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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

I.1. Latar Belakang 

Bekerja itu ibadah, kebahagiaan, menjemput rezeki serta menjadi suatu 

kewajiban dasar yang harus dilakukan oleh setiap umat manusia dimuka bumi ini. 

Dengan bekerja, manusia dapat memenuhi kebutuhan hidupnya seperti dalam hal 

pangan, sandang dan papan yang bermanfaat untuk menghidupi diri sendiri, 

keluarga maupun lingkungan sekitarnya. Dalam proses bekerja, sebaiknya 

melakukan pekerjaan yang sesuai dengan kompetensi, bidang dan kemampuan 

yang dikuasai, bertujuan untuk dapat menciptakan suatu hal baru yang hasilnya 

dapat memberikan manfaat untuk masyarakat luas. Selain itu manfaat melakukan 

suatu perkerjaan bukan hanya menguntungkan bagi masyarakat luas, akan tetapi, 

jika dilihat dari nilai komersilnya para pekerja juga mendapatkan manfaat dengan 

memperoleh pendapatan yang lebih. Sumbangsih yang diberikan oleh pemberi 

maupun penerima kerja menjadi acuan untuk dapat terciptanya kesejahteraan di 

dalam lingkungan masyarakat. 

Sebagai negara berkembang, jumlah angkatan kerja di Indonesia dari  

tahun ke tahun semakin meningkat bersamaan dengan pertumbuhan jumlah 

penduduk. Kedua faktor tersebut mengakibatkan permintaan kesempatan kerja 

mengalami peningkatan yang sangat tinggi sekaligus menjadi tugas negara, baik 

untuk pemberi kerja, pengusaha, instansi maupun lembaga untuk membuka 

seluas-luasnya lapangan pekerjaan. Namun, yang menjadi permasalahan adalah 

jumlah pencari kerja dengan penyedia kerja tidak seimbang. Ditambah lagi, 

potensi antara satu individu dengan individu lainnya yang berbeda, membuat 

persaingan dalam dunia kerja semakin ketat. Walhasil, pemerintah harus 

memegang kendali dari polemik dalam bidang pekerjaan serta memberikan solusi 

yang tepat bagi keduanya supaya tidak terjadi tumpang tindih antara pemangku 

kepentingan. Dari situasi ini menunjukkan bahwa pemerintah juga turut serta 

dalam memberikan kepastian hukum yang dapat diterapkan melalui kebijakannya. 
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Pada masa pemerintahan Ir. Soekarno sampai Megawati Soekarnoputri,
1
 

peraturan yang berlaku mengenai pekerja atau buruh mengalami perubahan untuk 

dapat menyesuaikan kebutuhan zaman dan saat ini dengan adanya Undang- 

Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, memberikan jaminan 

sosial dan berkekuatan hukum tetap bagi para pekerja maupun buruh. Hal ini 

merupakan bukti nyata dari pemerintah, bahwa dalam pelaksanaan pembangunan 

nasional, tenaga kerja mempunyai peranan dan kedudukan yang sangat penting 

sebagai pelaku dan tujuan pembangunan,
2
 dikarenakan faktor yang berperan 

dalam pertumbuhan ekonomi di suatu negara yang dimulai dari sektor pertanian, 

perindustrian, pertambangan, pariwisata, perdagangan, perkebunan dan jasa, yang 

dalam pelaksanaannya melibatkan para pekerja yang ikut memberikan tenaga 

serta pemikiranya, bertujuan untuk meningkatkan produktivitas dalam negeri. 

Bumi dan air dan  kekayaan  alam  yang  terkandung  di  dalamnya 

dikuasai oleh negara dan  dipergunakan  untuk  sebesar-besar  kemakmuran 

rakyat
3
 belum tentu dapat di maksimalkan pemanfaatannya. Kesenjangan sosial 

yang terjadi dikota maupun didesa dilihat dari tiap daerah, menjadi pemicu kurang 

optimalnya pemerataan mulai dari segi pendidikan, pelayanan kesehatan, fasilitas 

umum dan sarana penunjang lainnya. Akibatnya, para pencari kerja berbondong- 

bondong pergi ke kota dengan harapan mendapatkan pekerjaan yang lebih layak 

daripada di desa. Sementara itu, mereka tidak mempunyai keahlian, keterampilan 

dan kemampuan yang mumpuni untuk bekerja dikota, sehingga menimbulkan 

permasalahan baru seperti kemiskinan, tingkat kriminalitas yang tinggi serta 

pengangguran karena tidak memiliki Sumber Daya Manusia (SDM)
4
 yang 

mempunyai mutu berkualitas untuk dapat bersaing dalam dunia kerja. 

