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BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
	Pengangguran di Indonesia bukan merupakan hal yang baru. Kenyataan ini bisa dilihat dari adanya pertumbuhan penduduk yang cukup tinggi tidak diikuti dengan ketersediaan kesempatan dan lapangan kerja yang memadai. Hal ini tidak sejalan dengan keberhasilan Indonesia dalam mempertahankan dan meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi yang tinggi. 
	Ambruknya sistem ekonomi lokal telah menyebabkan banyak tenaga kerja diekspos ke tempat-tempat kerja global untuk mendapatkan penghasilan.  Sementara itu kondisi geografis daerah asal juga tidak menjanjikan sebagai penopang kehidupan. Harapan orang semakin menipis untuk mengandalkan potensi daerah asal. Terlebih lagi bagi mereka yang bekerja di sektor pertanian, lambat laun ternyata tidak dapat diandalkan.
	Untuk menjadi pekerja di sektor formal sangat sulit, terlebih dengan munculnya banyak persaingan dari tahun ke tahun. Sementara itu bagi mereka yang mempunyai skill terbatas dan pengetahuan yang minim tidak mempunyai pilihan lain sehingga memilih bekerja di sektor informal. Terkait dengan hal tersebut, sebenarnya sudah ada beberapa kebijakan pemerintah dalam mengupayakan berkurangnya pengangguran seperti dengan pengiriman tenaga kerja di luar negeri. Meskipun dalam prakteknya upaya ini sarat dengan berbagai persoalan yang bermunculan kemudian.
	Dalam kehidupan masyarakat Indonesia, ketidakadilan terhadap perempuan  terus terjadi atas nama agama, budaya, sosial dan sebagainya. Tidak jarang perempuan menjadi korban ketidakadilan dari persoalan di bidang ketenagakerjaan. Sejak dari proses perekrutan, penampungan, pemberangkatan dan bahkan pemulangan bagi warga yang bekerja di dalam maupun di luar negeri. Hal ini ditengarai oleh banyak pihak sebagai akibat dari beroperasinya para calo maupun sponsor yang “nakal”. Tidak segan-segan, dengan berbagai iming-iming penghasilan dollar, ringgit, real maupun rupiah yang menggoda, banyak perempuan yang kemudian terpengaruh dan akhirnya dengan segala bujuk rayu para calo ini warga kemudian bersedia menerima ajakannya. 
	Proses trafficking sebenarnya sudah dimulai sejak dari awal perekrutan, ketika seorang calo atau sponsor menjanjikan warga untuk bekerja sebagai pegawai toko, PRT kemudian ketika sudah sampai di negara tujuan dialihkan menjadi PSK. Tentu saja hal ini tidak disadari para perempuan yang benar-benar ingin bekerja untuk mendapatkan penghasilan  yang memadai. Di samping itu banyak pula para perempuan yang pulang kembali ke kampung halaman tanpa membawa apa-apa karena selama bekerja tidak mendapatkan gaji. Di satu sisi hal ini menunjukkan bahwa tenaga yang dikeluarkan tidak dihargai. Belum lagi dengan banyaknya kasus kekerasan serta sederet persoalan lain yang menimpa para perempuan dan anak.
	Di desa Pesuningan, kec. Prembun, kab. Kebumen juga tidak luput dari permasalahan ini, dimana di wilayah ini sebagian penduduknya bermigrasi dengan bekerja di dalam dan di luar negeri. Oleh karena itu perlu dilakukan studi analisis gender atas kerentanan perempuan dan anak terhadap praktek trafficking, di samping hal lain yang menarik untuk diungkap lebih lanjut. Hal ini dilakukan dengan harapan dapat memberikan kontribusi serta rekomendasi yang positif bagi pemerintah daerah Kebumen dalam upaya perlindungan kepada warganya terhadap praktek trafficking. 
	
B. RUMUSAN MASALAH
Berdasarkan latar belakang yang telah di kemukakan, terdapat beberapa hal yang bisa diidentifikasi yaitu :
	Faktor-faktor yang menyebabkan perempuan dan anak terjerat dalam praktek trafficking

Jenis-jenis trafficking yang dijumpai pada perempuan dan anak
Proses terjadinya trafficking pada perempuan  dan anak
	Kepekaan gender dari para stakeholder atas terjadinya praktek trafficking terhadap perempuan dan anak, seperti dinas tenaga kerja, pemerintah daerah, BAPPEDA, perangkat desa, LSM, Ormas dan sebagainya.   
Sehingga dari beberapa identifikasi permasalahan di atas dapat diajukan suatu rumusan masalah yaitu : 						
“ Bagaimana analisis gender atas kerentanan perempuan dan anak terhadap praktek trafficking di desa Pesuningan Kec Prembun Kab Kebumen ? “
























BAB III
KAJIAN PUSTAKA
Ideologi Gender
	Dalam memahami ideologi gender harus memahami terlebih dahulu tentang konsep gender. Sebelum menguak lebih jauh tentang konsep gender harus dibedakan terlebih dahulu antara kata gender dan kata seks ( jenis kelamin). Pengertian jenis kelamin merupakan penafsiran atau pembagian dua jenis kelamin manusia yang ditentukan secara biologis yang melekat pada jenis kelamin tertentu. Seperti pada laki-laki memiliki penis, jakala (kala menjing) dan memproduksi sperma. Sementara perempuan memiliki alat reproduksi seperti : rahim dan saluran untuk melahirkan, memproduksi telur, memiliki vagina dan alat untuk menyusui. Alat-alat ini secara biologis atau sering disebut sebagai ketentuan Tuhan atau  “kodrat”. Sedangkan konsep gender yaitu sifat yang melekat pada kaum laki-laki maupun perempuan yang direkonstruksi secara sosial maupun kultural (Fakih, 1996). Dengan kata lain gender adalah konstruksi sosial yang mengatur pembagian peran sosial menurut jenis kelamin ( Margiyani, 1998 ).
	Di satu sisi dengan adanya konsep gender itu bisa menguntungkan bagi semua pihak baik laki-laki maupun perempuan, sebab dengan begitu ada batas demarkasi yang jelas antara gender dan kodrat. Namun di sisi lain hal ini juga menimbulkan ketidakadilan baik bagi laki-laki maupun perempuan. Bahkan yang paling sering terjadi adalah ketidakadilan bagi kaum perempuan di semua lapisan masyarakat yang bisa dilihat pada dominasi laki-laki terhadap perempuan sehari-hari.
	Perempuan sering dianggap sebagai orang yang berkiprah dalam sektor domestik, sedangkan laki-laki sebagai orang yang berada di jajaran sektor publik. Hal ini merupakan implikasi dari konsep dan commonsense yang tidak seimbang mengenai pemosisian antara perempuan dan laki-laki pada sektor kehidupan. Ideologi-ideologi sejenis disahkan menjadi fakta sosial tentang status dan peran-peran yang dimainkan oleh perempuan ( Abdullah, 1997). Implikasi lebih jauh lagi ideologi gender juga digunakan untuk melihat relasi antara pihak yang mengeksploitasi dengan yang dieksploitasi, seperti antara calo/sponsor/majikan dengan para perempuan dan anak yang dipekerjakan. Relevansi kenyataan ini terhadap posisi perempuan yang lebih dikedepankan dalam sektor domestik pada gilirannya berimbas pada jenis pekerjaan yang ditawarkan seperti pekerja rumah tangga, pelayan restoran, buruh pabrik dan sebagainya. Analisis gender yang digunakan dalam penulisan ini terutama mengenai kerentanan perempuan dan anak terhadap jenis pekerjaan tersebut yang biasanya tanpa disadari mereka terjerat dalam praktek trafficking.

