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PENGANTAR 
The Humanitarian Organization for Migration Economics (Organisasi Kemanusiaan untuk 
Ekonomi Migrasi / HOME) adalah sebuah organisasi non-pemerintah yang berbasis di 
Singapura yang melayani kebutuhan masyarakat migran, terutama pekerja migran dengan upah 
rendah. Didirikan pada tahun 2004, HOME telah diberikan status ECOSOC oleh Perserikatan 
Bangsa-Bangsa, dan memberikan layanan kepada ribuan pekerja migran yang membutuhkan 
melalui penyediaan penampungan, bantuan hukum, pelatihan dan program-program rehabilitasi. 
Dalam tujuh tahun terakhir, HOME telah menyediakan penampungan bagi 1015 pekerja rumah 
tangga migran (Migrant Domestic Workers / MDW) dari Indonesia. 
  
Transient Workers Count Too (TWC2) adalah badan amal yang terdaftar di Singapura yang 
memperjuangkan perlakuan yang adil terhadap pekerja migran kerah-biru dan pekerja rumah 
tangga migran. Badan amal ini melakukan pekerjaan advokasi, melakukan penelitian, dan 
menyediakan berbagai bantuan kepada para pekerja migran yang mengalami kecelakaan di tempat 
kerja atau dieksploitasi oleh majikan dan agen tenaga kerja. TWC2 juga mendukung berbagai 
aktivitas dua kelompok pekerja rumah tangga indenpenden, yaitu Indonesian Family Network 
(IFN) dan Filipino Family Network (FFN). 
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HOME dan TWC2 telah memanfaatkan berbagai sumber informasi di dalam organisasi mereka 
untuk menyusun sejumlah pernyataan dan rekomendasi yang dituangkan di dalam laporan ini. Ini 
termasuk data survei, data kasus, wawancara pribadi dengan para pekerja rumah tangga 
Indonesia, dan pengumpulan pengalaman para pekerja sosial dan pekerja sukarela kami. Dalam 
penyusunan laporan ini, HOME dan TWC2 juga mengadakan konsultasi dengan para pekerja 
rumah tangga migran Indonesia di bulan Juli 2017: 30 pekerja rumah tangga berpartisipasi, 
termasuk beberapa perwakilan dari Indonesian Family Network. Kami juga mengacu pada 
literatur akademis yang relevan dan laporan media tentang pekerja rumah tangga migran. 
 
Ada sebanyak 239.700 pekerja rumah tangga migran di Singapura pada bulan Desember 2016. 1. 
Sebuah artikel Straits Times di bulan Mei 2016 menyatakan bahwa ada sebanyak 125.000 pekerja 
rumah tangga migran Indonesia di Singapura, dengan Indonesia sebagai negara dengan sumber 
terbesar.2  
 
Daftar Istilah 
Untuk tujuan laporan ini, istilah “Konvensi” mengacu pada Konvensi Internasional tentang 
Perlindungan Hak-hak  Seluruh Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya (International 
Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their 
Families / CMW).3 
 
Negara Tempat Kerja adalah Singapura. 
 
Negara Pihak, atau Negara Asal, adalah Indonesia. 
 
Nilai moneter dinyatakan dalam Dolar Singapura (S$). 
 
MASALAH YANG MENJADI PERHATIAN  
Masalah-masalah yang menjadi perhatian terbagi ke dalam lima kelompok besar: 
 

1. Kegagalan dalam mengatur agen-agen perekrutan di dalam Negara Asal; 
2. Kurangnya orientasi dan pelatihan yang relevan dan berbasis hak sebelum keberangkatan; 
3. Kegagalan dalam mengikutsertakan Negara Tempat Kerja mengenai berbagai isu terkait 

dengan pekerjaan dan kondisi kehidupan para pekerja rumah tangga Indonesia; 
4. Kegagalan pihak perwakilan Indonesia di luar negeri untuk melindungi dan memberikan 

bantuan di Negara Tempat Kerja; 
5. Akses terhadap layanan keadilan dan kesejahteraan bagi para migran yang pulang ke 

negara asal. 

                                                             
1 Departemen Ketenagakerjaan (Ministry of Manpower), ‘Foreign Workforce Numbers’, http://www.mom.gov.sg/documents-and-
publications/foreign-workforce-numbers (accessed 8 August 2017). 
2 Arlina Arshad dan Joanna Seow, ‘Indonesia Plans to Stop Sending New Live-In Maids Abroad’, Straits Times,  18 Mei 2016. 
3 OHCHR, http://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/cmw.aspx (diakses pada tanggal 10 Agustus 2017). 
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KEGAGALAN DALAM MENGATUR AGEN-AGEN REKRUTMEN DI NEGARA ASAL 
Pekerja rumah tangga Indonesia seringkali direkrut di negara asal mereka melalui berbagai saluran 
resmi dan tidak resmi (agen-agen tanpa izin). 
 