Mengetahui peluang kerja di Indonesia yang minim dan kompetitif, 

mereka pun beralih dan mencari lapangan pekerjaan diluar negeri. Melihat 

peluang tersebut, pihak swasta pun gencar untuk membuka lowongan pekerjaan di 

bidang penyedia jasa dengan mengirimkan tenaga kerja yang ditujukan untuk 

 
h.21-24. 

1   
Asri  Wijayanti  SH,  MH,  Hukum  Ketenagakerjaan  Pasca  Reformasi,  Sinar Grafika, 

2  
Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, 

perihal menimbang, butir b. 
3 
Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Pasal 33 ayat (3). 

4 
Selanjutnya penulisan Sumber Daya Manusia disebut atau ditulis SDM. 
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mengisi kekosongan posisi yang di butuhkan oleh setiap negara, terlebih tenaga 

kerja dari sektor informal. Begitu besarnya minat dari masyarakat terutama dari 

kalangan bawah, terlebih mereka memiliki harapan untuk merubah nasib demi 

menaikkan derajat hidup untuk lebih baik dari sebelumya. Oleh sebab itu, calon 

pekerja yang jumlahnya mencapai ribuan bahkan ratusan jiwa, menyebar ke 

berbagai negara yang membuka peluang kesempatan kerja seperti Asia Tenggara, 

Asia Timur dan Timur Tengah. Hal inilah yang menjadi dasar terbentuknya 

sekumpulan orang yang mencari pekerjaan keluar negeri dengan sebutan Tenaga 

Kerja Indonesia (TKI)
5
 yang saat ini disebut sebagai Pekerja Migran Indonesia 

(PMI).
6
 

Bahwa penempatan bagi pekerja migran Indonesia merupakan suatu upaya 

untuk mewujudkan hak dan kesempatan yang sama bagi tenaga kerja untuk 

memperoleh pekerjaan dan penghasilan yang layak, yang pelaksanaannya 

dilakukan dengan tetap memperhatikan harkat, martabat, hak asasi manusia, dan 

perlindungan hukum, serta pemerataan kesempatan kerja dan penyedia tenaga 

kerja yang sesuai dengan kepentingan nasional.
7
 Untuk itu, pemerintah 

mengupayakan segala bentuk perlindungan supaya pekerja migran Indonesia 

mempunyai kesempatan serta jaminan kepastian hukum pada saat sebelum, 

selama bekerja di negara penempatan serta sampai kembali lagi ke daerah asal, 

yakni dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 juncto 

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran 

Indonesia. Penjelasan mengenai perlindungan PMI, P3MI
8
, mitra usaha, pemberi 

 

 

 
5 

Tenaga Kerja Indonesia atau yang selanjutnya disebut dengan TKI adalah setiap warga 

negara Indonesia yang memenuhi syarat untuk bekerja di luar negeri dalam hubungan kerja 

untuk jangka waktu tertentu dengan menerima upah. Penjelasan ini termuat pada Pasal 1 angka 1 

Undang-Undang No 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja 

Indonesia di Luar Negeri. 
6 
Pekerja Migran Indonesia adalah setiap warga negara Indonesia yang akan, sedang atau 

telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah di luar wilayah Republik Indonesia. 

penjelasan ini termuat pada Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang 

Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. 
7 
Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan 

Pekerja Migran Indonesia. 
8 
Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia adalah badan usaha berbadan hukum 

perseroan terbatas yang telah memperoleh izin tertulis dari Menteri untuk menyelenggarakan 

pelayanan penempatan Pekerja Migran Indonesia. 
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kerja, perjanjian kerja, visa kerja, SIP3MI
9
, lembaga serta pihak pemerintah yang 

terkait juga diatur di dalam peraturan tersebut diharapkan keberlangsungan 

perlindungan bagi PMI dari segala bidang dapat berjalan optimal. 

