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MIGRASI AMAN merupakan migrasi tenaga kerja ke 
luar negeri sebagai aktualisasi hak setiap warga 
negara atas pekerjaan yang layak, dimana hak 
asasinya dilindungi, dijamin dan dipenuhi oleh negara 
sehingga migrasi dapat mewujudkan kehidupan buruh 
migran dan anggota keluarganya lebih sejahtera. 
Untuk bisa bekerja secara aman, yang perlu 
diperhatikan adalah:

Secara konstitusional setiap warga negara dijamin 
haknya untuk bekerja baik di dalam maupun di luar 
negeri sebagaimana termaktub dalam pasal 27 ayat 
2 UUD 1945: Tiap tiap warga negara berhak atas 
pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi 
kemanusiaan. Sehingga tidak boleh ada seorangpun 
atau aturan yang menghalangi warga negara 
Indonesia untuk bekerja ke luar negeri.

Hak-hak buruh migran dan anggota keluarganya 
diatur dalam pasal 8-56 Konvensi Internasional 
tentang perlindungan hak-hak buruh migran dan 
anggota keluarganya yang telah diratifikasi kedalam 
UU No 6/2012. Ada 29 HAK FUNDAMENTAL BURUH 
MIGRAN dan ANGGOTA KELUARGANYA yang harus 
dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh negara:

Memahami hak-hak buruh migran dan anggota 
keluarganya
Memiliki informasi yang komprehensif tentang 
migrasi
Memahami hukum/aturan dan budaya baik di 
dalam maupun di luar negeri
Memahami tahapan-tahapan proses migrasi
Memiliki informasi dan memahami biaya 
penempatan
Memahami bentuk-bentuk pelanggaran HAM yang 
sering menimpa buruh migran
Memahami kerentanan buruh migran perempuan 
terhadap pelanggaran HAM
Mengurus dan memiliki dokumen yang valid (KTP, 
KK, Paspor dan Visa kerja)
Menjalani proses pendidikan pra pemberangkatan 
secara komprehensif baik tentang hak-hak 
terutama hak reproduksi perempuan, hukum, 
budaya, negara tujuan, skill dan cara mengadu 
ketika bermasalah di luar negeri
Memahami dan menandatangani kontrak kerja 
sesuai dengan hak-hak buruh migran
Memahami asuransi baik kebijakannya, cara 
mengklaim dan preminya
Bekerja sesuai kontrak kerja
Mendapatkan hak-hak selama bekerja
Pulang ke tanah air secara aman
Memanfaatkan remitansi atau hasil bekerja dari 
luar negeri secara baik
Mendapatkan akses atas komunikasi selama 
bekerja
Bebas dari diskriminasi dan eksploitasi
Berhati-hati terhadap tawaran-tawaran calo yang 
menggiurkan

Hak untuk bekerja di luar negeri
Hak untuk memasuki dan tinggal di negara tujuan
Hak atas hidup yang harus dilindungi oleh hukum
Hak untuk tidak dapat dijadikan sasaran penyiksaan 
atau perlakuan atau penghukuman yang kejam, tidak 
manusiawi, dan merendahkan martabat
Hak untuk tidak dapat diperbudak
Hak untuk tidak diwajibkan melakukan kerja paksa atau 
kerja wajib
Hak atas kebebasan berpikir, berkeyakinan, dan 
beragama
Hak untuk berpendapat
Hak atas kebebasan dan rasa aman
Hak atas perlindungan yang efektif oleh negara 
terhadap tindak kekerasan, kerugian fisik, ancaman dan 
intimidasi, baik yang dilakukan oleh pejabat publik 
maupun perseorangan, kelompok ataupun lembaga
Hak untuk tidak dapat dijadikan sasaran penangkapan 
atau penahanan yang sewenang – wenang, kecuali 
berdasarkan alasan – alasan yang sah, dan sesuai 
dengan prosedur yang ditetapkan oleh hukum
Hak untuk tidak dihancurkan paspor atau dokumen 
yang setara
Hak untuk tidak boleh menjadi sasaran upaya 
pengusiran atau pengeluaran kolektif 
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Hak untuk memperoleh upaya bagi perlindungan 
dan bantuan pejabat konsuler atau diplomatik 
pemerintah
Hak untuk diakui dimanapun sebagai pribadi 
dimuka hukum
Hak untuk tidak mendapatkan perlakuan yang 
tidak kurang dinegara tempat bekerja dalam hal 
penggajian dan :
Kondisi – kondisi kerja lainnya, yakni uang lembur, 
jam kerja, istirahat mingguan, liburan dengan gaji, 
keselamatan, kesehatan, pemutusan hubungan 
kerja, dan kondisi – kondisi apapun yang menurut 
hukum dan praktek nasional dicakup dalam istilah 
ini
Persyaratan kerja lainnya, yakni usia minimum 
untuk bekerja, pembatasan pekerjaan rumah, dan 
hal – hal lain yang menurut hukum dan praktek 
nasional dianggap sebagai persyaratan kerja
Hak untuk berserikat dan mengambil bagian 
dalam pertemuan-pertemuan dan 
kegiatan-kegiatan serikat buruh dan perkumpulan 
lain
Hak untuk mendapatkan layanan kesehatan 
termasuk kesehatan reproduksi
Hak untuk transfer dan menyimpan di bank
Hak untuk berlibur
Hak atas kebebasan bergerak diwilayah negara 
tempatnya bekerja dan kebebasan memilih 
tempat tinggalnya dalam wilayah tersebut
Hak untuk mendapatkan hak politik, 
berpartisipasi dalam masalah pemerintahan 
untuk memilih dan dipilih pada pemilihan umum 
di Indonesia sesuai dengan ketentuan 
perundang-undangan
Hak atas persamaan perlakuan sama dengan 
warga negara dari negara tempatnya bekerja
Hak atas tempat tinggal atau fasilitas umum dan 
sosial budaya
Hak untuk memilih pekerjaan
Hak atas peningkatan kapasitas diri baik melalui 
pendidikan formal maupun non formal
Hak untuk menikah atau memiliki pasangan hidup 
sesuai dengan pilihan orientasi seksual

