, mengembangkan informasi dan kajian, 

pemberdayaan. Trus Migrant CARE juga punya kantor representative di 

Malaysiam Kebumen, Indramayu, Jember, sama Banyuwangi yang mana itu desa 

yang sering para pekerja migran yang bermasalahn bersalah. Kalo yang dijakarta 

ini kan Sekretariat nasional ini biar deket sama instansi-instansi pemerintah yang 

juga ada diJakarta. 

Yang membedakan Migrant CARE dengan yang lain apa? 

yang ngebedain ama yang lain kerja dan aktivitasnya tidah hanya berfokus 

pada advokasi terkait permasalahan hukum yang menimpa pekerja migran saja, 

akan tetapi Migrant CARE juga mengadvokasi regulasi terkait pekerja migran di 

berbagai level agar bisa lebih memiliki banyak perspektif pada pemenuhan hak 

pekerja migran untuk perlidungan pekerja migran dan juga anggota keluarga PMI 

2. Kapan pertama kali MC menangani kasus human trafficking? 

Setau aku MC itu berdiri tahun 2004, tapi memang roh nya MC itu 

dipenanganan kasus nya. Tapi sebelum MC ada memang sudah ada kobumi. Jadi 

para pendiri MC itu dulunya ikut kobumi. Karna kita Migrant CARE yaa kita 

berkomitmen dalam memperjuangkan hak, keadilan, dan kedaulatan PMI.  
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Diblitar juga banyak kasus PMI, namun MC belum mempunyai cabang disana. 

Dan MC bekerja sama dengan MP2D. MC itu punya cabang kebumen, indramayu, 

jember, banyuwangi, mitra solo, ntt, ntb(yks dan ppk) 

3. Pada tahun berapa PMI paling banyak mengalami human trafficking? 

Paling banyak itu tahun 2017, tapi itu data yang dihimpun MC Jakarta dan KL. 

Kebetulan data kita belum terconnect sama data data MC yang dicabang. Jadi data 

tersebut memang data yang masih dihandle dengan MC Jakarta jadi belum 

termasuk data yang dicabang dan mitra. 2017 dan 2018 itu banyak. 2017 itu kasus 

burung wallet dan 2018 itu kasus nya hampir sama kaya burung wallet tapi dipabrik 

juga sih. Tapi untuk kasusnya sama, kerja tidak sesuai dengan perjanjian diawal 

dan digrebek juga sama imigrasi sempet ada yang ditahan juga disana. Itu ada 

ratusan juga. 

Cilacap kebumen yang banyak. Jadi datanya itu kemaren yang damping si 

kebumen. Ga dishelter. Dari Malaysia langsung dipulangin keogja terus dipulangin 

kerumah masing-masing. Tapi sama tim Mc di kebumen, dikumpulin lagi. karena 

sebelum dipulangin itu ada pengaduan kan kekita terus kita handle. Untuk 

menghandle orang sebanyak itu kan kita bikin grup. Jadi yang ada di grup itu kita 

yang nanganin sama temen2 grup disitu. Jadi informasi apapun ya kita sharenya 

disitu biar semuanya tau. Mengenai kronologinya kan seperti ini terus hak hak 

kalian yang dapatkan segini termasuk hak asuransi. Dan disitu kebanyak ga tau kalo 

ada asransi sebenarnya mereka bisa terima. Kalo orang PT kan yaa asal pulang ya 

udah ga peduli ada hak belum terpenuhi atau apa, ga dihukum disana lama.  

Lalu perwakilan dari kebumen dibawa ke Jakarta untuk saksi hak asuransi itu, 

lalu audiensi ke kemnaker, pmp, trus diproses2 dapet semuanya. Ga hanya 

perwakilan yang dating kejakarta tapi semuanya. 
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4. Terus pelaku yang human trafficking itu urusannya gimana? 

Kalo yang itu kan sebenarnya PT yang disini kan juga terlibat. Kalo PT yang 

disini ga ngirim para PMI tersebut kemalaysia kan ga akan kejadian. Tapi kalo yang 

kasus kebumen ini belum sempet dan belum dilaporin kepengadilan. Karna kalo 

gitu kan harus kesepakatan para korbannya juga. Karna nanti kalo misalkan kita 

udah laporan terus ga ada yang mau jadi saksi kan juga yaudah. 

Trus kita juga belajar dari pengalaman kasus maxim wallet. Sebenarnya udah 

kita proses smpe pengadilan dan itu memang terbukti (unsur-unsur TPPO nya 

terpenuhi) tapi keputusan akhirnya bebas. Jadi bebas dari segala tuntutan. Dan ga 

masuk hukuman trafficking. Jadi di masuk dipasal yang ketenagakerjaan yang UU 

PMI No.39. karena waktu itu yang UU PMI No.18 belum disahkan. Karena mereka 

pulang dari Malaysia itu Mei terus proses PAP dan sebagainya itu agustus atau awal 

September, sementara UU PMI No.18 itu disahkannya oktober. Itu bebas dari 

segala tuntutan. Makanya jaksanya ngajuin eh langsung kasasi. Jadi maksudnya 

hasilnya itu bukan pidana tapi diselesaikan secara musyawarah gitu lo dan itu kan 

udah selesai di kemnaker PT nya itu udah ditutup. 