Calon TKI/PMI yang akan di kirim ke luar negeri harus memenuhi 

standarisasi. Standar tersebut dapat menggunakan Standar Kompetensi Kerja 

Nasional Indonesia (SKKNI)
10

, standar Internasional, atau standar khusus
11

 yang 

mengartikan bahwa PMI tidak serta merta diberangkatkan begitu saja oleh pihak 

agensi atau penyedia jasa. PMI telah atau harus mempunyai pembekalan yang 

matang mulai dari penerimaan materi misalnya seperti pengetahuan budaya di 

negara tujuan, budaya kerja, menguasai bahasa tertentu serta mempunyai 

keterampilan yang mahir yang memang dibutuhkan oleh pemberi kerja. Pihak 

penyedia jasa juga mempunyai kriteria khusus terkait calon pemberi kerja yang 

akan memperkerjakan PMI, khususnya keadilan atas pemenuhan hak bagi 

penerima kerja yakni PMI. Oleh karena itu, hitam diatas putih atau perjanjian 

sangat diperlukan supaya para pihak terkait dapat melaksanakan hak dan 

kewajibannya serta juga menjadi dasar hukum yang berlaku apabila salah satu 

pihak melanggar atau tidak menjalankan kesepakatan tersebut. 

Ironisnya, permasalahan yang sering dialami oleh PMI yakni tidak 

sempurnanya pelaksanaan perjanjian kerja. Perjanjian kerja dapat di 

kesampingkan ketika salah satu pihak melakukan perbuatan yang tidak sesuai 

dengan isi perjanjian tersebut. Terdapat beberapa permasalahan yang muncul 

karena disebabkan oleh ketidakpahaman maupun ketidakperdulian atas hal-hal 

yang seharusnya menjadi kewajiban dari masing-masing pihak. Permasalahan ini 

selalu terjadi dengan berbagai macam faktor yang melatarbelakanginya, 

kesengajaan, maupun ketidaksengajaan dari pelanggaran tersebut juga harus 

 
 

9 
Surat Izin Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia yang selanjutnya disebut 

SIP3MI adalah izin tertulis yang diberikan oleh Menteri kepada badan usaha berbadan hukum 

Indonesia yang akan menjadi Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia. 
10 

Selanjutnya penulisan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia disebut atau 

ditulis SKKNI. 
11 

Sulistyowati Irianto, Henky Irzan dan Lim Sing Meij, Akses Keadilan dan Migrasi 

Global Kisah Perempuan Indonesia Pekerja Domestik di Uni Emirat Arab, Cetakan Pertama, 

Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta 2011, h. 61. 
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ditelisik secara lebih mendalam. Atas permasalahan tersebut, menimbulkan 

kerugian yang harus dipertanggung jawabakan oleh pihak yang melanggar klausul 

perjanjian kerja. Kurangnya kesadaran hukum serta lemahnya posisi PMI, 

mengakibatkan PMI menjadi objek untuk mengganti atas kerugian yang telah 

timbul di dalamnya. 

Seperti yang diamanatkan di dalam Pasal 94 Undang-Undang Nomor 39 

Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di luar 

negeri memuat terkait dengan lembaga yang membawahi para PMI. Badan 

Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia atau 

singkatannya disebut dengan BNP2TKI adalah lembaga non kementerian yang 

bertugas dan berwenang untuk menjamin dan mempercepat terwujudnya tujuan 

dan penempatan dan perlindungan pada sebelum, selama, dan setelah masa 

penempatan. BNP2TKI memberikan layanan dalam bentuk bantuan jika PMI 

mempunyai permasalahan dengan tetap menjunjung tinggi harkat dan martabat 

bagi PMI. 

Untuk memberikan gambaran secara lebih luas terkait faktor yang 

menyebabkan pekerja migran Indonesia melanggar suatu perjanjian dan bentuk- 

bentuk upaya perlindungan hukum yang diberikan oleh BNP2TKI, supaya PMI 

dapat meminimalisir kesalahan yang sering terjadi pada saat pelaksanaan klausul 

perjanjian kerja serta tahapan-tahapan untuk menyelesaikan permasalahan yang 

berkaitan dengan perjanjian kerja. 