Hal ini melanggar Pasal 66 Ayat 2 dari Konvensi yang menyatakan bahwa pihak berwajib di 
Indonesia harus memberikan wewenang, menyetujui dan mengawasi perantara (baik badan 
pemerintah maupun swasta) yang terlibat di dalam perekrutan warganya untuk bekerja di luar 
negeri. 
 
Sifat proses perekrutan yang tidak diatur di Negara Asal tersebut menyebabkan tingginya biaya 
perekrutan (juga dikenal sebagai “pinjaman penempatan”)4 untuk para pekerja yang datang ke 
Singapura, yang menyebabkan berbagai pelanggaran yang diuraikan di Bagian 2.4(a), Kondisi-
kondisi yang Serupa dengan Kerja Paksa. Sebagai akibatnya, hutang perekrutan antara 6 hingga 
10 bulan gaji pekerja (S$ 3.000 hingga S$ 4.500) kerap terjadi. Para pekerja seringkali harus 
bekerja selama berbulan-bulan baik tanpa upah atau dengan upah bulanan yang minim. Majikan 
juga memberlakukan batasan-batasan tambahan selama periode “pelunasan pinjaman” atau 
“potongan gaji”. Mereka, sebagai contoh, menolak memberikan hari istirahat kepada pekerja atau 
membatasi penggunaan telepon genggam. Pekerja rumah tangga yang ingin meninggalkan tempat 
bekerja mereka pada kurun waktu ini sangat rentan; mereka seringkali mengalami kesulitan yang 
besar dalam memperoleh bantuan dari agen perekrutan mereka, karena agen tersebut sering 
menekan para pekerja rumah tangga migran mereka untuk bertahan dalam kondisi kerja yang 
tidak menguntungkan ini hingga mereka dapat melunasi “pinjaman” mereka. 
 
Bilamana seorang pekerja berhasil beralih ke majikan baru, dia mungkin dapat berakhir dengan 
kenaikan hutang karena agen-agen seringkali mengenakan biaya tambahan sebesar satu atau dua 
bulan gaji, seolah-olah untuk menutupi biaya penempatan kerja. Para pekerja rumah tangga dapat 
dipindahkan oleh agen dari satu majikan ke majikan lain – praktik yang disebut “mengaduk” atau 
“mendaur ulang” – yang membuat para pekerja rumah tangga tersebut terjebak dalam hutang 
yang kian membengkak dan sangat sulit untuk dilunasi.5 Sistem perekrutan ini dipersulit dengan 
adanya berbagai tingkatan perantara, yang, dengan ketiadaan protocol seputar transparansi dan 
akurasi dokumentasi, menyebabkan kenaikan beban biaya. 
 
Pemerintah Indonesia juga bermitra dengan sejumlah bank dan agen perekrutan untuk 
memberikan pinjaman uang kepada para pekerja rumah tangga untuk membantu mereka 
melunasi biaya agen. Dengan skema ini, seorang pekerja rumah tangga Indonesia akan 
mengambil pinjaman pribadi dengan jumlah sekitar S$1.700 dari Maybank Indonesia untuk biaya 

                                                             
4 ‘“The Current System is No Good”: The Challenges of Singapore’s Domestic Work Industry’, Asia Research Institute, Policy 
Briefing, September 2016, no.5, http://migratingoutofpoverty.dfid.gov.uk/files/file.php?name=rp08-mig-ind-mi-policy-brief-
v9.pdf&site=354 (diakses pada tanggal 10 Agustus 2017). 
5 Ibid.   
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pelatihan, pembuatan paspor, cek medis dan biaya penempatan untuk agen-agen Indonesia. 
Pekerja rumah tangga migran yang mengambil pilihan ini tetap harus membayar biaya layanan 
terpisah kepada agen-agen Singapura dengan biaya sebesar S$1.000, namun tidak dikenakan biaya 
transfer bila mereka berganti majikan.6 Meskipun skema ini diterapkan untuk membatasi biaya 
dan meningkatkan transparansi, keluarga para pekerja rumah tangga masih  menghadapi resiko 
apabila pekerja tersebut melanggar kontrak kerja dan/atau gagal membayar pinjamannya. HOME 
dan TWC2 telah menemukan banyak laporan tentang pekerja rumah tangga dan keluarga mereka 
yang mendapatkan ancaman dan pelecehan oleh agen-agen Indonesia karena gagal memenuhi 
kewajiban atas pinjaman mereka. Pekerja rumah tangga migran yang ingin menghindari sistem 
perekrutan eksploitatif ini tidak diperbolehkan karena praktik “perekrutan langsung” tidak 
diizinkan di bawah hukum Indonesia. 
 