5. Untuk kasus human trafficking, apakah ada penanganan khususnya? 

Ada, dari awal kan kita pasti kalo orang yang udah kenal trafficking, dsb. Tapi 

kita gabisa langsung menuding itu trafficking. Jadi kita nerima kita harus tau 

ceritanya seperti apa, dan dari kronologi tersebut harus lengkap. Dari awal 

prosesnya dulu sampe bisa kejadian seperti itu, nah dari situ kita bisa analisis, unsur 

unsur TPPO nya itu terpenuhi ga. Kalo untuk dibawah 18 tahun itu dua unsur aja , 

tapi kalo dewasa itu 3 unsur tersebut harus terpenuhi. Dan perspektf human 

trafficking ini kan setiap tingkatan itu kan beda-beda. Ya kita bilang trafficking, ya 

kan kita bawanya ke kepolisian. Tapi nanti kita sampe ke kepolisian kalo kita 

argumennya kurang apalagi ini belum ada pasal-pasalnya gitu. Mereka juga ohh ini 

kok bukan trafficking? 



105 
 

Unsur TPPO ada 3, yaitu : proses, cara tujuan. Proses itu ya kaya perekrutan, 

pemindahan, dsb. Ntar kamu bisa liat di UU TPPO 2007. Kalo proses nya itu kan 

kaya jerat utang, kaya penipuan diawal dikasih iming-iming lalu dikasih duit, akan 

tetapi saat sudah ingin bekerja ternyata hal tersebut unprocedural, tapi kamu udah 

dikasih uang dan uang yang kamu pegang udah habis. Kamu menolak untuk 

berangkat tapi kamu gabisa, kamu harus tetap berangkat kalo ga kamu ngembaliin 

uang itu. Dan biasanya itu juga berlipat-lipat. Misalnya biaya paspor, yang biasanya 

kita buat sendiri 500-600ribu bisa jadi 1,5juta -3 juta. 
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Lampiran 2 

BODY 

Welfare activities and service provision 

1. Fasilitas apa saja yang diberikan MC terhadap para korban human 

trafficking di Malaysia? 

Shelter, makan, obat2an, p3k. tapi kalo memang perlu penanganan medis lanjutan 

ya kalo missal itu hanya cukup dipuskesmas ya kita masih bisa. Tapi semisal dirumah 

sakit kita harus minta rujukan dan kerjasama sama pemerintah. kalo disini kita bisa 

misalnya kerjasama sama RPTC (tempat perlindungan korban) atau memang kalo 

urgent banget, perlu tindak rumah sakit itu bisa RS POLRI. Kalo di RS POLRI itu kita 

biasanya kerjasamanya lewat BNP2TKI. Jadi kalo semisal kita mendapat pengaduan 

PMI sakit di Malaysia. Jadi sebelum dipulangkan ke Indonesia kita udah kontakan dan 

koordinasi dengan tim BNP2TKI. Dan tim BNP2TKI ini kana da di bandara soekarno 

hatta jadi itu udah kordinasi, misalkan yang sakit ini pulangnya kapan. Itu jadwal 

tiketnya kita kasih ke temen2 BNP2TKI yang dibandara nanti untuk penjemputan dari 

si PMI ini keluar dari lorong imigrasi itu udah dijemput sama petugas dari BNP2TKI. 

Lalu selanjutnya dilakukan pencocokan data, dan jika memang sudah benar orangnya 

itu langsung dibawa ke RS POLRI. Nanti disana, terkait pembiayaan BNP2TKI yang 

akan menanggung semuanya. Kalo tiket pulang itu dari KBRI yang ngurusin. Kalo 

disini yang handle BNP2TKI.  

Lalu semisal jika sudah selesai perawatan di RS POLRI, itukan mereka pulang ke 

daerahnya masing2 itu BNP2TKI yang akan mengurusi. Karena mereka kan punya 

direktorat pemberdayaan. Tapi untuk temen temen yang memang benar undocument, 

jadi sebenarnya temen2 yang undocument itu saat pulang lalu sakit ya pemerintah 

masih bisa Bantu. BNP2TKI juga masih menghandle itu. Dia tidak memandang apakah 

PMI tersebut documented atau undocument. Malah kalo misalnya memang klao 

korbannya ini dipulangkan ada PT nya, BNP2TKI gabakal nanggung biaya dan 
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ngehandle dulu tapi dilempar ke penanggung jawab nya dulu ke PT nya. Dan itu malah 

jadi ribet banget kalo semisal PT nya gam au tanggung jawab. Jadi ya kita Mgrant 

CARE melakukan mediasi ke BNP2TKI, ngelobby. Kalo emang bener2 undocument 

yaudah kita tinggal nunggu perawatan. 