Dengan demikian berdasarkan latar belakang permasalahan diatas maka 

penulis merumuskan dengan judul “PERANAN BADAN NASIONAL 

PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA 

(BNP2TKI) TERHADAP PEKERJA MIGRAN YANG MELANGGAR 

KLAUSUL PERJANJIAN KERJA DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 

18 TAHUN 2017” 

UPN VETERAN JAKARTA



6 

 

 

I.2. Perumusan Masalah 

Dengan kendala serta permasalahan yang telah dikemukakan pada latar 

belakang diatas, penulis mengidentifikasikan masalah-masalah yang ada sebagai 

berikut : 

a. Apa saja faktor yang menyebabkan pekerja migran melanggar klausul 

perjanjian kerja dalam Undang-Undang No. 18 Tahun 2017? 

b. Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap pekerja migran 

Indonesia? 

 

 
I.3. Ruang Lingkup Penulisan 

Fokus utama dari penelitian ini, penulis hanya membatasi pembahasan 

mengenai faktor-faktor yang melatarbelakangi PMI melanggar klausul 

perjanjian kerja dan bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh 

BNP2TKI. Dalam hal ini tujuan dalam memberikan batasan ruang lingkup 

penulisan supaya pembahasan mengenai skripsi ini lebih jelas dan terarah. 

 

 

I.4. Tujuan dan Manfaat Penulisan 

Adapun yang menjadi tujuan dan manfaat penulisan ini yaitu: 

 
a. Tujuan Penulisan 

Berdasakan pada permasalahan yang telah di kemukakan diatas, maka 

dapat mengarah kepada tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan hukum ini, 

yaitu: 

1) Untuk mengetahui dan menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi 

timbulnya pelanggaran yang dilakukan oleh PMI dalam klausul 

perjanjian kerja. 

2) Untuk mengetahui, menjelaskan serta mempelajari bentuk 

perlindungan hukum yang diberikan oleh BNP2TKI. 
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b. Manfaat Penulisan 

Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat baik dari segi 

teoritis maupun secara praktis dalam pengembangan ilmu terlebih ilmu hukum 

pada umumnya. 

1) Secara Teoritis 

a) Secara teoritis, pembahasan yang dikemukakan penulis, 

diharapkan dapat mencapai hasil penelitian yang berguna untuk 

menambah wawasan, ilmu pengetahuan serta khususnya 

mengetahui lebih mendalam terkait latarbelakang klausul 

perjanjian kerja yang dilanggar oleh PMI serta bentuk 

perlindungan hukum yang diberikan dan diupayakan oleh 

BNP2TKI. 

b) Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kemaslahatan 

dalam bidang keilmuan serta menjadi sumbangan untuk bahan 

refrensi di bidang karya ilmiah yang memiliki tujuan untuk 

mengembangkan ilmu pengetahuan khususnya ilmu hukum dari 

perlindungan hukum. 

2) Secara Praktis 

a) Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

manfaat untuk dijadikan sebagai informasi dan bahan masukan 

bagi pihak-pihak yang berwenang serta pengetahuan bagi penulis 

yang selama ini hanya memperoleh di bangku perkuliahan saja. 

b) Dapat dijadikan sebagai bahan masukan bagi masyarakat agar 

lebih mengetahui bentuk perlindungan hukum bagi Pekerja 

Migran Indonesia (PMI). 
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I.5. Kerangka Teori dan Kerangka Konseptual 

a. Kerangka Teori 

 
Kerangka teori yang akan dijadikan landasan dalam suatu penelitian 

tersebut, adalah teori-teori hukum yang telah dikembangkan oleh para ahli 

hukum dalam berbagai kajian dan temuan antara lain sebagai berikut:
12

 

1) Teori Perlindungan Hukum 

Sudikno Mertokusumo mengemukakan tidak hanya tentang 

tujuan hukum, tetapi juga tentang fungsi hukum dan perlindungan 

hukum. Ia berpendapat bahwa: 

“Dalam fungsinya sebagai perlindungan kepentingan manusia 

hukum mempunyai tujuan. Hukum mempunyai sasaran yang 

hendak dicapai. Adapun tujuan pokok hukum adalah menciptakan 

tatanan masyarakat yang tertib, menciptakan ketertiban dan 

keseimbangan. Dengan tercapainya ketertiban di dalam masyarakat 

diharapkan kepentingan manusia akan terlindungi. Dalam 

mencapai tujuannya itu hukum bertugas membagi hak dan 

kewajiban antar perorangan di dalam masyarakat, membagi 

wewenang dan mengatur cara memecahkan masalah hukum serta 

memelihara kepastian hukum”
13

 

