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V. PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan, maka dapat

ditarik suatu simpulan sebagai berikut :

1. Perlindungan hukum yang dapat di berikan BP3TKI kepada korban tindak

pidana Tenaga kerja Indonesia di Luar Negeri ialah Pemberian pelayanan

penempatan dan perlindungan secara baik didalamnya mengandung prinsip

murah, cepat, tidak berbelit-belit dan aman serta dapat melindungi tenaga

kerja Indonesia yang bekerja di luar negeri dengan instansi-instansi yang

saling sinkron dan dapat bekerja maksimal dengan hubungan dan dinamika

kesatuan pemerintah Indonesia terkait perlindungan hukum bagi tenaga kerja

Indonesia di Luar Negeri, dengan demikian maka terhadap perlindungan

hukum yang wajb diberikan meliputi beberapa aspek yang terdiri dari

pemberian arahan yang tepat saat pembekalan dan persiapan keberangkatan

calon TKI yang akan di tempatkan di Luar Negeri, rehabilitasi kesehatan,

rehabilitasi sosial, bantuan hukum, dan reintegrasi sosial bagi TKI yang telah

mengalami tindak pidana kekerasan saat bekerja di Luar Negeri.
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2. Faktor penghambat dalam perlindungan hukum terhadap korban tindak

pidana kekerasan terdiri dari beberapa faktor yang saling berkaitan pada

faktor masyarakat dan TKI korban tindak pidana itu sendiri, lemahnya

pemahaman dan sikap acuh kepada peraturan yang berlaku di masyarakat,

dan calon TKI yang mengabaikan persiapan yang di lakukan saat pembekalan

dan persiapan keberangkatan sehingga pemerintah Indonesia mengalami

hambatan untuk memberikan perlindungan hukum kepada warga Negara

yang bekerja di Luar Negeri serta kurangnya pengetahuan terhadap peraturan

perundang-undangan terkait pekerjaan yang dilakukannya sehingga dengan

mau diberangkatkan oleh PPTKIS ilegal yang tidak ada perlindungan

hukumnya, dan hubungan diplomatik antar Negara yang harus dihormati akan

peraturan yang berlaku di Negara bersangkutan terkait permasalahan yang di

alami tenaga kerja Indonesia di Luar Negeri.

B. Saran

1. Disarankan kepada BP3TKI, BNP2TKI, KBRI, Masyarakat, serta Kepolisian,

agar dapat menjalin koordinasi yang berkesinambungan berkaitan dengan

perlindungan hukum terhadap tenaga kerja Indonesia di Luar Negeri korban

tindak pidana, mengingat fokus utama terhadap perlindungan yang diberikan

terhadap korban adalah penanganan yang tepat dan benar maka terhadap

upaya yang terdiri dari pemberian arahan yang tepat saat pembekalan dan

persiapan keberangkatan calon TKI dengan tegas dan matang, rehabilitasi

kesehatan, rehabilitasi sosial, bantuan hukum, dan reintegrasi sosial bagi TKI

yang telah mengalami tindak pidana kekerasan saat bekerja di Luar Negeri
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dan dapat dikembangakan dengan upaya-upaya yang bersifat pencegahan

agar dikemudian hari warga Negara yang akan bekerja di Luar Negeri

terhindar dari tindak pidana kekerasan dan mendapat kepastian hukum yang

kuat dalam perlindungan hukumn saat menjalankan pekerjaannya di Luar

Negeri.

Diharapkan kepada BP3TKI, serta Kepolisian dan instansi yang saling berkaitan

yang bergerak dibidang perlindungan tenaga kerja Indonesia di Luar Negeri,

khususnya berkaitan dengan kurangnya pemahaman masyarakat maupun korban

terkait terhambatnya perlindungan hukum yang dapat diberikan pemerintah

Negara Indonesia dalam menangani masalah warga negaranya yang bekerja di

Luar Negeri maka diperlukan suatu kegiatan sosialisasi khususnya di wilayah-

wilayah yang banyak peminat sebagai calon TKI seperti di kabupaten Lampung

Timur, disamping itu perlu ada kajian dan pengembangan peraturan tentang

perllindungan TKI di Luar Negeri dengan perkembangan saat ini, serta

penambahan anggaran untuk lembaga perlindungan hukum pemerintah Indonesia

yang sistematis guna kinerja dari instansi yang dapat sinkron dan bekerja sama

dengan baik dalam upaya perlindungam hukum warga Negara Indonesia di Luar

Negeri yang lebih efektif lagi.