ORIENTASI DAN PELATIHAN PRA-KEBERANGKATAN  
Meskipun Pasal 33 dan Pasal 37 Konvensi menetapkan bahwa Negara Asal harus menjamin 
seluruh pekerja migrannya mendapatkan informasi sepenuhnya tentang hak dan kewajiban 
hukum mereka sebelum mereka berangkat keluar negeri, sebagaimana kondisi penerimaan dan 
tempat tinggal di Negara Tempat Kerja, para pekerja rumah tangga migran Indonesia seringkali 
tidak tahu-menahu mengenai hak-hak mereka. Yang terjadi adalah, persiapan untuk bekerja di 
luar negeri cenderung memasukkan sosialisasi kepada pekerja rumah tangga untuk mengadopsi 
sikap yang sesuai/menurut (“Anda berada di sana untuk bekerja, tahan saja”); peringatan tentang 
pelanggaran hukum (seperti mencuri, atau hamil), dan sejumlah peraturan moral (sebagai contoh, 
peringatan untuk tidak memiliki hubungan romantis atau seksual).7  
 
Selain itu, tidak ada tindak lanjut dari perekrut Indonesia mengenai kesejahteraan mereka begitu 
pekerja rumah tangga migran tiba di Singapura. Ketika masalah timbul, agen-agen ini tidak 
menunjukkan minat yang besar untuk melindungi pekerja mereka, dan hanya tertarik untuk 
memperoleh kembali hutang yang dikeluarkan oleh pekerja. Sejumlah besar pekerja rumah tangga 
migran melaporkan kekerasan verbal dan ancaman dari perekrut mereka di Indonesia ketika 
mereka mengeluhkan tindak kekerasan dan eksploitasi oleh majikan mereka di Singapura. 
Seringkali, respon dari agen mereka hanyalah dalam bentuk nasihat untuk bersabar dan “tidak 
membuat masalah”. Pelatihan yang diterima oleh para pekerja ini bersifat dasar, seringkali tidak 
dikhususkan secara budaya, dan tidak terbukti berguna dalam pekerjaan mereka di dalam rumah 
tangga Singapura. Para pekerja telah banyak memberikan laporan penyitaan paspor, dokumen-
dokumen pribadi dan telepon genggam oleh perekrut dan karyawan pusat pelatihan. Akibatnya, 
mereka terputus dari komunikasi dengan keluarga dan kerabat mereka, dan terputus dari akses 
untuk memohon bantuan ketika dibutuhkan. 
                                                             
6 Joanna Seow, ‘Compulsory Finance Scheme for Indonesian Maids’, Straits Times, 24 June 2016. 
7 Hal ini bertentangan dengan kondisi EFMA untuk pemegang izin kerja perempuan untuk “hamil atau melahirkan anak di 
Singapura selama dan setelah masa berlaku izin kerjanya”. Peraturan tersebut juga menetapkan bahwa pegawai asing “tidak boleh 
terlibat dalam kegiatan illegal, tak bermoral atau tidak diinginkan, termasuk memecah-belah keluarga di Singapura”. Lihat 
Peraturan Ketenagakerjaan Tenaga Kerja Asing (Bab 91A), Tata Kerja Tenaga Kerja Asing (Izin-izin Kerja) 2012, Jadwal 
Keempat, Bagian VI, paragraf 7. 
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Pusat-pusat pelatihan ini seringkali dalam kondisi yang buruk, di mana para pekerja juga sering 
melaporkan bahwa mereka hanya diberikan makanan berupa mi instan dan nasi putih. Tidak ada 
kebebasan bergerak karena mereka dilarang meninggalkan pusat pelatihan; Selain itu, beberapa 
pusat pelatihan tidak mengizinkan kunjungan dari anggota keluarga. Banyak pekerja rumah 
tangga yang dipaksa untuk memotong pendek rambut mereka. Banyak pula laporan mengenai 
area untuk tidur yang penuh sesak tanpa adanya kasur. 
 