B. Konsep Trafficking
	Definisi umum tentang trafficking dapat dijumpai dalam protokol PBB yang disahkan pada bulan November 2000 dimana Indonesia juga termasuk salah satu negara yang ikut menandatangani. Dimana konsep ini juga telah diadopsi oleh lembaga ACILS dan ICMC dalam lembar kerjanya sebagai bentuk perhatian yang mendalam terhadap praktek trafficking di berbagai belahan dunia. Yang dimaksud dengan trafficking adalah :
Rekrutmen, pengangkutan, pemindahan, menyembunyikan atau menerima orang dengan cara-cara ancaman, penggunaan kekuatan atau bentuk paksaan lain, penculikan, kebohongan, penipuan, penyalahgunaan wewenang dari posisi rentan atau memberi atau  menerima pembayaran atau manfaat untuk mendapatkan persetujuan dari seseorang yang mempunyai kendali terhadap orang lain, untuk tujuan eksploitasi (secara khusus, eksploitasi perburuhan dan seks)
Eksploitasi paling tidak, eksploitasi prostitusi terhadap pihak lain atau bentuk lain dari eksploitasi seksual, kerja atau layanan paksa, perbudakan atau praktik-praktik serupa perbudakan, penghilangan organ tubuh.
Dalam definisi ini terdapat hal yang penting dalam konteks Indonesia  yaitu persetujuan dari korban tidak relevan jika ada penyalahgunaan wewenang atau posisi terhadap pihak yang rentan, kebohongan atau penipuan. Terlebih lagi pada saat krisis ekonomi Asia yang meningkatkan prevalensi perempuan dan anak yang bekerja mencari pendapatan ke luar, pencegahan terhadap kemungkinan adanya eksploitasi terhadap orang yang paling rentan secara ekonomi harus dikedepankan.
	Di Indonesia, korban trafficking seringkali digunakan sebagai pekerja yang diperas (dengan tempat kerja dan kondisi/upah kerja yang buruk), PRT, pekerja restoran, penghibur “live“, pengantin pesanan, buruh/pekerja anak, pengemis jalanan, disamping mereka yang secara tradisional dapat dilihat sebagai pekerja prostitusi.
	Trafficking di Indonesia mempunyai dua bentuk yaitu domestik dan internasional. Karena Indonesia merupakan negara kepulauan dengan 33 propinsi yang meliputi 13.000 pulau dan ratusan kelompok etnis/budaya, sehingga banyak sekali tempat di mana orang dapat ditrafik ke sebuah lokasi yang tidak dikenal, pada gilirannya orang tidak mampu mendapatkan akses untuk kembali ke kampung halaman. Kebanyakan tempat yang digunakan untuk kegiatan trafficking domestik adalah tempat-tempat wisata atau dekat dengan perbatasan internasional. Seperti di Batam, Riau ( dekat dengan Singapura dan Malaysia), Kalimantan Barat (berbatasan dengan Malaysia), Bali, Jakarta, dan Surabaya merupakan tempat-tempat tujuan yang popular untuk trafficking domestik. 
	Di samping itu ada pula beberapa hal yang perlu diperhatikan ketika mengamati proses trafficking domestik yang sering terjadi adalah seorang perempuan dapat dibawa dari desa ke kota dengan janji diberi kerja, diculik dari desa dan dipindahkan ke lingkungan yang asing. Perempuan yang menjadi korban sudah dipisahkan dari lingkungan keluarga, masyarakat dan teman, serta dipisahkan dari jaringan pendukung fisik, emosional atau dengan bahasa maupun budaya yang dikenalnya  ( GAATW, 1999 ).
	Sementara itu trafficking internasional seringkali diselubungkan sebagai buruh migran atau layanan pengantin pesanan.  Para perempuan dan kaum muda yang tidak tahu apa-apa ini kemudian bertemu dengan “agen” yang mempengaruhi calon buruh migran dengan cerita tentang pekerjaan dengan gaji tinggi dan gaya hidup eksotik. Begitu keluar dari perbatasan Indonesia, saat itulah eksploitasi dimulai. Eksploitasi ini dapat berupa penahanan dokumen, jeratan hutang dikarenakan biaya yang sangat tinggi dikenakan kepada mereka, kesewenangan atas fisik/seksual oleh majikan, pengantin perempuan digunakan sebagai budak seks, atau cara-cara pemaksaan lainnya. Tempat tujuan yang biasanya digunakan sebagai ajang trafficking internasional dari Indonesia adalah Malaysia, Singapura, Hongkong, Jepang, Timur Tengah, Taiwan dan Korea             ( Kertas kerja ACILS-ICMC, 2005 ).
  
C.  Teori konflik
	Dalam sosiologi konflik dinyatakan bahwa setiap kelompok masyarakat memiliki kepentingan ( interest ) dan kekuasaan ( power ) yang merupakan pusat dari sikap setiap hubungan sosial termasuk hubungan laki-laki dan perempuan. Perubahan hubungan antara laki-laki dan perempuan hanya akan dilihat  dari konflik antar dua kepentingan.
	Menurut penganut teori konflik, kesatuan masyarakat yang berdasarkan integrasi dan kesanggupan orang menyesuaikan perilaku mereka masing-masing            (KJ Veeger, 1993 : 91). Kehidupan sosial dengan mengambil dampak struktur kekuasaan dan kepentingan kelompok sebagai masalah pokok. Prinsip dasar dalam kehidupan sosial menjelaskan bahwa adanya dominasi pihak kuat atas pihak lemah. Hal ini bisa dilihat pada relasi antara majikan/calo/sponsor dengan perempuan yang merupakan representasi dari adanya dominasi tersebut. Sebagai penengah diharapkan pihak pemerintah yang bisa menjembatani relasi yang pada gilirannya berimplikasi pada ketidakadilan yang menimpa perempuan termasuk pula di dalam melakukan upaya perlindungan terhadap warga agar tidak terjebak dalam praktek trafficking. 






BAB  IV

TUJUAN PENELITIAN

Penelitian ini bertujuan untuk :
	Memetakan faktor-faktor yang menyebabkan kerentanan perempuan dan anak terhadap jeratan trafficking yang dikaitkan dengan relasi gender

Melacak kerentanan perempuan dan anak terhadap praktek trafficking  pada waktu perekrutan, penampungan, pemberangkatan dan pemulangan.
	Mengetahui jenis-jenis trafficking yang sering menimpa perempuan dan anak dalam relasi gender
Memberikan masukan yang berguna bagi pemerintah daerah kabupaten Kebumen serta pihak terkait lainnya agar dapat melindungi warganya dari praktek trafficking yang dikaitkan dengan kepekaan di dalam studi analisis gender. 












BAB IV
METODE PENELITIAN
Pendekatan Penelitian
	Pendekatan penelitian adalah serangkaian cara yang dilakukan dalam melaksanakan penelitian sejak dari rumusan masalah sampai pada penarikan kesimpulan ( Ali M, dalam Setyaningsih, 2003 ). Jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan menggunakan pendekatan studi kasus.
	
Penentuan Satuan Kajian (unit of analysis )
	Seperti yang dikemukakan oleh Moleong ( 1989 ), penelitian dengan menggunakan metode kualitatif ditujukan untuk mengetahui lingkup dari subyek penelitian sebagai sumber, tempat memperoleh keterangan (fakta), maka digunakan penentuan satuan kajian. Satuan kajian dalam penelitian ini merupakan subyek penelitian yaitu para perempuan dan anak menjadi korban atas praktek trafficking baik di tingkat domestik maupun internasional. 
Teknik sampling dalam penelitian kualitatif berbeda dengan yang non kualitatif. Maksud sampling dalam hal ini ialah menjaring sebanyak mungkin informasi dari berbagai macam sumber dan bangunannya. Sampling bertujuan untuk menggali informasi yang akan menjadi dasar dari rancangan dan teori yang muncul. Sampel dalam penelitian kualitatif tidak dilakukan secara acak akan tetapi dengan menggunakan sampel bertujuan (purposive sampel) yang bercirikan sebagai berikut :
	Rancangan sampel yang muncul, sampel tidak dapat ditentukan atau ditarik terlebih dahulu.

Pemilihan sampel secara berurutan dengan tujuan untuk memperoleh variasi sebanyak-banyaknya.
Penyesuaian berkelanjutan dari sampel sehingga pemilihan sample berdasarkan pada fokus penelitian.
Pemilihan berakhir jika sudah terjadi pengulangan
Dalam penelitian ini juga digunakan pendekatan “snow ball” yang didasarkan pada asumsi bahwa informan tersebut sebagai aktor dalam penelitian yang diajukan. Penggunaan pendekatan “snow ball” ini dilakukan sepanjang diperlukan dalam penelitian.


Sumber Data
Data yang digunakan adalah data kualitatif yang meliputi: 
	Data primer, yaitu data autentik atau data langsung dari tangan pertama tentang masalah yang diungkapkan. Atau disebut dengan data asli.

Data sekunder, yaitu data yang mengutip dari sumber lain sehingga bersifat tidak autentik karena sudah diperoleh dari tangan kedua, dengan demikian data ini disebut juga data tidak asli.

D. Teknik Pengumpulan Data
	Pengumpulan data dilakukan dengan teknik: observasi, wawancara, angket, serta catatan lapangan.
Untuk mengumpulkan data yang diperlukan dalam penelitian  maka digunakan metode sebagai berikut :
a. Observasi
Observasi dapat diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan dengan sistematik fenomena-fenomena yang diselidiki (Sutrisno Hadi, 1983).
Dalam penelitian ini digunakan partisipasi terbatas (pemeranserta sebagai pengamat). Di sini peranan peneliti sebagai pengamat tidak sepenuhnya sebagai pemeranserta tetapi masih melakukan fungsi pengamatan. Ia menjadi sebagai anggota pura-pura, jadi tidak melebur dalam arti sesungguhnya. Dengan demikian masih membatasi para subjek menyerahkan dan memberikan informasi terutama yang bersifat rahasia (Moleong, 1989 : 127).
b. Wawancara
Maksud mengadakan wawancara, seperti ditegaskan oleh Licoln dan Guba dalam Moleong (1989 : 12), antara lain yaitu : mengkonstruksi mengenai orang, kejadian, kegiatan, organisasi, triangulasi, memverifikasi, mengubah dan memperluas konstruksi yang dikembangkan oleh peneliti sebagai pengecekan anggota.
Wawancara yang digunakan adalah wawancara pembicaraan formal, sebagaimana yang dikemukakan Patton dalam buku Lexy J. Moleong (91989 : 135-136). Pada jenis wawancara ini pertanyaan yang diajukan tergantung pada pewawancara itu sendiri, sehingga tergantung pada spontanitas dalam mengajukan pertanyaan kepada yang diwawancarai. Seperti halnya dalam penelitian ini wawancara dilakukan dengan instansi pemerintah yaitu Dinas Tenaga Kerja Kebumen, Setda Kebumen dan sebagainya
Wawancara menurut Sutrisno Hadi (1984) adalah merupakan metode pengumpulan data dengan jalan tanya jawab sepihak yang dikerjakan dengan sistematik dan berlandaskan pada tujuan penyelidikan.  Adapun fungsi wawancara ada 3 yaitu :
	Sebagai metode primer, bila diwawancarai menjadi satu-satunya alat pengumpul data atau mempunyai kedudukan utama.