2) Teori Kontrak 

Teori yang mengkaji dan menganalisis tentang hubungan atau 

persetujuan yang dibuat antara subjek hukum yang satu dengan 

subjek hukum yang lain, di mana subjek hukum yang satu 

berkewajiban untuk melakukan sesuatu, sedangkan pihak yang lain 

berhak atas sesuatu.
14

 

Objek kajian teori kontrak, yaitu : 

a) Hubungan hukum para pihak; 
 

 
12 

Prof. Dr. H. Zainuddin Ali, M.A, Metode Penelitian Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, 

2014, h. 79. 
13 

Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum Suatu Pengantar, Liberty, 1999, h. 71. 
14 

Dr. H. Salim HS., S.H., MS dan Erlies Septiana Nurbani, SH., LLM, Buku Kedua 

Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi dan Tesis, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, 

2014, h. 241. 
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b) Adanya subjek hukum; dan 

c) Adanya hak dan kewajiban 

 
 

b. Kerangka Konseptual 

 
Kerangka konseptual adalah penggambaran antara konsep-konsep 

khusus yang merupakan kumpulan dalam arti yang berkaitan, dengan istilah 

yang akan diteliti dan/atau diuraikan dalam karya ilmiah.
15

 Adapun beberapa 

definisi dan konsep yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah 

sebagai berikut: 

 

1) Peranan adalah tindakan yang dilakukan seseorang atau sekelompok 

orang dalam suatu peristiwa atau bagian yang dimainkan seseorang 

dalam suatu peristiwa.
16

 

2) Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja 

Indonesia yang selanjutnya disebut BNP2TKI adalah lembaga 

pemerintah non kementerian yang berada di bawah dan bertanggung 

jawab kepada Presiden.
17

 

3) Pekerja Migran mengacu kepada seseorang yang akan, tengah, atau 

melakukan aktivitas yang dibayar di suatu negara dimana ia bukan 

merupakan warga negara.
18

 

4) Melanggar adalah suatu perbuatan yang dilakukan, yang 

menimbulkan akibat merugikan baik untuk diri sendiri maupun 

orang lain. 

5) Klausul adalah ketentuan dari suatu perjanjian, yang slah satu pokok 

atau pasalnya diperluas atau dibatasi.
19

 

 

 
15 

Prof. Dr. H. Zainuddin Ali, M.A, Metode Penelitian Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, 

2014, h. 96 mengutip pada Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta, UI Press, 

1986, h. 132 
16 

Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2008, h. 1173. 
17 

Republik Indonesia, Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2006 Tentang Badan 

Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia, Pasal 1. 
18 

Konvensi Internasional tentang Perlindungan Hak-hak Seluruh Pekerja Migran dan 
Keluarganya, Pasal 2 ayat (1), http://pusham.uii.ac.id, diakses pada hari Minggu tanggal 30 

September 2018 pukul 20.30 WIB. 
19 

Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2008. 
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6) Pekerja atau buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan 

menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.
20

 

7) Perjanjian kerja adalah perjanjian antara pekerja/buruh dengan 

pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat-syarat kerja, hak, 

dan kewajiban para pihak.
21

 

8) Pekerja Migran Indonesia adalah setiap warga negara Indonesia yang 

akan, sedang, atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah 

di luar wilayah Republik Indonesia.
22

 

 
 

I.6. Metode Penelitian 

Penelitian hukum pada dasarnya merupakan suatu kegiatan ilmiah yang 

didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk 

mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan 

menganalisisnya, kecuali itu, maka juga diadakan pemeriksaan yang mendalam 

terhadap fakta hukum tersebut untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan 

atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala bersangkutan
23

. 

Dengan demikian, metode penelitian yang digunakan penulis dalam skripsi ini 

adalah : 

a. Jenis Penelitian 

Berdasarkan perumusan masalah dan tujuan penelitian diatas, maka jenis 

penelitian yang akan dilakukan adalah dengan menggunakan penelitian 

hukum yuridis normatif. 

b. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan 

menggunakan pendekatan undang-undang (statute approach) serta 

pendekatan masalah (Case Approach): 

 

 
20 

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, 

Pasal 1 angka 3. 
21 

Ibid, Pasal 1 angka 14. 
22 

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan 

Pekerja Migran IndonesiaPasal 1 angka 2. 
23 

Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris, 

Edisi Pertama, Prenamedia Group, Jakarta, 2016, h.16. 
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1) Pendekatan perundang-undangan (Statute Approach) 

Dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap semua 

undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu 

hukum yang sedang ditangani
24

 mengenai perlindungan hukum 

untuk pekerja migran yang melanggar perjanjian kerja terhadap 

Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia. 