Pekerja rumah tangga migran sering diberi informasi yang tidak memadai dan/atau tidak akurat 
mengenai syarat kerja mereka dan sifat pekerjaan yang harus mereka laksanakan. Banyak pekerja 
rumah tangga migran melaporkan bahwa beban kerja mereka lebih besar dari apa yang telah 
mereka sepakati (sebagai contoh, ukuran rumah atau rumah tangga lebih besar dari apa yang 
telah diberitahukan kepada mereka), sementara sejumlah pekerja lain melaporkan periode 
pemotongan gaji yang diperpanjang. Banyak yang tidak memahami isi kontrak yang mereka 
tandatangani di Indonesia, karena kontrak tersebut ditulis dalam Bahasa Inggris dan isinya tidak 
dijelaskan kepada mereka; sebagian dari mereka bahkan melaporkan bahwa mereka disuruh 
menandatangani kontrak kosong. Banyak pekerja yang melaporkan bahwa mereka tidak 
diperbolehkan oleh rekruter mereka untuk mengajukan terlalu banyak pertanyaan. Para pekerja 
rumah tangga juga tidak diberikan ruang untuk negosiasi mengenai kondisi kerja yang lebih baik, 
misalnya mengenai hari istirahat (para pekerja rumah tangga tersebut berkata kepada kami bahwa 
agen-agen mereka akan berkata: “Anda mau bekerja atau mau berlibur?”). Lebih jauh lagi, banyak 
dari para perempuan yang kami wawancara belum diberikan salinan kontrak kerja yang telah 
mereka tandatangani. Banyak dari perempuan tersebut juga dipaksa untuk mendandatangani 
kontrak baru ketika mereka tiba di Singapura; kontrak-kontrak ini terkadang mengandung 
persyaratan yang lebih tidak menguntungkan dibandingkan dengan kontrak yang telah mereka 
setujui di negara asal mereka. 
 
Walaupun pemerintah telah mendirikan pusat pelayanan terpadu satu atap bagi mereka yang 
pergi keluar negeri, tidak ada satupun dari para pekerja yang dihubungi oleh HOME atau TWC2 
yang tahu-menahu mengenai layanan pusat terpadu tesebut. Mereka juga tidak tahu mengenai 
adanya hotline krisis dari pemerintah. 
 
Sistem Komputerisasi Pekerja Migran Indonesia (Computerized System of Indonesia 
Migrant Workers / CMW) 
Banyak pekerja migran yang tidak tahu mengenai adanya CSIMW, yang menurut laporan 
kenegaraan pemerintah Indonesia dimaksudkan untuk mengumpulkan “data akurat dan terpadu 
mengenai penempatan pekerja migran” untuk meningkatkan perlindungan mereka. Laporan ini 
menyatakan bahwa CSIMW akan memuat data para pekerja migran yang terkait dengan proses 
rekrutmen, termasuk agen-agen perekrutan mereka, pusat-pusat pelatihan, fasilitas-fasilitas medis 
di mana mereka menjalani pemeriksaan kesehatan, asurasi, sertifikasi, lembaga keuangan serta 
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utusan-utusan Indonesia di luar negeri. Namun, para pekerja rumah tangga migran yang kami 
hubungi mengatakan bahwa mereka tidak tahu atau bingung mengenai sistem ini dan 
manfaatnya. 
 
KEGAGALAN DALAM MENGIKUTSERTAKAN NEGARA TEMPAT KERJA ATAS BERBAGAI ISU 

YANG TERKAIT DENGAN KONDISI KETENAGAKERJAAN PEKERJA RUMAH TANGGA 

INDONESIA 
Walaupun pemerintah Indonesia telah menandatangani beberapa perjanjian bilateral dengan 
Singapura untuk memajukan kepentingan ekonominya, saat ini pemerintah Indonesia tidak 
memiliki nota kesepahaman dengan Singapura terkait dengan perlindungan dan penempatan 
pekerja migran.8 Di dalam laporan kenegaraannya, Indonesia menyebutkan peluncuran Kartu 
Pekerja Indonesia-Singapura (KPIS). Namun, terdapat kekurangan informasi yang tersedia untuk 
para pekerja rumah tangga di Singapura mengenai maksud adanya kartu ini serta manfaat dan 
keuntungan potensial yang diberikannya kepada pekerja rumah tangga Indonesia. Para pekerja 
tersebut menanggapi kartu ini dengan skeptis dan mempertanyakan mengapa migran profesional 
Indonesia tidak diberikan kartu ini. Mereka pada umumnya memandang kartu ini sebagai alat 
yang akan membuat mereka rentan terhadap pemerasan dan diskriminasi karena mereka akan 
dengan mudah diidentifikasi sebagai pekerja rumah tangga. Para pekerja yang mengalami 
kekerasan dan eksploitasi dan kembali ke negara asalnya telah menghadapi rintangan birokrasi 
yang sulit mereka atasi dalam usaha mereka untuk mengklaim manfaat yang seharusnya diberikan 
kartu tersebut. 
 