Sebagai metode pelengkap jika wawancara hanya digunakan mencari informasi-informasi yang tidak dapat diperoleh dengan cara lain.
Sebagai metode kriterium, jika wawancara dipergunakan untuk menguji kebenaran dua kemantapan data yang diperoleh  dengan cara lain.
Sebelum peneliti melakukan wawancara mendalam (indepth interview) untuk mendapatkan informasi yang diperlukan, maka digunakan pembicaraan informal terlebih dahulu dengan tujuan menciptakan hubungan yang akrab (tidak kaku) antara peneliti dengan responden. Pada wawancara mendalam digunakan pedoman wawancara (interview guide) yang berupa garis besar pokok pertanyaan yang dinyatakan dalam proses wawancara dan  disusun sebelum wawancara dimulai.
c. Dokumentasi
Dokumentasi adalah penelitian terhadap benda-benda tertulis atau dokumen yang digunakan untuk melengkapi data yang diperlukan dalam penelitian. Data tersebut diperoleh dari pustaka, majalah, catatan harian, notulen rapat, foto dan sebagainya.

E.   Prosedur Penelitian
		Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, karena itu tahap awal dari kegiatan penelitian adalah pra-observasi untuk mengidentifikasi permasalahan. Tahap berikutnya ialah perencanaan tindakan penelitian berdasarkan temuan awal. Selanjutnya adalah tahap implementasi tindakan dan dilanjutkan dengan tahap pengumpulan data melalui pencarian dokumen, observasi, wawancara, dan angket. Tahap terakhir dari penelitian ini adalah evaluasi dan refleksi hasil yang dicapai oleh tim peneliti. Hasil refleksi digunakan untuk kegiatan perbaikan oleh tim peneliti dan sebagai dasar untuk kegiatan tindakan selanjutnya.



























BAB V
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. HASIL PENELITIAN
1.  MOTIVASI BURUH MIGRAN PEREMPUAN
Alasan-alasan warga desa Pesuningan bekerja menjadi Buruh Migran Perempuan ( BMP ) ke luar negeri, diantaranya adalah kondisi geografis desa yang kurang kondusif untuk mendapatkan hasil, di samping itu tergiur daya tarik kota maupun luar negeri. Sebagian besar wilayah desa Pesuningan berupa dataran rendah, hanya sebagian kecil saja yang berupa pegunungan yaitu di bagian barat dusun Kesambi. Tanah pertanian hanya terdapat di desa Pesuningan sebelah timur berupa persawahan irigasi yang ditanami padi. Faktor geografis desa memang tidak mendukung dalam pengembangan perekonomian desa. 
 Terlebih lagi pertambahan populasi penduduk yang sangat cepat semakin menyempitkan lapangan kerja di desa. Sehubungan hal tersebut, maka perlu  kiranya mengetahui kondisi kependudukan di kabupaten Kebumen secara umum seperti yang tertera dalam tabel berikut :
Tabel   1. Kondisi Kependudukan di Kabupaten Kebumen
No.
Komponen
Jumlah/persentase
1.
Jumlah penduduk
1.183.756 jiwa
2.
Kepadatan penduduk
924 jiwa/km2
3.
Laju pertumbuhan penduduk
0,80 %/tahun
4.
Mutasi penduduk
7.949 jiwa
5.
Penduduk usia produktif (10 –64 tahun)
728.671 jiwa
6.
Penduduk usia tidak produktif 
( < 10 tahun dan > 64 tahun ) 
455.085 jiwa
7.
Bukan angkatan kerja
308.002

a. Sekolah
199.403

b. Lainnya
108.599
8.
Angkatan kerja
648.320

a. Bekerja
613.215

b. Mencari kerja
35.105
9.
Prosentase tingkat pendidikan yang ditamatkan


a. Tidak sekolah/ tidak tamat SD
36,26 %

b. Tamat SD / sederajat
41,77 %

c. Tamat SLTP / sederajat
12,37 %

d. Tamat SLTA / sederajat
8,19 %

e. Tamat Akademi / Perguruan Tinggi
1,41 %
10.
Derajat kesehatan penduduk


a. Angka harapan hidup rata-rata
66 – 68 tahun

b. Angka kelahiran kasar ( CBR )
11,92

c. Angka kematian kasar ( CDR )
5,10
11. 
Pekerjaan / mata pencaharian penduduk


a. Pertanian
46,02 %

b. Peternakan dan nelayan
0,67 %

c. Industri
6,20 %

d. Perdagangan
11,06 %

e. Angkutan dan komunikasi
1,37 %

f. Jasa-jasa lainnya
34,69 %

 Sumber : Kebumen dalam Angka, 2002
Dari tabel di atas dapat diketahui struktur ekonomi kabupaten Kebumen masih didominasi sektor pertanian kontribusi sektor pertanian terhadap total Produk Domestik Regional Bruto ( PDRB ) mencapai 39,42 % ( atas dasar harga konstan 1996 ). Hal ini tidak lepas dari struktur mata pencaharian penduduk yang sebagian besar adalah petani   ( 46,02 % ).	
Sedangkan kondisi ketenagakerjaan di Kebumen, seperti juga di Jawa Tengah dan dalam skala nasional pada saat ini sangat memprihatinkan sebagaimana ciri negara berkembang yaitu :
	Tingginya angka pengangguran yang saat ini sudah mencapai 40 juta

Terbatasnya lowongan / kesempatan kerja
Rendahnya kualitas dan tingkat kesejahteraan tenaga kerja
Perlindungan yang masih lemah
Data ketenagakerjaan di Kebumen pada tahun 2003 memperlihatkan bahwa :
	Jumlah penduduk Kabupaten Kebumen sebanyak 1,2 juta jiwa
	Pencari kerja yang terdaftar sebanyak 24.000

Lowongan kerja yang ada sebanyak 3.000
Penempatan tenaga kerja sebanyak 2.100
Penempatan tenaga kerja Indonesia ke luar negeri sebanyak 259
Pengiriman uang ( Remittance ) TKI sebesar Rp. 46.506.541.091 ( 46,5 M )
( Sumber : Dinas Tenaga Kerja Kebumen, 2004 )
 Secara khusus kondisi kependudukan di desa Pesuningan dapat dilihat pada tabel  berikut :
Tabel 2. Kondisi kependudukan di desa Pesuningan
No.
Komponen
Jumlah/persentase
1.
Jumlah penduduk
2152 jiwa
2.
Penduduk usia produktif ( 10 –64 tahun )
1614
3.
Penduduk usia tidak produktif 
( < 10 tahun dan > 64 tahun ) 
538
4.
Tingkat pendidikan


a. Perguruan tinggi
17 orang

b. Akademi
35 orang

c. SLTA
308 orang

d. SLTP
336 orang

e. SD
778 orang

f. Tidak tamat SD
271 orang

g. Belum tamat SD
235 orang
5.
Mata Pencaharian


a. Petani sendiri
726

b. Buruh tani
235

c. Industri
205

d. Bangunan dan Konstruksi
54

e. Perdagangan
96

f.  Pengangkutan dan Komunikasi
10

g. Perbankan dan lembaga keuangan
2

h. Pegawai negeri / ABRI
39

i.  Pensiunan sipil / ABRI
13

( Sumber : Monografi desa Pesuningan, 2004 )

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa penduduk desa  Pesuningan yang mampu menikmati pendidikan sampai Perguruan Tinggi relatif sedikit yaitu 17 orang. Sehingga sangat kontras apabila dibandingkan dari penduduk yang baru  mengenyam pendidikan dasar. Hal ini sangat berkaitan dengan kondisi ekonomi keluarga yang tidak mampu membiayai anak untuk menempuh jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Meskipun ada yang tergolong mampu, namun justru berkeinginan langsung bekerja setelah lulus sekolah, dengan alasan agar tidak membebani orang tua. Bahkan mereka juga mempunyai alasan yang cukup kuat yaitu ingin membantu orang tua dalam hal perekonomian keluarga agar lebih meningkat dari pada sebelumnya.
	Kondisi sosial masyarakat desa Pesuningan tercermin dari kehidupan gotong royong mereka yang sampai saat ini masih terus berlangsung. Secara ekonomi, desa ini dapat dikatakan cukup makmur jika dilihat dari hasil sawah irigasi sebagai mata pencaharian utama penduduk. Ditambah lagi dengan banyaknya warga yang bekerja menjadi BMP di luar  maupun di dalam negeri telah menghasilkan sesuatu yang kelihatan menonjol yaitu rumah-rumah yang bagus, berkeramik dan sebagainya. 
Keinginan kuat untuk  memperbaiki hidup terus menyemangati BMP untuk tetap bertahan sampai kontrak kerja habis, bahkan tidak hanya satu  kali kontrak. Namun tak jarang pula yang sudah pulang ke desa, walaupun baru beberapa bulan kerja atau belum habis masa kontrak. Seringkali para BMP tidak mempedulikan kerugian yang dialaminya, seperti penganiayaan, pelecehan seksual, gaji yang tidak dibayar sesuai dengan perjanjian kontrak kerja, serta hak-hak asasi mereka yang dilarang untuk dipenuhi oleh majikan maupun oleh agen/penyalur.
	Meskipun berita kegagalan seorang BMP telah menjadi buah bibir, hal ini tidak menyurutkan keinginan warga lain untuk menjadi BMP. Mereka yakin bahwa kejadian yang tidak diharapkan bisa terjadi karena kelalaian dari BMP itu sendiri. Semua tergantung dari sikap si  BMP ini, kalau dia baik maka majikan pun akan baik. Inilah yang menjadi pegangan warga yang belum pernah ataupun yang sudah pernah kerja di luar negeri.