Di Malaysia itu ya kaya di timur tengah si majikannya, kejam. Jadi PRT 

dirumahnya itu dianggap budak, harus ngapa2in. 

Di Malaysia dan di Singapore itu, sebelum visa turun kan asuransi itu juga 

keluarnya bareng visa. Itu medical lagi, jadi medical nya ga cukup hanya di Indonesia 

(sebelum berangkat). Sebelum visa disana keluar pun diuruskan itu juga harus medical 

lagi. Karna banyak yang disini fit disana malah unfit. Jadi mereka sebanrnya ga percaya 

ama PT yang disini karena kebanyakan masih boong. PMI nya sendiri itu juga fit itu 

dia gabaca dokumen hanya dikasih tau aja, soalnya dokumennya juga ga dikasih. 
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Lampiran 3 

Emergency Relief 

1. Karna suatu kasus tidak bisa diprediksi, terus bagaimana Migrant CARE 

mengatasi hal tersebut? 

Jadi kita ada ini sih, ya bener kasus itu ga bisa kita prediksi. Misalnya ada dua kasus 

yang sama misalnya mengenai gaji. Ini nanti dua kasus yang sama ini selesainya ga 

akan bareng. Tergantung kelengkapan dokumen dan sebagainya tersebut. itu kan juga 

berpengaruh. Terus yang misalnya ada PT nya dan respon dari PT nya ini seperti apa 

juga ngaruh. Dari kasus2 tersebut ada yang slesai 3 bulan ada yang 3 minggu ada juga 

1 tahun yang belum selesai-selesai. Itu juga stress juga. 

Yang bikin stress itu kalo udah menyangkut keluarganya. “ini gimana mba?” “itu 

udah selesai belum?” apalagi yang menyangkut hak hak mereka ya sebagai pekerja 

masalah finansial. Tapi kalo kaya gitu kan kita ga bisa janjiin apa2. Jadi ya formal aja 

kita jawabnya “iyaa ini kita udah follow up tanggal sekian ke BNP, kemnaker, kemenlu 

hasilnya kaya gini. Kita belum ada perkembangan. Nanti kalo kita kesana lagi kita 

tanyain lagi”. jadi lebih hubungan ke keluarga itu yang lebih sulit apalgi untuk kasus2 

yang lama. 

Terus ada juga yang kasus, misalnya hilang kontak terus dokumen yang keluar itu 

cuman foto dan akte dan ijazah. No paspor kita itu gatau. Padahal dulu dulu itu kan 

paspor nama itu sering banget dipalsuin. Nah kita kan gatau dia berangkat nya itu pake 

nama apa. No paspor gatau apa berangkat bagaimana terus dia berangkat dari tahun 99 

lapornya 2011. Sampai sekarang belum kelar kasusnya dan keluarga itu masih nanya 

kekita kadang. Sementara kita kekemenlu kadang kasusnya udah ditutup. Udah lama. 

Tapi ya kan kita gabisa nolak gaenak banget gitu lo. Jadi ya kadang cerita sih dan jadi 

kita ngedengerin gitu. Jadi macem-macem kasus itu. Ini ada yang gampang nehh ada 

yang lumayan ada yang nyampe ada yang engga. 
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Jadi, biar ga keteter maksudnya untuk kasus yang lama-lama itu biar tetep muncul 

lagi dan ketutup gitu. Kita rutin, biasanya seminggu sekali atau sebulan 3 kali kita 

follow up beberapa kasus. Dan semua kasus itu kan ga semuanya dilaporin ke 3 

instansi. Misalnya ada 1 kasus yang cuman ke BNP2TKI sama KEMENLU. Ada yang 

ke KEMNAKER sama KEMENLU, atau bahkan ada yang ketiga2nya sekaligus. Ya 

tergantung, kalo misalkan ga ada PT nya ya kita ke kemenlu. Kalo misalkan ada kontak 

kerja nya kita ke KEMNAKER yang lebih memiliki wewenang langsung nyabut 

perusahaan. Soalnya kalo ke BNP2TKI itu hanya tunda layanan. Kalo untuk scorsing 

dan cabut surat ijin itu kemnaker. Kalo kita laporannya ke BNP2TKI, nanti untuk 

rekomendasi sanksi masih harus naik dulu ke KEMNAKER. Tapi kalo kita langsung 

KEMNAKER, kan langsung ditindak. Cepetnya disitu. Trus diininya kita kan dipisah2 

ini kasus arab, ini Malaysia,atau ini kasus berat, ini kasus yang sedang ditangani. Jadi 

kita bisa ngecek lah, oh ini kasus yang belum ditangani. Trus untuk kasus yang udah 

selesai,kita tutup kita pisahin sendiri. Kalo kasus yang belum selesai kita tarosh 

ditempat yang keliatan diberkas2 disitu. Tapi kalo yang udah kita sembunyiin, ga 

keliatan, kita simpan. Kalo keliatan haduh pusing malahan. 

