
Kapan lindungi kami?

Sarah Baglaban adalah seorang gadis Mindanao yang mengadu nasib di United Emirat Arab
(UEA), majikannya, Almas Mohammed al-Baloushi, berusaha memperkosanya. Sarah melawan
seraya menusukan pisau majikannya langsung merenggang nyawa. Tak pelak gadis muslim ini
harus masuk ke dalam penjara. Pemerintah Filipina melalui diplomat dan pengacara handal yang
mengerti hukum yang berlaku di negara Uni Emirat Arab, berusaha keras untuk melepaskan
Sarah dari hukuman mati. Bahkan Cory Aquino secara tegas mengancam untuk menarik pekerja
migran mereka. Tidak berhenti sampai disitu, mereka juga melakukan diplomasi ke negara-
negara lain sehingga masalah Sarah Baglaban menjadi krisis Internasional. Akhirnya UEA
ditekan oleh dunia Internasional, Sarah mendapatkan keringanan hukuman. Sarah pun
dibebaskan dan pulang ke Filipina dan disambut sebagai pahlawan di negaranya. Cory Aquino
ikut menyambut dan memeluknya ketika itu.

Ronald Reagen menegaskan bahwa “Government's first duty is to protect the people, not run
their lives” tugas utama negara adalah melindungi warganya. Maka tindakan pemerintah
Australia yang membela penyeludup narkoba di pengadilan, harus dilihat dalam perpektif itu.
Kalau membela penyelundup narkoba saja tugas negara, apalagi bagi para pahlawan devisa,
pahlawan kemiskinan, pahlawan dari kegagalan pembangunan nasional. Apa yang sudah kita
lakukan?

Quotes tersebut diharapkan dapat menjadi inspirasi bagi pengambil kebijakan untuk memikirkan
nasib buruh migran kita. Perlakuan yang selama ini mereka dapatkan selama bekerja menjadi
buruh di negeri orang, seolah-olah hanya menjadi sebuah cerita yang tidak tahu kapan
berakhirnya. Penyiksaan, perlakuan tidak manusiawi dan perampasan hak, seakan tiada henti
bagi warga negara yang disebut pahlawan devisa ini. Banyak cerita tentang buruh migran di luar
negeri. Dari yang berhasil dan sukses memperbaiki ekonomi keluarga sampai yang pulang tanpa
nyawa akibat dari kekerasan yang dialami disana.

Kasus kekerasan terbaru terhadap buruh migran Indonesia di Malaysia adalah tewasnya tiga
buruh migran Indonesia. Herman, Abdul Kadir Jaelani, dan Mad Noon, tewas ditembak petugas
keamanan karena dicurigai akan melakukan tindak kejahatan. Namun ada kejanggalan saat
diperiksa tubuh ketiga jenazah itu, ditemukan beberapa indikasi adanya pengambilan beberapa
organ dari tubuh mereka. Indikasi itu terlihat dari luka dan jahitan pada sejumlah bagian tubuh.
Hal ini didukung juga dengan hangatnya pemberitaan media disana sebelumnya mengenai
penjualan organ tubuh di Malaysia pada akhir-akhir ini. Semoga itu tidak terjadi. Namun siapa
yang dapat menjamin hal itu tidak terjadi di masa depan? Posisi pekerja migran kita sangat
rentan. Malahan tidak jelas, apalagi yang datang tidak melalui institusi formal, maklum karena
begitu mudah dan murahnya calon pekerja kita masuk ke negara jiran. Faktanya dengan
kemudahan masuk ke negara jiran, banyak sekali pekerja ilegal kita saat ini, kalau sebagian dari
mereka hilang, siapa yang tahu dan perduli?

Indonesia merupakan negara produsen buruh migran terbesar kedua di Asia Tenggara setelah
Filipina. Lebih dari 73% dari jumlah buruh migran Indonesia di luar negeri adalah perempuan
dan mayoritas bekerja sebagai PRT migran (Migran care). Proses seleksi yang tidak transparan
bahkan penuh dengan praktek manipulasi hingga suap, iming-iming penghasilan yang tinggi,
menjadikan para calon buruh migran berani mengeluarkan sejumlah uang untuk melancarkan
proses seleksi, merupakan salah satu penyebab minimnya kualitas dari mereka.



Saat ini pekerja migran kita bergerak dalam ragam pekerjaan dengan karakter 3D (dark,
danger,and dirty) kecenderungan Perusahaan Penyedia Jasa Tenaga Kerja Indonesia (PJTKI)
yang lebih mengedepankan kepentingan ekonomi ketimbang pemberdayaan buruh migran, juga
merupakan faktor yang sangat berimplikasi kepada keterampilan pekerja dan akhirnya
menyebabkan rendahnya martabat pekerja migran yang ujung-ujungnya perlakuan buruk harus
mereka terima.

Berbeda misalnya dengan tenaga kerja dari negara lain, misal Filipina yang buruh migrannya
mendapatkan fasilitas lebih baik dibandingkan dengan tenaga kerja asal Indonesia. Baik dari segi
derajat dan gaji yang mereka terima serta jenis-jenis pekerjaan, meski dalam posisi yang sama.
Hal ini terjadi karena adanya perbedaan kebijakan masing-masing negara dalam melindungi hak
setiap warga negaranya. Kebijakan dan tindakan kongkrit yang dilakukan pemerintah Filipina
dalam melindungi warga negaranya, menunjukkan betapa pemerintah Filipina mempunyai
keberpihakan yang signifikan bagi warga negaranya tanpa membedakan status sosial mereka.

Lalu bagaimana pemerintah Indonesia melakukan perlindungan bagi buruh migran agar
penderitaan mulai dapat diminimalisir? apakah pemerintah tidak memiliki peta penyelesaian
yang komprehensif untuk mengakhiri tindakan kekerasan dan memberikan perlindungan
terhadap buruh migrant?. Produk hukum merupakan salah satu instrumen penting dalam
perlindungan buruh migran, salah satunya yaitu meratifikasi Konvensi PBB Tahun 1990 tentang
perlindungan buruh migran dan anggota keluarganya. Namun terkesan lamban untuk
merealisasikannya, bahkan Kementerian Tenaga Kerja terkesan ogah-ogahan. Perjuangan buruh
migran mendesak pemerintah agar meratifikasi Konvensi itu sudah dilakukannya sejak tahun
2004. Namun, Kementerian Tenaga Kerja tetap menolak dari tahun ke tahun, bahkan pada tahun
2009 memasang iklan penolakan ratifikasi di berbagai media cetak. Dilain pihak pada tahun yang
sama, Kementerian Hukum dan HAM menyatakan perlu ada tindak lanjut dengan program dan
kegiatan yang progresif pasca-ratifikasi, hal itu juga sejalan dengan usulan dari Kementerian
Luar Negeri yang mendukung ratifikasi. Selain untuk perlindungan buruh migran, Pelaksanaan
konvensi juga akan mendorong perbaikan mekanisme penerimaan dan pengiriman pekerja
migran, baik di tingkat nasional maupun luar negeri. Selama tidak melanggar produk hukum,
pemerintah harus segera meratifikasi Konvensi tersebut. Akhirnya baru pada tahun 2011,
Kemenakertrans mendukung rartifikasi dan didukung juga oleh amanat dari Presiden tentang
ratifikasi Konvensi Perlindungan Buruh Migran pada 7 Februari 2012 ini. Hal ini sebenarnya
hanya semata-mata demi menjaga martabat dan nama baik bangsa dan negara di dunia
Internasional. Nah, sekarang bolanya ada di kaki lembaga legislatif, tinggal menendang saja.
Insyaallah..
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