2. PEROLEHAN INFORMASI KERJA
Adapun perolehan informasi kerja didapat dari beberapa sumber informasi yakni : teman yang pernah pengalaman kerja di luar negeri, calo / sponsor, atau mencari sendiri ke PJTKI. Rumah yang berdekatan membuat berita kepulangan warga yang habis merantau cepat meluas. Sudah menjadi suatu kebiasaan di desa apabila ada BMP yang baru pulang kerja dari luar negeri, kemudian banyak warga sekitar maupun tetangga desa yang berdatangan untuk sekedar mengobrol dan menanyakan bagaimana prosesnya agar mereka tahu dan bisa mengikuti jejak BMP yang sukses tersebut. 
	Sedangkan informasi dari calo didapat dengan mekanisme outreach calo atau sponsor itu sendiri. Biasanya warga didatangi di rumah masing-masing oleh si calo atau sponsor tersebut dan diberi keterangan yang bermacam-macam tentang kerja di luar negeri yang akhirnya membuat warga tertarik. Namun ada pula mereka yang memang pada dasarnya telah mempunyai keinginan besar untuk kerja diluar negeri, kemudian bertanya sendiri ke pihak penyalur / PT/PJTKI yang terjangkau dan dekat dengan tempat tinggal mereka.
	Pada masa pendaftaran beberapa permasalahan sering ditemui BMP. Diantaranya penipuan yang dilakukan oleh calo / sponsor. Sebagian besar calon BMP didatangi dan diajak calo atau sponsor dari PT/PJTKI tertentu untuk bekerja di luar negeri atau di kota dengan berbagai iming-iming, seperti gaji besar dan sebagainya dengan syarat membayar sejumlah uang. Besarnya pun beragam mulai dari dua ratus ribu rupiah sampai satu juta rupiah. Biasanya calon BMP ini menurut saja tanpa terlebih dahulu menanyakan untuk apa uang tersebut. Setelah di penampungan barulah mereka tahu bahwa sebenarnya dalam proses tersebut tidak dipungut biaya sama sekali.
Para calo atau sponsor tersebut berasal dari luar desa mereka, seperti Wonosobo, Cilacap, dan sebagainya. Jarang sekali yang berasal asli dari desa setempat. Ada juga mereka yang awalnya hanya keluarga (suami) yang ditinggalkan BMP kemudian meningkat beralih menjadi sponsor atau calo para BMP tersebut. Awalnya si suami dari BMP yang telah sukses selama beberapa kali kontrak kerja ditawari oleh PT yang menyalurkannya. Berawal dari kesuksesan sang istri kemudian si suami ini mulai berani secara terbuka memberi informasi kepada warga sekitarnya yang berminat menjadi BMP di luar negeri.  
Sedangkan mekanisme pendaftaran menjadi BMP ini bisa dikategorikan menjadi 2 yaitu legal dan ilegal. Pendaftaran legal dilakukan melalui Depnaker atau PT yang telah diakui kredibilitasnya. Sedangkan yang ilegal adalah pendaftaran melalui PT/PJTKI yang belum/tidak terdaftar di Depnaker. PT/PJTKI ilegal ini seringkali berbentuk seperti PT legal lainnya sehingga sering mengecoh para calon BMP.
	Persyaratan pendaftaran yang harus dipenuhi antara lain : fotokopi ijazah, surat ijin suami, kartu keluarga, foto diri dan foto kopi KTP. Kebanyakan dokumen/kelengkapan surat para calon BMP diurus oleh para calo/sponsor yang datang ke kelurahan.

3. PROFIL BMP
	Berikut beberapa profil kisah para mantan BMP yang menjadi responden dalam penulisan ini, baik mereka yang berangkat secara legal maupun ilegal dengan berbagai suka dan duka.
a. Pelecehan Sex
1.) Ibu RA
Ibu RA yang berusia 37 tahun, berangkat pertama kali tahun 1992. Kepergian yang pertama pada tahun 1992 – 1996, menjalani dua kali kontrak kerja tidak ada masalah, aman-aman saja. Kepergian yang kedua pada  tahun 2000, kurang 3 bulan masa kontrak. Majikan laki-laki usia 40 tahun lebih. Ketika awal-awal tahun pertama bekerja tidak ada kejadian apa-apa. Menginjak tahun yang kedua majikan laki-laki baru memulai menggoda RA. 
Ia tidak pernah melapor karena majikan tidak pernah mengijinkan lapor kepada siapapun. Padahal ia sudah diberitahu sebelum ke luar negeri bahwa kalau ada apa-apa harus melapor ke PT atau yang lain. Namun ia tidak tahu jalan sehingga hanya di rumah saja. Kerjanya masak, menyapu, mengepel lantai. Kalau akan pergi ke luar rumah harus dengan majikan. 
Permasalahan yang dihadapi yaitu ia akan diperkosa oleh majikannya. Majikannya mengetuk-ngetuk pintu minta dibukakan. Sebelumnya memang ia sering dicubit bokongnya oleh majikan laki-laki ketika sedang berada di dapur. Akan tetapi RA terus berusaha melawan. Sementara itu majikan perempuan stress sehingga tidak bisa berbuat apa-apa. Bahkan majikan perempuan pernah menjewer telinganya.  Ia kemudian kabur  tanpa membawa apa-apa dari tempat kerjanya dan selanjutnya melapor ke KBRI tapi tidak ditanggapi akhirnya ia pergi ke Kedutaan Indonesia yang  berada di Arab Saudi. Baru saja sampai di Kedutaan, ia keburu dijemput oleh polisi  dan dimasukkan ke penjara selama 8 bulan dengan tuduhan melarikan diri dari majikan sebelum kontrak habis. Rupanya  si majikan langsung melaporkan dirinya ke polisi setempat. Akhirnya setelah lewat 3 bulan barulah majikannya datang sambil menyerahkan uang gaji RA yang selama 5 bulan belum diterimakan. Tidak sepatah katapun keluar dari mulut majikan, dan hanya beberapa menit saja RA dan majikan laki-laki bertemu. Setelah itu majikan pulang. Bahkan RA pun  tidak dikasih uang pesangon.
Selama 8 bulan di penjara ia banyak bergaul dengan teman-teman yang senasib yaitu dihukum dengan tuduhan  melarikan diri dari rumah majikan tanpa pamit. Aktifitasnya hanya makan dan tidur. Biasanya apabila ada orang yang hamil karena diperkosa majikan, maka orang tersebut harus mengaku hamil dengan tukang sampah. Majikan tidak dapat dituntut karena tidak adanya saksi seperti yang disyaratkan dalam peraturan hukum setempat.. Pihak agen/PT tidak ikut tanggung jawab karena pihak yang bersangkutan tidak melapor.  Setelah habis masa tempo hukuman, baru dia keluar dari penjara. Harapannya adalah mendapatkan perlindungan dari pemerintah selama bekerja di sana. Namun ia sering disalahkan karena posisinya lemah. 
2.) Ibu MS
Ibu MS, ketika berangkat pertama kali bekerja pada usia 18 tahun. Ia disalurkan melalui PT  N di Cilacap. Untuk pengurusan dokumen ia serahkan sepenuhnya pada sponsor/calo. Sehingga ia tidak keberatan ketika KTP nya diganti dengan alamat Banyumas demi kelancaran administrasi. Ia bekerja di Thaif Hawiyah dengan gaji penuh sebesar 600 real. Sedangkan agen yang memberangkatkannnya memotong gajinya sebesar 200 real. Selain itu ia juga harus membayar IGOMA (KTP) sebesar 300 real. 
Selama bekerja ia sama sekali tidak bisa mengirim kabar pada keluarganya baik melalui surat atau yang lain. Hal ini disebabkan oleh larangan keras majikannya untuk berkomunikasi dengan keluarga selama bekerja. Kebetulan majikan putrinya mempunyai temperamen yang keras dan pelit. Majikannya sangat teliti, ada apa-apa diteliti.  Ia pun merasa tidak bebas.  Sehingga ia pun pernah berusaha kabur dari rumah majikannya 2 bulan sebelum kepulangannya. Ia meminta perlindungan di perwakilan RI yang berkantor disana. Sebab ia dipukul di bagian pundak sebelah kanan. Bekas luka di tangan juga masih terlihat. Hal ini terjadi karena ia menolak dilecehkan / diperlakukan tidak senonoh oleh saudara laki-laki majikannya. Akhirnya ia pulang ke Indonesia dengan ongkos 1400 real. Ketika wawancara berlangsung, ia baru beberapa hari menginjakkan kaki di kampung halaman tiba dari keberangkatannya yang kedua bekerja di luar negeri.