2. Darimana migrant CARE mengetahui adanya kasus trafficking, selain 

dari pengaduan? 

Dari berita baik itu online atau surat kabar, pengaduan langsung dari PMI nya, 

terus ada dari keluarganya, teman,tetangga, pokoknya kalo ada yang tau kasus itu 

pada langsung telpon kekita. Bisa telpon, email, bisa lewat medsos. Ada facebook, 

itu juga banyak dan itu juga ngga semuanya ke ininya migrant care bisa langsung 

ke karyawan migrant care nya, atau telpon kantor. 

Jadi kalo misalkan ga ada aduan ke migrant care, tapi migrant care tau 

kalo  ada kasus itu bisa langsung turun tangan? 

Bisa, biasanya kaya dulu itu kasusnya Entini di Malaysia itu. Kita taunya dari 

berita, dari tv dari Koran berita online. Disitu kebetulan waktu muncul dimedia kita 



110 
 

browsing beritanya. Terus dimedia apa gitu, lengkap banget sampe kasih alamt 

rumahnya sampe RT dan RW nya lengkap. Dari situ, kita dapat berita nya pagi 

siangnya kita langsung berangkat pesen tiket ke Sukabumi. Dan kita kan belum 

pernah kesana trus kita cari pake google maps, Tanya tanya warga.  

Dan disitu susahnya kita kalo kita sendiri yang nyari beritanya, aktif. Kan pihak 

keluarga juga gatau kita siapa tibatiba dating. Terus kasusnya Entini itu kan 

booming banget. Lalu kita dating kesitu, udah banyak kan media2 yang dating 

kesitu. Dating kerumah kita awalnya ditolak, mereka ngiranya kita media juga yang 

mau ngorek-ngorek berita mereka. Yaudah, kita selow aja. Terus kita 

pendekatannya lewat ketua RT disitu. Dan kebetulan ketua RT nya masih ada 

saudara dengan keluarga nya itu dan dilobby akhirnya kita bisa bertemu dengan 

keluarga tersebut. Tapi misalkan pengaduannya dari keluarganya itu kan enak 

pendekatannya langsung. 
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Lampiran 4 

Development education 

1. Apakah masih banyak PMI yang berangkat melalui calo? 

Banyaklah, apalagi Malaysia ya. Orang mereka secara mandiri aja bisa. Orang kita 

melancong aja bisa. Ngapain lewat calo, bayar. 

2. Upaya Migrant CARE untuk ngurangin calo itu gimana? 

Kita ada sosialisasi, terus temen-temen yang di cabang dan mitra itu juga ada 

program ya sosialisasi soal migrasi aman. Terus liflet2 juga dibuat. Kita juga buat 

sosialisasi di SMK. Soalnya PT bisa masuk ke sekolah-sekolah kejuruan gitu. Kaya 

kasus maxim itu kan dia masuknya ke smk, terus nawarin kerja. Padahal dulu biasanya 

mereka cuman masuk universitas. Ini PT bisa masuk SMK. Sekolahnya dapet apa coba 

itu juga kepala sekolahnya 

Trus itu ada program mba? 

Ya itu sosialisasi itu terus desbumi juga. Desbumi itu kan juga salah satunya ininya 

informasi. Desbumi itu desa peduli buruh migran, jadi di beberapa desa dan sekarang 

sudah ada di 40 an lebih desa. Itu ada didesa itu ada sharing informasi, pendataan, 

penanganan juga ada disitu. Jadi sekarang lebih terstruktur. Jaid misalnya didesa itu 

berapa warganya yang kerja diluar negeri. Itu sudah ada datanya per desa. Itu nanti 

kepala desa dan orang-orang desanya juga terlibat gitu. Hampir mirip kaya sensus sih 

kalo awal-awal dulu ya. Jadi door to door ke rumah2 untuk nanya. Satu rumah itu 

berapa orang? Ada yang kerja keluar negeri ga? Terus kalo misalnya ada, berapa? Terus 

ada yang pernah ga? Disitu kan kita juga nantinya ada kelompoknya, keluarga, atau 

ada pmi yang pernah disitu untuk pemberdayaan. Migrasi aman sih sebenarnya. Karna 

calo itu menjanjikannya cuman cepet tapi ga aman. 
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Lewat calo itu mahal, karna ada potongan. Potongan itu maksudnya full aja 3 

bulan. Kalo potongan separo 6 bulan gaji. Jadi 3 bulan ga terima gaji. Sesuai 

kesepakatan mereka. 
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Lampiran 5 

Participation and empowerment 

1. Bagaimana upaya Migrant CARE dalam memberdayakan PMI yang 

mengalami human trafficking di Malaysia? 