Kondisi-Kondisi Serupa dengan Perdagangan Manusia dan Kerja Paksa  
Organisasi Buruh Internasional (International Labour Organization / ILO) telah 
mengidentifikasi 11 indikator kerja paksa, termasuk penyalahgunaan kerentanan, penipuan, 
pembatasan pergerakan, isolasi, penyimpanan dokumen-dokumen identitas, kekerasan fisik dan 
seksual, penahanan gaji, intimidasi dan ancaman, penjeratan hutang, kondisi hidup dan kerja yang 
tidak pantas, serta lembur yang berlebihan.9 Pekerja rumah tangga migran Indonesia rentan 
terhadap sebagian besar dari indikator-indikator ini. 
 
Masalah paling umum yang dilaporkan oleh para pekerja rumah tangga kepada HOME dan 
TWC2 – masalah-masalah yang kami dokumentasikan secara rutin di situs jejaring dan laporan 
kami 10 – termasuk: 

                                                             
8 Laporan Awal Republik Indonesia tentang Pelaksanaan Konvensi Internasional tentang Perlindungan Hak-hak Semua Pekerja 
Migran dan Anggota Keluarganya Sesuai dengan Prosedur Pelaporan yang Disederhanakan, 2017, hal.7, paragraf 17, 
http://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CMW/Shared%20Documents/IDN/CMW_C_IDN_1_6902_E.pdf (diakses pada tanggal 
4 Juli 2017). 
9 International Labour Organization, ‘Indicators of Forced Labour’, http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---
declaration/documents/publication/wcms_203832.pdf (accessed March, 8 2016). 
10 Sebagai contoh, lihat Humanitarian Organization for Migration Economics, Home Sweet Home? Work, Life and Well-being of 
Foreign Domestic Workers in Singapore (Singapore: HOME, 2015); Humanitarian Organization for Migration Economics, The Invisible 
Help: Trafficking into Domestic Servitude in Singapore (Singapore: HOME, 2012). Lebih lanjut, kunjungi situs HOME 
(http://www.home.org.sg/) dan TWC2 (http://twc2.org.sg).  
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a) Tidak ada atau rendahnya gaji hingga 10 bulan ketika mereka harus melunasi hutang biaya 

perekrutan; 
b) Kurangnya hari libur/istirahat; 
c) Lamanya waktu bekerja hingga 16 dan 18 jam sehari; 
d) Akses ke perawatan medis yang tidak memadai 
e) Kekerasan verbal yang terus-menerus; 
f) Makanan yang tidak memadai dan/atau tidak berkualitas, atau makanan yang melanggar 

kepercayaan agama mereka (sebagai contoh, makanan yang tidak halal); 
g) Kondisi hidup yang memprihatinkan, termasuk area tidur yang sesak, kurang ventilasi 

udara, dan/atau tidak adanya kebebasan pribadi; 
h) Pembatasan komunikasi, seringkali dipaksakan dengan cara menyita telepon genggam 

dan/atau pembatasan penggunaan telepon genggam yang tidak masuk akal; 
i) Penahanan dokumen-dokumen pribadi yang penting, termasuk paspor; 
j) Aksi pengintaian yang mengganggu, termasuk adanya kamera televisi sirkuit-tertutup di 

kamar tidur; 
k) Sejumlah keluhan mengenai adanya kekerasan psikologis dan intimidasi dan ancaman 

oleh majikan dan perekrut; sebagai contoh, ancaman memasukkan pekerja ke dalam 
daftar hitam, pemecatan dan/atau deportasi; 

l) Ketidakmampuan untuk memperoleh kebebasan untuk mengganti majikan, yang 
berakibat pekerja harus bertahan di dalam situasi yang kasar dan eksploitatif karena takut 
dipecat dari pekerjaan dan pulang ke Indonesia dengan hutang perekrutan yang tidak 
dapat mereka lunasi. 

  
Hal-hal di atas merupakan “perlakuan yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan” dan, 
dengan demikian, melanggar Pasal 10 Konvensi. Bahwa kondisi-kondisi yang disebutkan di atas 
adalah serupa dengan kerja paksa, maka hal-hal di atas juga berisiko melanggar persyaratan yang 
ditetapkan di dalam Pasal 11. Walaupun tindak-tindak kekerasan tersebut terjadi di Negara 
Tempat Bekerja, kegagalan Indonesia dalam mengikutsertakan Singapura untuk memperbaiki 
kondisi pekerjaan para pekerja rumah tangga dan untuk menghilangkan kekerasan merupakan 
pelanggaran terhadap Pasal 64 Konvensi (Kewajiban untuk berkonsultasi dan bekerja sama). 
 