b. Penipuan
1.) Ibu NI
	Ibu NI direkrut oleh sponsor yang kebetulan adalah tetangganya sendiri. Ia hanya membayar pada tetangganya sebesar Rp.270.000,00. karena ia merasa kalau melalui jalur yang legal maka akan memakan waktu lama dan berbelit-belit, maka ia kemudian memilih jalur ilegal karena pengurusan dokumennya lebih cepat. Ia tinggal menyerahkan semua pengurusan kepada agen yang bertempat di Medan. Bahkan KTP-nya diganti menjadi KTP Medan. Paspor pun diurus di Medan.
Selama di penampungan, untuk mencukupi kebutuhan pribadi sehari-hari ia bekerja menjadi PRT di penampungan tersebut. Semua pekerjaan ia tangani dengan imbalan yang cukup untuk memenuhi kebutuhannya. Setelah menunggu selama 1 tahun di penampungan, akhirnya ia diberangkatkan juga ke Malaysia. 
	Ia hanya bekerja 1 tahun di Malaysia, karena tak lama kemudian ia  mendapat kabar bahwa suaminya sakit dan memintanya pulang secepatnya. Setelah itu ia pulang naik kapal veri menghabiskan biaya 130 ringgit. 1 ringgit besarnya adalah 2000 rupiah. Selama 1 tahun bekerja, ia pernah menitipkan uang hasil kerjanya pada agen, ternyata justru uangnya yang 4 juta itu dipakai oleh agen tersebut sehingga tidak pernah sampai ke tangan keluarganya. Ia kemudian menuntut kepada agennya di Medan, akhirnya si agen tersebut membayarnya dengan cicilan sampai genap 4 juta. Tetapi uang itu akhirnya habis untuk biaya hidup di Medan selama menunggu cicilan uang tersebut .
c. Underpayment
1.) Ibu PI 
Ibu PI, seorang perempuan muda berusia 33 tahun. Waktu ia berangkat ke luar negeri masih berusia 28 tahun. Ia tinggal di dusun Kalandakan, desa Pesuningan. Saat siang hari wawancara berlangsung, sebenarnya ibu PI baru saja pulang dari Taiwan pada pagi hari.
Ibu PI menceritakan bahwa ia sudah  dua kali ini bekerja di Taiwan. Ia mengetahui informasi kerja dari sponsor. Untuk pengurusan persyaratan sepenuhnya ia urus sendiri. Namun ia juga pihak sponsor sebesar Rp. 4.000.000,- sebelum keberangkatan. Keberangkatan yang pertama ke Taiwan selama 3 tahun. Sedangkan keberangkatan yang kedua ke Taiwan selama 2 tahun. Setelah bekerja ia dipotong gajinya selama 13 bulan (keberangkatan yang pertama). Sedangkan pada keberangkatan yang  kedua  gajinya dipotong selama 15 bulan. Gaji yang didapat per bulan seharusnya 15.840 NT. Untuk  1 NT setara dengan Rp. 280,- Namun karena banyaknya potongan yang harus dipenuhinya, maka ia pun menerima hanya sebesar 1063 NT.  Sebenarnya, dipotong selama 15 kali, termasuk digunakan untuk membayar Bank Cinatra.
Ibu PI tidak mempunyai masalah dengan majikan perempuan dan laki-laki. Tetapi ayah majikan yang sudah tua (kakek-kakek) justru meraba-raba bagian tubuh ibu PI ketika akan dibangunkan, mengingat kondisi nya sudah renta. Dengan serta-merta ibu PI pun bergerak cepat mengambil sandal, dan mengacungkan sandal tersebut di depan ayah majikannya tersebut. 
2.) Ibu AL
Lain lagi kisah dari ibu AL yang bekerja di Taiwan. Ia berangkat melalui PJTKI yang legal di Kebumen. Gaji yang diterima seharusnya per bulan 15.840 NT. Kurang lebih kalau dirupiahkan sebesar 3 juta rupiah. Namun kalau kebetulan kondisi kurs bagus, maka bisa mencapai 5 juta rupiah. Sehingga kalau dollar naik, maka NT juga ikut naik. Potongan gaji selama 11 bulan, besarnya per bulan 10.000 NT. Potongan yang 10.000 NT per bulan itu masuk ke agency dan  PT. Padahal dulunya potongan hanya 10 % saja. Apabila berangkat pada bulan 7  ke atas, maka pajaknya 3000 NT per bulan, dipotong selama 11 bulan. Apabila berangkat pada bulan 7 ke bawah, pajaknya 900 NT per bulan, dipotong selama 11 bulan. Gaji bersih yang ia terima pada bulan ke-1 sebesar 1.110 NT. Namun bulan berikutnya sampai dengan satu tahun meningkat menjadi 1.500 NT/bulan. Ia baru menyadari setelah beberapa lama bekerja bahwa ia telah mengalami underpayment (mendapat gaji di bawah standar yang seharusnya diterima). Bahkan kalau ditelusuri ia juga mengalami penipuan dari sponsor yaitu biaya pemberangkatan yang seharusnya gratis karena dibiayai majikan, namun oleh sponsor ia diminta mengeluarkan biaya 2 juta untuk berangkat. Ia tidak tahu harus melapor kemana, sehingga karena ketidaktahuannyalah ia tetap berdiam diri sampai kembali ke Indonesia. 
	Menurut ibu AL, Indonesia belum bisa melindungi BMP-nya. Pemerintah Indonesia hanya mau uangnya saja. Apa-apa dianggap sudah beres. Perwakilan Indonesia di luar negeri tidak membela BMP, justru memarahi dan memaki :            “ Kamu bego, goblok “ sehingga terkesan perwakilan Indonesia membela majikan. Ia beranggapan bahwa BMP sudah dijual terlebih dahulu. 
	Ketika	akan mengambil jaminan surat-surat penting seperti ijazah asli, dan lain-lain ibu AL diminta membayar 1 juta oleh sponsor. Namun ia tidak mau, dengan penuh keberanian akhirnya ia berusaha mengambil sendiri ke PT dan memang tak sepeserpun uang ia keluarkan. Apabila selama  3 tahun surat-surat tersebut  tidak diambil maka dianggap hangus.
3.) Ibu YA
Ibu YA lahir pada tanggal  4 April 1966. Ia menikah sejak tahun 1989. Kini sudah memiliki seorang anak perempuan yang sudah duduk di bangku kelas 5 SD. Ketika wawancara berlangsung, ibu YA baru saja pulang 3 hari dari Taiwan. Ia berangkat melalui PT YS di Jakarta. Ia  pun langsung berangkat lewat Jakarta, setelah melalui masa penampungan 3 bulan lamanya.  Selama bekerja di Taiwan seharusnya ia memperoleh gaji sebesar Rp. 4.000.000,- per bulan.  Namun karena ia mengalami underpayment, yaitu gajinya dipotong selama 1,5 tahun atau 18 x potong gaji, maka yang ia terima hanya Rp. 2.000.000,- lebih sedikit. Baginya itu pun sudah ia syukuri mengingat ia sangat membutuhkan uang. Meskipun terkadang omelan majikan datang menghampirinya, ia tetap berusaha menguatkan diri.
Sebelumnya, ibu YA sudah pernah bekerja di Arab Saudi, Abu Dhabi dan Taiwan. Namun karena selama ini hasil kerja di luar negeri sudah 23 juta lebih untuk biaya pengobatan suaminya, maka ia pun terus berniat untuk bekerja guna membiayai sekolah anaknya. Ketika wawancara berlangsung, ibu YA sedang mengurus surat cerai. Ia meminta cerai karena suaminya mengalami gangguan jiwa, dan sekarang dirawat di RSJ. Penyakit suaminya merupakan keturunan dari keluarga. Bahkan dulu pernah sembuh, tetapi baru satu bulan berselang kambuh lagi. Sekarang ini pun ia sudah mempunyai calon suami yang baru. Dalam waktu dekat ia berniat ingin membina rumah tangga kembali. 