Biasanya kita, kalo misalkan daerahnya itu masuk ke wilayah kita ada cabangnya 

kita upayakan untuk masuk kekomunitas kita. Tapi kalo diluar itu, kita upayakan untuk 

minta ke lembaga-lembaga lain. Kalo untuk tahun 2018, memang untuk kasus human 

trafficking ini ini kita kerjasama dengan IOM, nah itu emang untuk pemberdayaannya. 

Jadi kalo misalnya, emang migrant CARE lagi menangani kasus ini human trafficking. 

Gatau kalo itu naik ke persidangan atau engga tapi ini memang kasus human 

trafficking. IOM akan bantu untuk pemberdayaannya. Jadi kalo misalkan kaya gitu kita 

ngisi form. Mereka kana da indikatornya sendiri kan. Jadi kita ngisi form yang udah 

mereka bikin formatnya terus mereka buat terus kita dari Migrant CARE lah yang 

ngajuin ke IOM. Kalo misalkan IOM menyetujui ajuan tersebut yaudah bantuannya 

turun. Lah disitu harus jelas juga apa yang kita ajuin. Jadi IOM itu tidak memberikan 

bantuan berupa uang. Jadi dia membatasi satu korban itu maksimal 10 juta. Tapi 

sebanarnya bisa lebih 10 juta kalo memang jelas. Itu bentuk usaha kita ngajuinnya. Jadi 

korba ini maunya apa. Kalo misalnya dia memang punya keahlian masak, dia mau buka 

warung. Ya apa yang diperluin. Ya kita buat, kita bantu untuk ngelist apa apa aja nih 

yang dibutuhkan sama korban. Yang kita ajukan ke IOM itu. 

Disitu juga masuk targetnya, tantangannya, nanti kedepannya seperti apa, terus ada 

evaluasinya juga. Jadi ga hanya bantuan sekali jadi habis itu udah ga ada apa apa gitu 

kan. Ya soalnya kalo ga ada evaluasi, bisa aja kita sebulan kesitu udah ga ada apa-apa. 

Bisa aja korbannya udah berangkat lagi bekerja keluar.  

Program mulai dibentuk pertengahan 2018, tapi mulai jalan itu awal 2019. Terus 

masih 4 orang yang kita ajuin ke IOM. Dan dia usaha ternak kambing, salon, ama jahit. 

Jadi mereka juga ngeliat juga, ini urgent atau ngga kondisinya. Yang kasus maxim di 
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Malaysia itu juga kita ajuin sama IOM nya. Karena ini disesuaikan dengan apa 

keperluan korbannya itu kan kita gabisa rombongan ngajuinnya, kebanyakan. Jadi kita 

yang bener bener urgent aja.  

Sebenarnya kan yang masuk pengadilan untuk jadiin saksi itu 4 dari 153 korban. 

Nah dari 4 ini aja kita gabisa handle semuanya sebenarnya pengajuan secara kelompok 

itu bisa, tapi dari 4 ini kan ya macem-mecem. Mereka nanti sepakat mau buka usaha 

apa kan susah banget. Yaudah deh satu aja siapa yang mau maju duluan kata kita. Nah 

yang korban maxim ini, kita ajuin untuk usaha jahit. Sebenarnya ada 1 lagi itu yang 

udah buka usaha salon. Yang salon ama jahit ini memang sudah jalan. Jadi sebenarnya 

mereka itu tinggal nambah alat sama tempat. Dan semua itu dari Migrant CARE semua 

yang ngajuin. Karena kita bener-bener harus telaten milihnya. Karna kan kita gabisa 

kalo dari korbannya sendiri ga ada komitmen karna nanti bakal sia-sia dan kita bakal 

sulit sebagai penanggungjawab. Ini aja juga kita yang kambing itu udah kita wanti-

wanti. Wah nanti bisa bisa kambingnya dijual. Jadi smpai sekarang itu kita masih 

nyambung komunikasi, kita Tanya bagaimana usahanya, gimana kabarnya. Jadi kasus 

selesai, ga langsung putus komunikasi. Jadi sama korban-korban yang udah pernah kita 

damping itu kita masih ada komunikasi. 

Itu kenapa pada tanggal 17-18 desember besok kita ngadain pertemuan nasional di 

Surabaya (kerjasama sama ILO). Jadi disitu kita ngundang temen-temen PMI yang 

pernah kita tangani kasusnya. Tema besarnya “integrasi” jadi kita bisa sharing setelah 

mereka pulang ke Indonesia. Pernah ga dapat bantuan dari pemerintah? karna bantuan 

dari pemerintah untuk program integrasi itu banyak sebenarnya. Kaya BNPI, 

KEMENSOS, kalo didaerah BN3, YP3, BN4. Mereka banyak kok program2 didaerah. 