 
PERWAKILAN INDONESIA DI LUAR NEGERI: KEGAGALAN DALAM MELINDUNGI DAN 

MENYEDIAKAN  
Bantuan di Negara Tempat Bekerja 
Indonesia telah menyatakan di dalam laporannya bahwa mereka mengadakan program-program 
pelatihan tahunan untuk para petugas konsuler dalam mengatasi isu-isu yang terkait dengan 
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perdagangan manusia, akses terhadap keadilan, dan hak-hak asasi manusia.11 IFN dan sejumlah 
kelompok lain bertemu dengan staf konsuler setiap triwulan. Namun, para pekerja rumah tangga 
migran berbagi pengalaman mereka kepada HOME dan TWC2 mengenai perlakuan-perlakuan 
bias oleh beberapa staf kedutaan garis depan, sementara para profesional mendapatkan perlakuan 
lebih sopan dan lebih hormat oleh para staf dibandingkan dengan pekerja rumah tangga. Para 
pekerja rumah tangga migran telah melaporkan bahwa mereka diberitahu oleh staf dan petugas 
Kedutaan bahwa mereka seharusnya tidak boleh mengeluhkan kondisi mereka karena mereka 
“beruntung” mendapatkan pekerjaan di Singapura. 
 
Selain itu, hotline kedutaan seringkali sibuk atau tidak dijawab. Selama mediasi, petugas kedutaan 
biasanya menyerahkan tanggung jawab penyelesaian perselisihan mengenai pekerjaan pekerja 
rumah tangga migran ke pihak agen-agen Singapura, sementara petugas kedutaan tersebut tidak 
memainkan peran yang lebih aktif. Para petugas dan pejabat juga seringkali memaksa para pekerja 
untuk pulang ke negara asal mereka sebagai solusi atas masalah mereka, dan tidak berjuang untuk 
menjamin hak-hak pekerja tersebut di Singapura. 
 
Kontrak Standar 
Kedutaan Besar Republik Indonesia telah membuat kontrak kerja standar dengan tujuan 
melindungi hak-hak pekerja, namun ketentuan-ketentuannya tidak sesuai dengan standar 
ketenagakerjaan internasional. Tidak ada ketentuan-ketentuan mengenai hari libur nasional, 
batasan jam kerja, serta standar-standar akomodasi. Selain itu, walaupun ada ketetapan bahwa 
pekerja berhak atas empat hari libur/istirahat dalam sebulan, namun ketiadaan ketentuan 
(mengenai hari libur umum) tersebut membuat majikan memilih untuk memberikan kompensasi 
finansial kepada pekerja sebagai pengganti hari-hari libur tersebut. 
 
Tempat Penampungan di Kedutaan 
Baik mantan staf kedutaan maupun para pekerja rumah tangga yang telah tinggal di tempat 
penampungan kedutaan telah mengkritik tempat penampungan ini karena tidak menyediakan 
makanan yang cukup; menyita telepon genggam, mengakibatkan pekerja rumah tangga migran 
tidak dapat menghubungi keluarga mereka; dan membatasi pergerakan para pekerja rumah 
tangga migran tersebut dengan tidak mengizinkan mereka keluar dari tempat penampungan. 
Tempat penampungan ini, sebagaimana dilaporkan, seringkali penuh sesak, dan staf kedutaan 
bersikap kasar terhadap penghuni tempat penampungan. Pekerja rumah tangga migran juga 
melaporkan bahwa tempat penampungan tersebut kekurangan staf, di mana seorang pekerja 
rumah tangga migran yang tinggal di tempat penampungan tersebut selama lebih dari dua bulan 
dalam tahun ini mengatakan bahwa kelihatannya hanya terdapat dua orang yang mengurus lebih 
dari 150 perempuan (pekerja rumah tangga migran). 
 

                                                             
11 Initial Report of the Republic of Indonesia on the Implementation of the International Convention on the Protection of the 
Rights of All Migrant Workers, para 48, p. 18. 
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Hal di atas merupakan pelanggaran Pasal 64 Konvensi (konsultasi dan kerja sama dengan maksud 
memajukan kondisi manusiawi bagi pekerja), dan Pasal 65 Bagian 2 (penyediaan layanan konsuler 
dan layanan-layanan lainnya yang memadai). 
 