d. Kekerasan
1.) Ibu MU
Ibu MU berusia 33 tahun. Ia pernah bekerja di Qatar, Timur Tengah selama 4 bulan. Awalnya ia mencari informasi lowongan kerja di luar negeri sendirian. Kemudian ia pun mengumpulkan KTP, KK dan surat ijin suami untuk mengurus beberapa dokumen, seperti paspor dengan biaya sebesar Rp. 1.000.000,-. Ia pun juga harus membayar PT KJ yang memberangkatkannya sebesar Rp. 1.500.000. 
	Ia pun menjalani proses pembekalan di penampungan sejak tanggal 20 Agustus, dengan diberi materi bahasa, diperiksa kesehatan dan penyelesaian urusan paspor dan PAP-an. Bahkan ia sempat pulang di rumah ketika masa penampungan. Ia disuruh membaca surat perjanjian kerja 1 hari sebelum berangkat Setelah itu ia berangkat pada tanggal 4 Nopember 2006, tepatnya dua minggu setelah lebaran Idul Fitri waktu itu. Sesudah menunggu 3 jam di agen Qatar, kemudian dijemput majikan. 
	Ibu MU merasa kecewa, karena majikan perempuan agak cerewet tidak segan mau memukul dirinya. Hanya karena belum paham betul apa yang diminta majikan, ia mendapat kekerasan. Selain itu ia juga dituduh mencuri anting-anting anak majikannya yang hilang karena terlepas secara tak sengaja. Yang terakhir, anak majikannya terjatuh sebelum ia sempat menolongnya. Tak pelak lagi kekerasan dari majikan pun harus diterimanya lagi, ia berusaha berlari, namun akhirnya terkena pukulan rotan majikan sembari terus berlari.  Pipinya juga terkena cakaran sang majikan karena pada bulan ke-4 ia bekerja ia terus meminta untuk dipulangkan.Majikan kemudian waktu itu memberi ongkos pulang sekaligus juga uang saku sebesar 100 real, ditukar di bandara menjadi 200 ribu rupiah.
	Ketika penulis mewawancarai ibu MU, masih terlihat jelas bekas cakaran majikan di wajahnya.
2.) Ibu SR
Ibu SR mempunyai nama asli NH. Ia berangkat pertama kali ke Arab Saudi pada tahun 1991. Jumlah anak seluruhnya 4 orang, 2 putra dan 2 putri.Waktu itu usianya masih 30 tahun, karena ia lahir pada tahun 1960. Syarat yang dipenuhi waktu itu : KTP, KK, Ijin suami, dan Akta. Dengan membayar Rp. 350.000,- maka administrasi pun beres diatur oleh sponsor. Keberangkatannya yang pertama melalui PT BIU di Jakarta Pusat. Ia pun sempat berada di penampungan untuk mendapatkan pembekalan selama 3 bulan. Bahkan ia sempat sakit muntaber selama di penampungan. Tidak lama kemudian ia mendapat panggilan terbang. Tiga hari kemudian ia berangkat ke Abha, Arab Saudi. Ketika sampai di bandara, ia pun langsung disambut oleh majikannya yang kebetulan adalah sepasang pengantin baru. Untuk pemilihan majikan sepenuhnya sudah dipilihkan dari PT, bahkan di bandara sudah ada yang mengurus dari pihak PT. Untuk negara Singapura, Taiwan, Syria, Jordania dan Abu Dhabi, para majikan memilih pekerjanya melalui pilihan foto yang disediakan oleh PT atau agen. Sehingga majikan tinggal memilih saja. Tetapi hal yang seperti itu tidak ada di Arab Saudi.
Pada awal kerja ia diberi gaji 350 real. Ia merasa majikannya ini sangat baik,  apalagi ia juga diperbolehkan pulang ke rumah setelah bekerja 2 tahun. Ia pun menikamti masa kebersamaan dengan keluarganya selama 3 minggu, setelah itu ia berangkat kerja lagi pada majikannya itu selama 3 tahun kemudian. Pada awal 5 tahun bekerja dengan majikan yang pertama, ibu SR sering menerima hadiah emas.
Sesudah itu ibu SR pulang ke rumah, cuti selama 6 bulan, kemudian karena terbujuk oleh teman-teman, akhirnya bu SR berangkat lagi melalui PT AI di Jakarta. Untuk keberangkatannya yang ke tiga ini ia memperoleh majikan baru di Al-Baha. Ia bekerja selama 2 tahun 3 bulan. Selama bekerja pada majikan baru ini, ia mendapatkan gajinya secara lancar. Hanya saja ia sering diomelin. Waktu istirahat sedikit, hari-hari biasa sampai jam 11 malam. Kalau ada tamu bisa sampai jam 2 malam atau 2.30 malam. Hari libur tidak ada sama sekali. Kalau pas bulan Ramadhan, maka ia bisa tidur lagi dari jam 6 pagi sampai Dzuhur. Setiap harinya, ia menyiapkan 6-7 macam makanan untuk buka, seperti nasi Bahrany. Apabila hari libur, juga sering diajak jalan-jalan di hotel. Itu dianggap cuti dari kerja. Namun ia sangat susah untuk bertemu dengan teman sesama PRT dari Indonesia. Kalau mau berinteraksi, hanya bisa dengan menggunakan bahasa isyarat. Dengan gerakan tangan, itu pun bisa saling melihat lewat jendela rumah majikan masing-masing. Di Al-baha, sebelum pulang ke Indonesia, ibu SR sempat ditelanjangi oleh majikan perempuan karena dituduh telah mencuri cincin dan uang yang hilang. Ketika ia pulang ke rumah lagi, ia sempat mendapat ujian karena uang hasil kerja selama 1,5 tahun hilang di bandara. Sedangkan 5 bulan awal ia kirimkan ke keluarga. 
Setelah kepulangan yang ke-tiga, ibu SR berhenti selama 6 tahun. Kemudian berangkat lagi ke Qatar melalui PT BL. Majikan yang ke-tiga ini  baik, karena ia dihajikan lagi. Namun ia  hanya betah bekerja selama 9 bulan, karena teman sesama PRT yang berasal dari Philipina berusaha menggeser / mengusirnya. Kebetulan majikannya mempekerjakan 3 orang pembantu rumah tangga yang berasal dari negara yang berbeda-beda. Ia pun kemudian menginap selama 9 hari di KBRI, lalu  pulang ke Indonesia langsung menuju Semarang. Selama 10 hari di Semarang, ia berusaha mengontak PT lagi. Akhirnya ia pun berhasil berangkat ke Syria ( Mesir ) selama 3 tahun. Selama bekerja ia selalu berusaha memegang PK (Perjanjian Kerja), sehingga ketika ia sakit bisa melapor.  
Pada bulan Januari 2006, setelah 3 bulan di Mesir, ibu SR langsung pergi ke Batam, kemudian bekerja di Singapura dengan gaji 5000 dollar. Ia bekerja di Singapura selama 6 bulan. Ia sangat senang dengan gaji yang besar, namun ia merasa tidak betah bekerja di Singapura karena  dituduh ”maling” atau ”pencuri” sebanyak 3 kali. Kemudian  ia pun lari ke kepolisian. - Ada tiga kasus kehilangan di rumah majikannya di Singapura itu yaitu : kehilangan jam, uang dan uang. Akhirnya karena tidak tahan, maka ia pun meminta pulang pada bulan Januari tahun 2007. Sementara itu gaji penuh, dipotong untuk pulang. Di samping itu juga dipotong untuk ganti rugi karena majikan mau mencari pembantu baru lagi.
Meskipun sudah banyak hal yang dialami ibu SR, namun semua itu tidak mengurungkan niatnya untuk suatu saat berangkat  bekerja lagi ke luar negeri. Bahkan sekarang ini pun anak ibu SR yang ke-2 juga sedang bekerja di Singapura, komunikasi antara anaknya dengan keluarga lancar.

d. Sakit
	Berbeda halnya dengan yang dialami oleh Ibu IT. Awalnya Ibu IT mendapat informasi kerja di Arab Saudi dari Bapak OS yang biasa mengajak para warga untuk bekerja di luar negeri. Biaya yang dikeluarkan untuk pengurusan dokumen sebesar Rp. 350.000,- ia serahkan ke Bapak OS.  Biaya itu termasuk untuk pemeriksaan kesehatan. Prosesnya cukup mudah dan tidak rumit, ia hanya disuruh menunggu 1 (satu) minggu untuk penyelesaian pengurusan dokumen. Setelah itu ia menunggu panggilan dari PJTKI sekitar 2 (dua) bulan lamanya di rumah. Ketika panggilan tiba ia segera berangkat ke penampungan PJTKI tersebut. Ternyata di penampungan pun ia masih menunggu  2 (dua) bulan lamanya untuk diberangkatkan. Sesampainya di Arab Saudi, ia mendapatkan majikan yang bekerja di Saudi Airlines. Kondisi tempat kerjanya cukup baik dan majikannya pun memperlakukannya dengan semestinya. Hanya saja setelah 3 (tiga) bulan bekerja ia terus-menerus teringat dengan suami dan anaknya di rumah. Karena tak kuasa menahan rasa kangen pada keluarga, tidak lama kemudian ia pun jatuh sakit. Dengan sedikit ragu ia meminta ijin pada majikannya untuk pulang ke Indonesia. Ia sangat bersyukur ternyata majikannya  dapat memahami kondisinya. Meskipun baru bekerja 3 bulan ia tetap mendapat gaji sewajarnya. Majikan tidak menanggung kepulangannya karena ia belum menghabiskan masa kontrak. Sehingga dari gajinya tersebut ia membeli tiket pesawat pulang dan masih tersisa Rp. 500.000,-. Sesampainya di rumah dan berkumpul kembali dengan keluarganya, ibu IT tidak ingin lagi bekerja menjadi BMP karena berat meninggalkan keluarga yang sangat ia sayangi.

e. Diberitakan meninggal 
	Pernah ada kasus yang cukup unik di desa Pesuningan. Ibu WA yang sudah bekerja di luar negeri, tiba-tiba dikabarkan meninggal dunia melalui sepucuk surat yang diterima sang suami yang bernama Bapak D. Tentu saja hal ini mengagetkan seluruh keluarga. Karena tidak yakin berita itu benar, Bapak D kemudian mengusut kebenarannya dengan mendatangi PT/PJTKI yang memberangkatkannya di Jakarta. Bapak D pun mengecek kebenaran berita kematian istrinya tersebut. Sesampainya di PT yang bersangkutan, barulah diketahui bahwa berita itu tidak benar. Hal ini dikarenakan dari semua data yang ada di PT tersebut menunjukkkan bahwa istrinya masih hidup. Dua bulan kemudian, datang sepucuk surat lagi beserta kiriman barang-barang almarhumah istrinya. Surat yang kedua ini berisi tentang asuransi yang harus diambil oleh pihak keluarga almarhumah istrinya. Karena saat itu belum ada kejelasan apapun, Bapak D kemudian mengambil asuransi tersebut. Anehnya beberapa tahun kemudian, ada tetangga yang mengabarkan bahwa istrinya sekarang sudah menikah lagi dengan sesama orang Indonesia dan sudah punya anak satu dengan orang tersebut. Apa hendak dikata, Bapak D hanya bisa  pasrah. Terlebih lagi anak-anaknya menyuruhnya untuk tetap bersabar.