APA MIGRASI AMAN BEKERJA ADALAH HAK

HAK-HAK BURUH MIGRAN
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Jenis-jenis pelanggaran Hak Asasi Manusia yang kerap 
dialami buruh migran:

Kemenaker, Jl. Jendral Gatot Subroto Kav. 51, 
Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12750, 
Indonesia. Telp: 021-5233733
Fax: 021-52963276
BNP2TKI, Jalan MT Haryono Kav 52, Pancoran, 
Jakarta Selatan 12770. Call Center TKI 
Telepon Halo TKI: 08001000
Direktorat PWNI-BHI Kemenlu, 
pengaduan kasus online: 
http://perlindungan.kemlu.go.id/portal/home/
pengaduan_kasus
KBRI/KJRI Setempat, Ketika tiba di negara 
tujuan, anda akan menerima SMS dari 
KBRI/KJRI setempat, mohon nomor telponnya 
disimpan.
LAPOR Presiden, SMS ke nomor 
bebas pulsa: 1708
Migrant CARE, Jalan Cempaka Putih Timur IV 
No. 11A, RT: 05 RW: 07, Kelurahan Cempaka 
Putih Timur, Kecamatan Cempaka Putih, 
Jakarta Pusat Indonesia – 10510
Tel/Fax: +62 21-4213506

Jika mengalami masalah-masalah selama proses 
bermigrasi, silahkan menghubungi:

Program MAMPU Migrant CARE merupakan 
kerjasama dengan Yayasan Kesehatan untuk Semua 
(NTT), Perkumpulan Panca Karsa (NTB), SARI 
(Solo), Migrant CARE Banyuwangi, Tanoker (Jember) 
dan Migrant CARE Kebumen yang merupakan 
bagian dari Program MAMPU sebagai  program 
kerjasama antara Pemerintah Indonesia dan 
Australia.

Gaji tidak Dibayar

Jam kerja tidak ada batasnya

Meninggal Dunia

Deportasi 

Penganiayaan

Bekerja tidak sesuai kontrak

Terancam hukuman mati 

Penganiayaan

Overstayers / Tinggal melebihi batas ijin 

Perkosaan

Tidak ada akses untuk komunikasi

Sakit saat bekerja

Pelecehan sekual

Disiksa dipenjara

Underpayment/ gaji dibawah standar

PHK sepihak dan tidak digaji

Tidak ada akses untuk beribadah

Hilang Kontak

Pembunuhan 

Perpanjangan kontrak kerja sepihak 

oleh majikan

Trafficking/perdagangan manusia

JENIS-JENIS
PELANGGARAN HAM

KEMANA TEMPAT 
MENGADU

PROGRAM KERJASAMA

Bagaimana Bermigrasi 
ke luar negeri  secara aman 
bagi Buruh Migran Perempuan? 

atas dukungan