MIGRAN YANG PULANG: AKSES TERHADAP KEADILAN DAN REINTEGRASI 
Banyak pekerja rumah tangga migran yang menyatakan keprihatinan mengenai kesempatan kerja 
bagi mereka saat kembali ke Indonesia. Ada persepsi yang meluas bahwa pemerintah Indonesia 
tidak berbuat banyak untuk membantu pekerja rumah tangga migran, khususnya dalam 
menyediakan peluang bisnis dan pekerjaan yang memadai yang dapat menjamin kehidupan yang 
layak bagi para migran yang pulang dan keluarga mereka. Tanpa alternatif-alternatif ini, pekerja 
rumah tangga migran seringkali merasa bahwa mereka tidak memiliki banyak pilihan kecuali 
mencari pekerjaan di luar negeri lagi untuk menafkahi keluarga mereka dan mencapai mobilitas 
sosial-ekonomi. Hanya sedikit peserta kelompok fokus yang tahu mengenai adanya “program-
program reintegrasi” pemerintah, yang mencerminkan kurangnya publisitas atas program-
program tersebut. Upaya untuk melindungi keluarga pekerja juga terbatas. 
 
Pekerja rumah tangga migran yang dipecat secara tidak adil dan/atau mengalami kekerasan oleh 
majikan dan/atau agen perekrut mereka, serta mereka yang pulang ke negara asal dengan masalah 
medis, tetap tidak mendapatkan kejelasan mengenai cara untuk mendapatkan keadilan dan 
mengklaim kompensasi di saat kepulangan mereka. 
 
Hal ini melanggar Pasal 67, yang mencantumkan bahwa Negara Pihak harus bekerja sama untuk 
memajukan “kondisi-kondisi ekonomi yang memadai” bagi pekerja migran untuk pemukiman 
kembali, termasuk memfasilitasi “reintegrasi sosial dan budaya yang tahan lama” di negara asal 
mereka. 
 
SARAN-SARAN 
Menunggu kesimpulan dari hal di atas, Negara Pihak harus segera: 
 

1. Memperbaharui kerangka peraturan untuk perekrut di Indonesia untuk menjamin bahwa 
para pekerja hanya dikenakan biaya dan direkrut sesuai dengan standar-standar yang 
ditetapkan di dalam Konvensi Agen-agen Perekrutan Swasta. 
 

2. Mengadopsi peraturan dan merancang sistem pengawasan yang efektif untuk menjamin 
bahwa agen-agen perekrut, agensi perekrut dan pusat-pusat pelatihan menghormati hak-
hak seluruh pekerja rumah tangga. Seluruh agen perekrut dan ketenagakerjaan harus 
terakreditasi dan dapat ditinjau setiap tahun. Sistem pengawasan harus mencakup 
inspeksi rutin tanpa pemberitahuan terhadap pusat-pusat pelatihan, dan sanksi bagi 
agensi atau pusat pelatihan manapun yang tidak mematuhi peraturan. Sistem ini juga 
harus menyediakan mekanisme pengaduan  yang efektif dan efisien di mana setiap 
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individu yang mengalami masalah dan pihak-pihak ketiga yang terkait (seperti anggota 
keluarga dan/atau organisasi masyarakat sipil) dapat mengajukan keluhan terhadap agen 
tenaga kerja dan pusat pelatihan yang tidak mematuhi peraturan tersebut. Terakhir, daftar 
agensi yang terakreditasi yang tersedia untuk umum sebagaimana daftar agensi yang 
masuk dalam daftar hitam. 

 
3. Memastikan bahwa pekerja migran perempuan memiliki akses yang sama dan independen 

atas dokumen-dokumen perjalanan yang tidak dibatasi dalam cara apapun dan tidak 
terkait dengan agen tenaga kerja. 

 
4. Menetapkan mekanisme untuk melindungi perempuan dari aksi balas dendam oleh 

perekrut, agen dan/atau majikan saat kepulangan ke Indonesia, termasuk tindakan yang 
dilakukan sehubungan dengan biaya perekrutan yang belum dibayar. 

 
5. Memungkinkan wanita untuk migrasi untuk bekerja tanpa melibatkan layanan agen 

perekrutan. Informasi mengenai bagaimana melakukan ini harus tersedia bagi semua 
pekerja migran potensial. 

 
6. Melakukan dan mendukung penelitian kuantitatif dan kualitatif, pengumpulan data, dan 

analisis untuk mengidentifikasi masalah-masalah dan kebutuhan yang dihadapi pekerja 
migran perempuan Indonesia di setiap fase proses migrasi dengan tujuan memajukan 
hak-hak pekerja migran perempuan dan merumuskan kebijakan yang relevan. 
 