f. Tidak berkasus 
	Dari responden yang diteliti terdapat pula BMP yang tidak mengalami kasus. Diantaranya adalah Ibu AR. Ia memperoleh informasi kerja ke Malaysia dari tetangga desanya yang kemudian menyalurkannya ke PJTKI yang bertempat di Jakarta. Setelah itu ia ditempatkan di penampungan selama beberapa bulan. Sepanjang itu ia dipekerjakan sebagai PRT ( Pekerja Rumah Tangga ) dengan gaji Rp. 80.000,- per bulan. Kemudian ia pun berangkat ke Malaysia naik pesawat sesuai dengan yang dijanjikan oleh PJTKI yang menempatkannya. 
Waktu awal bekerja masih terasa kangen berat dengan keluarga, namun lama kelamaan rasa itu bisa hilang. Ia bekerja dari pagi sampai malam, tetapi ada waktu istirahatnya yakni sesuai dengan  kemauan dan kebutuhannya sendiri. Waktu libur 1 (satu) minggu sekali, tetapi tidak pernah diambil. Setelah waktu liburnya terkumpul banyak, ia baru mengambil cuti 3-4 bulan pulang ke desanya.
Sebenarnya tempat kerjanya ini sudah sesuai dengan keinginan, namun ia tidak bisa bergaul dengan teman sesama profesi karena rumah majikan tempat ia bekerja di tengah perumahan IPO, dimana tidak ada pembantu yang berasal dari Indonesia. Ia mengungkapkan bahwa selama ini hubungan dengan majikan baik. Sedangkan masalah gaji selama ini tidak pernah ia pegang, karena semuanya dipegang majikan. Selama bekerja ia hanya dipotong gaji selama 4 bulan. Gaji perbulannya 350 ringgit untuk periode pertama. Untuk periode kedua naik menjadi 400 ringgit. Menurutnya sebesarnya gaji sudah sesuai dengan isi surat perjanjian kontrak kerja. Sementara itu kebutuhan harian dicukupi oleh majikan, sedangkan untuk ongkos pulang semuanya juga ditanggung majikan. Ia mendapatkan pesangon separuh dari gajinya yaitu sebesar 200 ringgit. Sengaja ia tidak pernah mengirim gajinya untuk keluarganya agar sekembalinya ke rumah gajinya bisa terkumpul lebih banyak. Dari hasil kerjanya tersebut ia belikan tanah, perkebunan, membangun rumah yang permanen dan juga ditabung untuk biaya sekolah anaknya. Ia masih punya keinginan untuk pergi ke luar negeri lagi, karena disamping majikannya baik ia pun masih memikirkan untuk kebutuhan anak di masa depan. 
Lain halnya dengan Ibu SI, ia berangkat pertama pada tahun 1989 ke Arab Saudi menghabiskan masa 2 (dua) kali kontrak. Kemudian keberangkatan yang  kedua tahun 1992 ke Malaysia  juga dengan masa 2 (dua) kali kontrak. Informasi awal didapat dari Bapak P dan Bapak H. Kemudian ia mendaftar di PT PA Jakarta. 
Semua proses ia urus  sendiri termasuk di dalamnya kelengkapan dokumen  meliputi KTP, SKKB, surat kelahiran, surat ijin suami, dan surat jalan. Biaya yang ia keluarkan sebesar  Rp 150.000,00 dibayarkan ke sponsor. Sedangkan ongkos pesawat dan paspor ditanggung pihak PT. Ia sendiri tidak mengalami potong gaji.  
Ia berada di penampungan selama 2 (dua) bulan di Jakarta dengan bekerja serabutan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Di samping itu ia juga mendapat tugas piket memasak, mengepel, dan ikut ‘mengusung’ batu bata (kantor PT baru dibangun). Ia pun juga mengikuti kursus Bahasa Arab yang diselenggarakan oleh PT  tersebut sebagai bekal ketika bekerja di Arab Saudi nantinya.
Tiba di Arab ia menginap di agen semalam, lalu dijemput majikan keesokan harinya. Kondisi tempat kerja sesuai yang diharapkan. Perlakuan majikan baik, meskipun pernah marah karena ia melawan. Apabila hari libur ia diajak majikannya ke luar. Bahkan ia pernah diajak menunaikan ibadah haji sebagai bonus. Selama bekerja gajinya utuh 600 real per bulan. Penggajian lancar, tergantung dirinya  kalau meminta maka majikan langsung memberi. Sedangkan jam kerjanya cukup panjang yakni dari pukul 06.00 pagi sampai 22.00 malam. Hak-haknya selama bekerja dipenuhi sesuai perjanjian. Alasan ia  pulang karena habis kontrak. Majikannya pun bertanggung jawab memulangkannya dengan membelikan tiket terlebih dahulu kemudian mengantarnya sampai bandara. Hanya saja ia tidak mendapatkan pesangon. Namun ia memaklumi karena majikannya yang bekerja sebagai guru tidak terlalu kaya.
Ia merasa ada peningkatan hidup setelah jadi BMP. Anak bisa sekolah, keluarganya pun bisa membeli sawah, pekarangan, dan memperbaiki rumah meskipun masih sederhana. Ia masih berkeinginan bekerja menjadi BMP lagi karena perekonomian keluarga dirasa belum mencukupi.  Di samping itu ia juga ingin memperbaiki rumah dan memenuhi kebutuhan biaya sekolah anak-anak. Sekarang ini giliran suaminya yang pergi bekerja ke Korea, dengan bermodalkan Rp. 20.000.000,-. Dengan harapan sekembalinya nanti dari Korea bisa membawa uang lebih banyak lagi untuk membeli tanah dan bekerja lagi di desanya. 
	Ada kisah lain seperti yang dituturkan oleh Bapak SS. Ia  merupakan salah satu keluarga yang ditinggalkan oleh BMP. Istrinya bekerja sebagai BMP di Malaysia sejak dua setengah tahun yang lalu. Istrinya yang bernama Ibu YU pernah gagal berangkat ketika ditampung di Jakarta karena waktu itu para calon BMP yang berada di penampungan sekitar 1500 orang. Seperti halnya sang kakak yang telah bekerja lebih dahulu di Malaysia, Ibu YU pun kemudian berangkat lewat Medan. Akhirnya setelah satu bulan menunggu di Medan ia pun berangkat kerja di Malaysia. 
Ibu YU sengaja berangkat tidak lewat Disnaker tetapi melalui sponsor karena mencari kemudahan proses pengurusannya. Sekarang ini ibu YU bekerja di kantin guru-guru setelah mengalami perpindahan kerja tanpa  sepengetahuan PT yang memberangkatkannya. 
Dari berbagai kisah para BMP dan keluarganya dapat diketahui bahwa sebagian besar dari mereka masih berkeinginan untuk bekerja di luar negeri meskipun telah banyak penderitaan yang mereka alami sejak pemberangkaan sampai kepulangan. Kerentanan para BMP atas praktek trafficking sangat tampak. Namun semua itu tidak menyurutkan semangat mereka untuk bekerja kembali di negeri orang. Bahkan ketika penelitian berlangsung pun ada responden yang sedang menunggu proses pengurusan dokumen. 

4. PERSPEKTIF KEPALA DESA PESUNINGAN
	Kepala desa Pesuningan pada dasarnya merasa senang dengan keberadaan warganya yang menjadi BMP di luar negeri. Hal ini dikarenakan di tengah tingginya tingkat pengangguran di desa dan taraf ekonomi yang belum mapan maka keberadaan BMP bisa menguranginya bahkan dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat di desa. 
	Umumnya ia tidak mempersulit warganya yang hendak mengurus dokumen untuk pergi bekerja di luar negeri, asalkan sudah mendapatkan ijin dari suami atau keluarga yang bersangkutan.
	Selama ini belum pernah ada penyuluhan dari Disnaker Kebumen mengenai tata cara dan persyaratan utuk bekerja ke luar negeri. Biasanya para BMP ini direkrut melalui para sponsor atau calo yang aktif bergerak mendatangi warga. Para BMP mengurus perijinan melalui pemerintahan desa untuk mengurus paspor. Ia justru menyesalkan dengan pernah dilaksanakannya pertemuan sosialisasi dari PT/PJTKI, sponsor dan disnaker. Ketika ada pertanyaan yang cukup tajam mengenai peran sponsor dan PT/PJTKI, justru pihak Disnaker terkesan membela PJTKI tersebut. Sementara itu yang bertanya telah mengemukakan kenyataan terjadinya tindak penipuan maupun kekerasan yang sering menimpa BMP. Bahkan selaku kepala desa Pesuningan, ia berusaha mendesak Disnaker Kebumen agar merekrut tenaga kerja laki-laki, karena selama ini telah direkrut banyak perempuan yang realitanya sangat rentan terhadap tindak kekerasan. 
	Namun demikian pemerintah desa Pesuningan sendiri sudah berupaya untuk memberikan pengarahan maupun rambu-rambu bagi para warga yang berminat kerja di luar negeri. Seperti halnya dengan meminta warga untuk menanyai para sponsor tentang persyaratannya dan jenis pekerjaannya secara rinci untuk menghindari berbagai tindak penipuan. 
	Dengan kejadian tersebut, Kepala Desa melihat ada ekses negatif yang ditimbulkan dengan adanya warga yang bekerja ke luar negeri. Kasus perceraian yang resmi akibat hal tersebut yang tercatat hanya satu. Sedangkan kasus di atas belum sampai pada perceraian, hanya menikah lagi tanpa memberitahu. Namun setelah hal ini dianalisa, ternyata banyak faktor yang menyebabkannnya. Diantaranya, sebelum si BMP pergi bekerja ke luar negeri, ternyata sudah mempunyai masalah dengan suaminya. 
Kepala Desa Pesuningan mengharapkan dari pihak pemerintah terutama Disnaker Kebumen agar memberikan pengarahan yang lebih rinci lagi mengenai seluk-beluk kerja di luar negeri, baik mengenai persyaratan, hak dan kewajiban, serta resiko yang akan dihadapi. Sehingga bukan hanya hal-hal yang enak saja yang dibicarakan. Sejauh ini pihak pemerintah desa pernah menerima surat pemberitahuan satu kali dari pihak Kabupaten yaitu tentang instruksi untuk mengawasi calo-calo, memeriksa surat tugasnya. Namun hal ini bagi pemerintah desa tidak begitu berarti karena yang diminta menjalankan adalah pemerintah desa. Sedangkan pemerintah Kabupaten tidak aktif bergerak. Dengan kata lain selama ini tidak ada aksi nyata dari pemerintah. Ia mengungkapkan bahwa seharusnya dari pemerintah Kabupaten sebaiknya juga melakukan survey ke daerah-daerah yang potensial BMP dan dilanjutkan dengan memberikan penyuluhan-penyuluhan. Disamping itu ia juga mengharapkan bagi sponsor harus melapor ke Disnaker dengan menyertakan alamat-alamat tempat BMP bekerja dari PT dan sebagainya, kemudian ditembuskan ke pemerintah desa dan keluarga BMP sehingga kalau terdapat masalah bisa cepat teratasi. 