2) Pendekatan masalah (Case Approach) 

Melakukan telaah pada kasus-kasus terdahulu yang berkaitan 

dengan isu hukum yang berkaitan dengan perlindungan hukum bagi 

pekerja migran yang melanggar klausul perjanjian kerja. 

c. Sumber Data 

1) Bahan Hukum Primer 

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan bahan-bahan hukum 

dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan 

permasalahan penelitian di mana aturan ini mempunyai kekuatan 

hukum yang mengikat untuk pihak yang satu dengan pihak yang 

lainnya, antara lain Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang 

Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 Tentang 

Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri, 

Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian, 

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Pengesahan  

Konvensi Internasional Mengenai Perlindungan Hak-Hak Pekerja 

Migran dan Anggota Keluarganya, Peraturan Pemerintah Nomor 03 

Tahun 2013 Tentang Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Di Luar 

Negeri, Peraturan Menteri Tenaga Kerja (Permenaker) Nomor 22 

Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Penempatan dan Perlindungan 

Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri, Undang-Undang Nomor 18 

Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, Surat 

Izin Perekrutan Pekerja Migran Indonesia (SIP2MI) dan Surat Izin 

Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (SIP3MI). 
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Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 
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2) Bahan Hukum Sekunder 

Dalam penelitian ini, penulis membutuhkan wawancara, buku teks 

antara lain buku perburuhan, Undang-Undang, hasil-hasil penelitian 

seperti jurnal, hasil karya ilmiah para sarjana serta pendapat dari para 

pakar yang mendukung dan berkaitan dengan penulisan skripsi ini. 

3) Bahan Hukum Tersier 

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan petunjuk atau 

penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun sekunder seperti 

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kamus hukum, ensiklopedia 

dan lain-lain. 

d. Teknik Analisis Data 

Dalam teknik analisis data disini penulis melakukan secara kualitatif 

normatif yang dimana analisis yang dipakai tidak menggunakan angka 

maupun rumusan statistika dan matematika artinya disajikan dalam bentuk 

uraian. 
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I.7. Sistematika Penulisan 

Dalam menyusun skripsi ini, sistem penulisan dalam penelitian ini terdiri 

dari 5 bab, dimana tiap bab memuat penjelasan tersendiri terdiri dari beberapa 

sub-sub bab, yaitu: 

BAB I PENDAHULUAN 

Dalam bab ini peneliti menjelaskan latar belakang peneliti 

dalam melakukan penelitian ini, yang di pertegas dengan rumusan 

masalah yang ada, ruang lingkup penulisan, menjelaskan tujuan 

dan manfaat dilakukannya penelitian ini, kerangka teori dan 

kerangka konseptual serta metode penelitian yang digunakan untuk 

mendukung penelitian yang dilakukan oleh penulis. 

BAB II TINJAUAN UMUM 

Bab ini menjelaskan mengenai Pekerja Migran Indonesia 

(PMI), dan Perjanjian Kerja. 

BAB III GAMBARAN UMUM DAN PERAN BADAN NASIONAL 

PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA 

INDONESIA (BNP2TKI) 

Dalam bab ini penulis menguraikan mengenai BNP2TKI 

sebagai lembaga yang berwenang dalam melindungi Pekerja 

Migran Indonesia (PMI). Penjabarannya mengenai Profil 

BNP2TKI, Visi dan Misi, Fungsi Pokok, Tugas Pokok, Struktur 

Organisasi BNP2TKI serta Peran BNP2TKI dalam melindungi 

Pekerja Migran Indonesia (PMI). 

BAB IV PERAN BNP2TKI TERHADAP PEKERJA MIGRAN YANG 

MELANGGAR KLAUSUL PERJANJIAN KERJA DALAM 

UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2017 

Dalam bab ini penulis melakukan pembahasan dari suatu 

rumusan masalah mengenai faktor yang menyebabkan pekerja 

migran melanggar klausul perjanjian kerja dan bentuk perlindungan 

hukum terhadap pekerja migran Indonesia. 

UPN VETERAN JAKARTA



14 

 

 

BAB V PENUTUP 

Bab ini mencakup kesimpulan dan saran dari apa yang telah 

dibahas dalam Bab IV pembahasan penelitian ini. 
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