DISNAKER juga ada program pelatihan-pelatihan. Tapi setelah ada korban-korban 

sperti itu, nympe daerah asal mereka jarang sekali dapat informasi. Kalo semisal ada 

pelatihan atau ada permintaan bantuan itu mereka ga tau. Sebenarnya ada tapi cara 

ngakses nya tidak tersampaikan tidak tersosialisasikan. Karna biasanya kalo mereka 

udah pulang kerumahnya masing2 itu yaudahh selesai. Harusnya ada omong2an lagi 
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kita ada pelatihan lo kita ada sosialisasi ini ini lo. Harusnya kan dari pemerintahnya 

juga aktif untuk menyuarakan program-programnya itu.  

Aku pernah ikut di RPTC, jadi sebelum PMI yang di rumah perlindungan Trama 

Centre ini dipulangin kedaerah asal. Mereka ngadain semacam rapat koordinasi. Jadi 

kaya dinas yang bersagkutan didaerah asal mereka ini. nanti akan dipanggil juga disitu, 

dirapatin.ini ada wargamu yang kasusnya seprti ini terus sekarang kondisinya seperti 

ini. nah disitu, mereka promosi lah ada program-program mereka ini. tapi setelah 

sikorbannya dipulangin ga ada yang ngasih informai lagi, ga ada yang aktif 

komunikasi. Ya jadi pasti para korban tersebut bingung ngakses bantuan tersebut 

gimana. 
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Lampiran6 

Self Sufficiency 

1. Darimana Migrant CARE mendapatkan dana? 

Dari MAMPU. Kalo yang di sehelter Malaysia itu untuk bahan pokok dari KBRI 

yang bantu, biasanya ngirim kalo ada korban dan kita ngasih tau ke KBRI. Tapi ga 

rutin, kalo ada korban dan kalo kita ngajuin aja. Kalo ga yaudah ga.  

Ada donator lain? 

Untuk didaerah blitar, korban tersebut disabilitas. Itu kemaren kita kerjasama sama 

Ormas Lokal disitu. Dan mereka ngasih bantuan disitu. Kita kerjasama 4 bulan gitu. 

Mereka tiap bulan rutin ngasih sembako. 
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Lampiran 7 

Advocacy 

1. Apa saja peranan advokasi dari Migrant CARE? 

Banyak, kaya penangan kasus. Dari situ kita juga bisa terkait kebijakannya juga. 

Kita kemaren berhasil merivisi UU no 39 itu kan jadi UU no 18 tentang perlindungan 

PMI bersama dengan jaringan-jaringan yang lain. Karna menurut kita itu pada Undang-

Undang sebelumnya belum memberikan perlindungan sepenuhnya kepada para pekerja 

migran Indonesia. Akhirnya kami mendesak pemerintah untuk merubah Undang-

Undang PMI yang baru yang menitikberatkan pengaturan pada perlindungan Pekerja 

Migran Indonesia diserahkan kepada pemerintah baik pusat maupun daerah, dimulai 

dari sebelum, sedang, dan setelah bekerja. 

2. Bagaimana Tahapan suatu kasus tersebut dapat ditangani? 

Dari diterimanya pengaduan dulu. Tahapan nya ribet sih. Ribet kalo misalnya yang 

ngadu gatau jelas posisi kasusnya seperti itu apa. Jadi pertama itu menerima 

pengaduan, kita harus tau jelas kronologinya seperti apa. Mulai dari proses 

pemberangkatan dari sisi apa sih informasi pertama yang mereka dapet. Terus siapa aja 

yang terlibat. Prosesnya seperti apa? Ditampung ngga? Dapet pelatihan ngga? Terus 

proses-proses itu semuanya dilalui ga? Terus lewat jalur apa? Dimalaysia itu kan 

banyak ada jalur laut, pesawat, darat kalo misalnya Malaysia timur.terus dokumennya 

seperti apa? Apakah dipalsukan? Trus umurnya. Yang kelewat tua dimudain, yang 

kelewat muda dituain. Karena PRT itu maximal 45 tahun minimal 18 tahun. Agensinya 

siapa? Medicalnya siapa? Kondisi kerja seperti apa? Sebelum berangkat ttd kontrak 

kerja ga? 

Kita juga harus ngeliat, ini yang lapor siapa. Keluarganya kah? (ibu? Bapak? 