7. Mengembangkan program-program pelatihan, serta dokumen-dokumen pra-
keberangkatan yang menginformasikan pekerja rumah tangga migran mengenai hak-hak 
mereka dan pilihan-pilihan yang tersedia bagi mereka apabila mereka mengalami 
eksploitasi dan/atau perlakuan tidak baik dalam bentuk apapun di tangan perekrut, agen 
atau majikan mereka. Ini harus disampaikan kepada mereka secara terpisah dari perekrut 
dan agen. 
 

8. Sistem CSIMW yang dimaksudkan untuk mengumpulkan data untuk kebutuhan 
perlindungan pekerja rumah tangga migran harus dipublikasikan secara lebih baik di 
antara komunitas pekerja rumah tangga migran dan proses pengumpulan data 
dikoordinasikan di antara berbagai instansi terkait. Pemerintah Indonesia dan instansi-
instansinya harus memastikan kebijakan-kebijakannya diketahui hingga ke tingkat 
provinsi. Manfaat untuk pekerja rumah tangga migran dari sistem perlindungan 
elektronik ini harus diperjelas serta mekanisme untuk mengklaim manfaatnya harus dapat 
diakses dengan mudah. 
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9. Memberikan bantuan hukum dan administrasi gratis kepada pekerja migran perempuan 
baik sebelum keberangkatan, selama masa kerja di luar negeri, dan saat kembali ke 
Indonesia. 

 
10. Memfasilitasi hak pekerja migran perempuan untuk kembali ke Indonesia apabila mereka 

mengkehendakinya, terlepas dari persyaratan kontrak kerja mereka dan biaya apapun 
yang harus dibayarkan kepada perekrut, agen atau majikan mereka. 

 
11. Menyediakan layanan reintegrasi dan rehabilitasi yang menyeluruh dan disesuaikan untuk 

pekerja migran perempuan saat kembali ke Indonesia. Layanan ini harus dipublikasikan 
secara luas dan memastikan aksesibilitasnya bagi para pekerja migran dan keluarga 
mereka. 

  
12. Meningkatkan penyediaan layanan konseling dan mediasi oleh Kedutaan Republik 

Indonesia di Singapura untuk pekerja rumah tangga migran Indonesia. Staf kedutaan 
harus diberikan pelatihan mengenai pendekatan yang peka terhadap gender dan 
berdasarkan hak. Kondisi hidup di tempat penampungan bagi para pekerja rumah tangga 
migran Indonesia harus diperbaiki. 

 
13. Mengembangkan program peningkatan kesadaran yang ditujukan kepada masyarakat 

umum di Indonesia. Termasuk keluarga pekerja migran perempuan, perekrut, juga 
majikan potensial di Singapura. Program-program ini harus menyoroti hak-hak 
perempuan yang terlibat dalam pekerjaan rumah tangga dan menyoroti kontribusi utama 
mereka bagi ekonomi Singapura dan Indonesia. 

 
14. Mendorong negara-negara anggota ASEAN lainnya, termasuk Singapura, untuk 

menandatangani dan mengesahkan Konvensi Tenaga Kerja Migran dan Konvensi 
Tenaga Kerja Rumah Tangga ILO. 

 
15. Mendesak pemerintah Singapura untuk: 

● Memperbaiki perlindungan legislatif untuk pekerja rumah tangga Indonesia dari 
eksploitasi berdasarkan ketentuan Konvensi Tenaga Kerja Migran dan Konvensi 
Tenaga Kerja Rumah Tangga ILO. 

● Memformalisasi semua persyaratan dengan menandatangani Nota Kesepahaman 
dengan Indonesia dan menyetujui bentuk standar kontrak di mana seluruh 
pekerja rumah tangga migran Indonesia harus direkrut dan dipekerjakan dengan 
mengikuti ketentuan kontrak tersebut.  

 
 
Untuk informasi lebih lanjut, mohon hubungi: 
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Humanitarian Organization for Migration 
Economics 
511 Guillemard Rd  
#01-06 Grandlink Square  
Singapore 399849 
 
Email: contact@home.org.sg 
Phone: (+65) 6344 0224  
Website: www.home.org.sg 

Transient Workers Count Too 
5001 Beach Road  
#09-86 Golden Mile Complex 
Singapore 199588 
 
 
Email: info@twc2.org.sg 
Phone: (+65) 6427 7001 
Website: www.twc2.org.sg 

 