Suami? Paman?) sahabatnya? Tetangganya? Kalo yang ngaku-ngaku itu kita minta 

kontak orang tua nya misalkan belum bersuami. Bersuami pun kadang “ah ini suaminya 

terlibat ga ya?” soalnya kan kita ga bakal tahu kalo ga langsung hubungan sama 
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suaminya. Misalkan suaminya sendiri yang ga ngelapor atau jangan2 dia berangkat itu 

ada kaitannya sama suaminya. Kita takutnya keluarganya itu malah dimanfaatin sama 

orang-orang ini. yang mereka ngaku-ngaku. Apalagi kalo kasusnya ini dari daerah, 

Contohnya indramayu, yang mereka gatau MC terus abis itu ada yang nawarin 

mereka mau bantu. Tapi keluarga harus bayar. Trus OK keluarga mau bayar sekian 

terus yang dibayar ini kejakarta, ga dating ke instansi-instansi yang terkait malah 

datengnya ke Migrant CARE. Karena mereka tau kita ini organisasi non profit. 

Pinternya itu… biasanya dikenain harga 1 juta.  

Juga biasanya ada orang-orang partai yang dating katanya dampingin kasus. Dia 

bilangnya lagi dampingin kasus tapi padahal ujung-ujungnya mereka nyari suara. 

Jadi kita harus liat dulu ini siapa. Kaya dokumen KTP, KK, akte kita minta 

salinanya. Kadang itu kita juga buat lampiran untuk ke BNP2TKI ama KEMNAKER. 

Ini kita juga selama pendampingan itu buat surat kuasa khusus juga kalo kita itu 

pendamping. Karna kadang kalo kita follow up kita ga ngajak keluarga, terus nanti 

kamu ditanya2in. jadi surat kuasa tersbut untuk pegangan. 
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Lampiran 8 

1. Saat penanganan kasus TPPO di Malaysia, ada rekan kerja dari Migrant 

CARE? 

Itu kita ada beberapa nanganin kasus itu ada sama TENAGANITA, itu merupakan 

NGO asal Malaysia. Jadi mereka ini hampir sama kaya Migrant CARE. Tapi mereka 

ngurusin semua pekerja migran. Jadi mereka menerima pengaduan dari pekerja migran 

thailnd, Myanmar, Philippines, dll. Kalo misalnya mereka terima pengaduan dari 

pekerja migran Indonesia. Ya mereka kadang ngelink lah kekita disini. Jadi untuk kasus 

disana mereka yang proses tapi untuk yang disini kita yang handle. Untuk masalah 

laporin PRT dan sebagainya sama keluarganya itu diserahin ke MC. Tapi untuk proses 

kasus yang di Malaysia itu mereka. Misalnya kaya majikan asal Malaysia yang 

melakukan tindak kekerasan, itu mereka yang ngurusin. Terus misalnya nanti korban 

akan dipulangkan. Penjemputan disini itu koordinasi sama kita juga. Itu nanti kita 

bantu. Kalo misalkan dia langsung dipulangin ke daerah asal kita bantu nge link in ke 

BNP2TKI di bandara. Tapi kalo memang dia harus stay dijakarta dulu untuk ikut 

pelaporan kemana-kemana. Ya kita jemput, terus kita fasilitasi shelter yang ada di 

Jakarta sementara. Tapi itu juga harus berdasar persetujuan PMI nya dan juga 

keluarganya. Soalnya nanti keluarganya udah tau kalo PMI nya pulang tapi kok kenapa 

ga sampe-sampe rumah. Kita dong nanti yang dilaporin.  

masih 1 ruangan sih buat shelter. Jadi misalkan korbannya ada cowo-cewe. Ya yang 

cowo ngalah dulu. Disini kana da ruang meeting, jadi kursi-kursi ama meja itu kita 

geser, kita kasih kasur disitu. 

Kita juga ada kerjasama sama ILO Malaysia, korbannya dari bekasi. Nah kemaren 

itu pak alex sempat diskusinya sama ILO Malaysia. Kasus human trafficking juga. Nah 

terus kasus ini belum masuk kepengadilan karena si korbannya mau tapi orang tua nya 

gamau. “udah deh gausah dilanjutin” karena takut. Karna agensi yang dimalaysia itu 

tau rumahnya, dan dia juga pernah kerumahnya itu. Takut didatengin lah apalah terus 
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kata orangtuanya udahlah pokoknya kamu udah pulang, udah smpe sini, udah. Ini sih 

masalahnya. Kalo suatu kasus itu masuk atau gamasuk pengadilan itu ya ini 

masalahnya. Kesepakatan itu. Dari korban dan keluarganya juga. 

2. Waktu aku dulu magang itu, waktu kita acar tahlilan itu kayaknya banyak 

deh mba mitra kerjanya Migrant CARE itu, masih berhubungan baik? 

Jaringan, itu masih relasi sampe sekarang. Karena misalnya kita kan lagi advokasi 

terus kita nanganin kasus-kasus yang besar. Itu kan kita gabisa ngurusi sendiri. Apalagi 

yang hukuman mati. Itu banyak jaringan kita itu. Kaya misalnya waktu kita melakukan 

aksi-aksi bersama itu. Ada SBMI, KABARBUMI, HRWG itu semuanya turun. Dan 

juga ga melulu mengenai advokasi khusus dan sebagainya. Dan juga advokasi 

kebijakan terkait UU dan turunanya. Dan juga aturan-aturan itu kan gabisa kalo sendiri. 

Jadi bentuk jaringan-jaringan. 
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Lampiran 9 

CLOSING 

1. Apa saja kasus human trafficking yang berhasil ditangani Migrant 

CARE? 

Kalo trafficking itu menurut aku sebenarnya targetnya ya harus ditindaklanjuti 

terus harus masuk pengadilan, terus orang-orang yang terlibat ini kena sanksi 

semuanya. Soalnya kalo ada misalnya bener masuk pengadilan. Tapi ya masuk 

pengadilan karena kita di Indonesia. Ya orang-orang yang terlibat di Indonesia aja itu 

ya yang kena sanksi. Entah itu sponsornya, PT nya, nebus dokumennya. Tapi yang 

untuk eksploitasi di Malaysia ini yang susah. Apalagi kalo misalnya harus agensi, terus 

ini jaringan internasional, yang kita harus sebenarnya nanganinnya ke Interpol, harus 

ada kerjasama kepolisian sini atau sana. Terus kita susah ya gitu, jadi ya kalo untuk ini, 

misalnya PT lah udah terlibat, udah ketangkep ya itu capaian. Jadi sebenernya itu bukan 

suatu kasus bisa dikatakan berhasil. Karna pasti akan muncul-muncul gitu lagi. apalagi 

misalnya agensi yang dinegara penempatan sini sama majikannya ga nerima sanksi dan 

sebagainya. Agensi ini masih bisa kok ngambil tenaga kerja di Indonesia kalo dia ga 

ada sanksi dang a di blacklist sama KBRI disana untuk dilarang ngambil PMI lagi.  
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Lampiran 10 

Interview Guideline 

 

Struktur Aspek Pertanyaan 

Opening  a. Selamat pagi bapak/ ibu 

perkenalkan nama saya Gusti 

Medina Alawiyah dari jurusan 

Hubungan Internasional, 

Universitas Brawijaya ingin 

melakukan wawancara, apakah 

anda berekenan untuk saya 

wawancarai? 

b. Apa itu Migrant CARE? 

c. Kapan pertama kali Migrant 

CARE menangani kasus human 

trafficking? 

d. Pada tahun berapa PMI paling 

banyak mengalami human 

trafficking? 

e. Apakah ada penanganan khusus 

untuk kasus human trafficking? 

 

Body Welfare activities and 

service provision 

a. Fasilitas apa saja yang diberikan 

Migrant CARE terhadap PMI 

yang mengalami human 

trafficking di Malaysia? 

b. Apakah ada penyediaan barang 

terhadap korban human 
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trafficking di Malaysia? Jika ada, 

apa sajakah itu? 

 

Emergency Relief a. Karna suatu kasus tidak bisa 

diprediksi, bagaimana Migrant 

CARE mengatasi hal tersebut? 

b. Pada awalnya, darimana Migrant 

CARE mengetahui adanya kasus 

human trafficking selain dari 

pengaduan? 

 

Development 

education 

a. Apakah masih banyak PMI yang 

berangkat melalui calo? 

b. Bagaimana upaya Migrant 

CARE dalam mengurangi Calo? 

c. Apakah ada program dalam 

pengembangan informasi 

maupun edukasi? 

 

 

Participation and 

empowerment 

a. Bagaimana upaya Migrant 

CARE dalam memberdayakan 

PMI yang mengalami human 

trafficking di Malaysia? 

 

Self Sufficiency a. Dalam menangani suatu kasus 

pasti membutuhkan dana, 
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darimana Migrant CARE 

mendapatkan dana tersebut? 

b. Apakah ada donator dalam 

menghidupi NGO ini? 

 

Advocacy a. Apa saja peranan  advokasi dari 

Migrant CARE? 

b. Bagaimana tahapan suatu kasus 

tersebut dapat ditangani? 

 

Networking a. Saat penanganan kasus TPPO di 

Malaysia, ada rekan kerja dari 

Migrant CARE? 

b. apakah relasi dengan para 

jaringan masih berjalan dengan 

baik? 

 

Closing  a. Apa saja kasus human trafficking 

yang berhasil ditangani? 

b. Sekian wawancara dari saya, 

terimakasih atas waktu dan 

informasi yang telah diberikan. 
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Lampiran 11 

Struktur Organisasi Migrant CARE 
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Dokumentasi 

 

Shelter Migrant CARE di Jakarta 

 

 

Migrant CARE dan Tenaganita 
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Sosialisasi Migrant CARE  

 

  

 

Sarana Pengaduan Kasus 
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Memperkenalkan DESBUMI di Indonesia Development Forum 2018 

 

Pendampingan Kasus PMI 
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Penulis melakukan wawancara dengan Migrant CARE 

   

  