B. PEMBAHASAN
Sudah menjadi rahasia umum bahwa banyak orang, termasuk anak di bawah umur, bermigrasi tanpa sepengetahuan Departemen Tenaga Kerja, melalui jalur yang informal atau melanggar hukum, sehingga meningkatkan jumlah buruh migran perempuan dan anak secara signifikan. Perempuan dan anak cenderung bermigrasi untuk bekerja dalam pekerjaan-pekerjaan berikut :
	Pembantu Rumah Tangga
	Pelayan Restoran
	Buruh Pabrik dan Perkebunan
	Industri Hiburan / pekerja Seks

Dalam penelitian yang kami lakukan, perempuan dan anak yang diteliti adalah mereka yang bekerja sektor rumah tangga, pertokoan maupun pabrik.
	Buruh migran dieksploitasi sepanjang proses migrasi, mulai dari perekrutan hingga proses prakeberangkatan, selama bekerja dan kepulangan ke daerah asal. Perempuan dan anak direkrut melalui jalur resmi maupun illegal, dan sering kali para migran sendiri tidak menyadari perbedaannya. Untuk mempercepat proses dan mengubah informasi penting, terutama dalam hal usia, buruh migran sering dipalsukan bahkan ketika bermigrasi melalui broker yang terdaftar secara sah. Hal ini membuat para buruh migran menghadapi risiko dikenai tuduhan berbagai pelanggaran imigrasi di negara tujuan. Para buruh migran juga berhutang dalam jumlah besar kepada agen karena untuk membiayai keberangkatan mereka sendiri. Hutang ini biasanya berasal dari pungutan illegal dan beban bunga yang tinggi. Gaji mereka dipotong untuk melunasi hutang-hutang ini. Potongannya pun bervariasi, ada buruh migran yang gajinya dipotong selama 5 bulan, 7 bulan, 10 bulan, bahkan ada pula yang mencapai 15 bulan. Pemotongan gaji ini besarnya juga bervariasi tergantung pada agen mana yang memberangkatkan mereka. Tiap agen menerapkan standar sendiri-sendiri. Dalam kasus-kasus ekstrem, buruh migran menemukan dirinya terjebak dalam penjeratan hutang, suatu situasi dimana dirinya tidak akan pernah dapat melarikan diri. Kondisi kerja sering melanggar Undang-Undang (UU) perburuhan setempat, dimana para buruh migran mempunyai jam kerja yang panjang, tidak diberikan cuti, dan diberi makanan serta tempat tinggal yang kondisi sanitasinya buruk. Kebanyakan majikan atau agen menahan paspor dan dokumen-dokumen lain untuk memastikan bahwa buruh tidak akan berusaha melarikan diri. Seperti nasib apes yang dialami oleh ibu RA yang terpaksa melarikan diri karena diperlakukan tidak senonoh oleh majikannya. Ibu RA tidak memegang dokumen apapun karena semua dipegang oleh majikan, sehingga majikan dengan mudahnya melaporkan dirinya ke polisi agar menangkapnya dengan tuduhan telah mencuri dan membawa lari barang-barang berharga.
	Banyak dari bentuk-bentuk eksploitasi yang mengakibatkan buruh migran direkrut atas kemauannya sendiri menjadi korban trafficking. Hanya saja kebanyakan dari praktik semacam ini sudah dianggap lazim di Indonesia sehingga tidak lagi dianggap eksploitatif, apalagi sebagai perdagangan yang melanggar hukum. Dengan tidak mengakui bentuk-bentuk trafficking ini, pemerintah telah membiarkan eksploitasi buruh migran perempuan dan anak Indonesia terus berlanjut. Hal ini digambarkan oleh kasus ibu MS, dengan alasan kemudahan pengurusan dokumen keberangkatan, pemalsuan KTP di dokumen resmi merupakan praktik yang sudah umum diterima, dianggap menguntungkan yang bersangkutan dan keluarganya, sehingga sering diabaikan. Praktik lain yang juga sering terjadi adalah para buruh migran yang terdiri atas perempuan dan anak dituntut untuk melunasi hutang mereka dengan terus bekerja dan tidak diijinkan pulang sampai terlunasi semua hutangnya. Apabila praktik semacam ini terus dibiarkan, bukan tidak mungkin maka pelaku trafficking akan bebas berkeliaran dan pelanggaran hak-hak perempuan akan terus terjadi.
	Selama ini permintaan terbesar bagi buruh migran Indonesia adalah untuk menjadi pembantu rumah tangga yang tidak memerlukan banyak keterampilan. Pembantu rumah tangga sering menghadapi bahaya besar karena sifat pekerjaan mereka yang bertempat di rumah pribadi dank arena itu tertutup dari sorotan masyarakat umum atau akses untuk memperoleh bantuan. Ruang gerak pembantu sangat dibatasi, terutama mereka yang bekerja di Arab Saudi, biasanya dikurung di dalam rumah. Tentu saja hal ini terkait dengan budaya setempat. Profesi sebagai pembantu rumah tangga ini termasuk dalam sector informal, sehingga kurang mendapat banyak perhatian dari pemerintah dan berada di luar jangkauan UU Ketenagakerjaan nasional. Hal inilah salah satu faktor yang menyebabkan kerentanan pembantu rumah tangga atas praktek trafficking seperti :
	jam kerja yang panjang
	tidak ada waktu istirahat

penyekapan illegal
	gaji tidak dibayar atau kurang dari seharusnya
	kekerasan fisik  dan psikologis
	kekerasan seksual
	tidak diberi akomodasi yang baik / kamar tidur yang sesuai
	tidak diberi makan dalam jumlah yang cukup
	tidak diberi kesempatan untuk beribadah atau dituntut untuk melanggar aturan dalam agamanya ( Wijer dan Lap-Chew, 1999: 80-90; Jones, 2001: 64-76 dalam Ruth Rosenberg, 2003 : 20)

Kerentanan di atas dialami pula oleh para buruh migran perempuan yang berasal dari desa Pesuningan. 
Faktor-faktor yang menyebabkan perempuan dan anak rentan terhadap praktek trafficking di antaranya adalah : kemiskinan, tingkat pendidikan yang rendah, isu budaya yang berkaitan dengan perempuan dalam keluarga, status dan kekuasaan relatif, peran anak dalam keluarga, undang-undang yang bias gender, dan dampak korupsi. Pendek kata mereka yang rentan terhadap praktek trafficking adalah anggota masyarakat kecil/rendah, lemah, miskin, tersingkir, terutama dalam hal pendidikan dan ekonominya.  Kesemua faktor tersebut terkait dengan relasi gender yang ada. 
1. Kemiskinan
Perempuan sering diidentikkan dengan kemiskinan. Perempuan miskin sangat rentan terhadap praktek trafficking, sebab pilihan pekerjaan yang tersedia sangat sedikit. Di samping itu perempuan juga memegang kekuasaan sosial yang lebih kecil, sehingga tidak mempunyai banyak akses untuk memperoleh bantuan dan ganti rugi.
2. Tingkat pendidikan yang rendah
Sedangkan dalam segi pendidikan, bisa dilihat meskipun tingkat pendidikan di Indonesia telah mencapai kemajuan dalam dasawarsa terakhir, masih banyak penduduk yang tidak bisa mengenyam pendidikan sama sekali, tidak tamat  SD, dan tamat SD. Di samping itu prioritas utama bagi keluarga yang pas-pasan, sering memberikan kesempatan pada anak lekaki mereka dibanding anak perempuan. Terlebih lagi penduduk perempuan di pedesaan mempunyai tingkat pendidikan yang lebih rendah di banding perempuan di kota. Tingkat pendidikan yang rendah inilah yang mengakibatkan perempuan menghadapi risiko mengalami eksploitasi karena tidak mampu memahami kontrak kerja atau dokumen imigrasi. Hal-hal inilah yang semakin menyulitkan mereka dalam mencari bantuan apabila mendapatkan masalah, karena ketidaktahuan atas hak-hak mereka sendiri, tidak mampu mmebaca petunjuk, serta tidak bisa berbicara dengan bahasa setempat.
3. Peran perempuan dalam keluarga
	Biasanya peran perempuan dalam keluarga terpusat di rumah, dengan tugas utama sebagai istri dan ibu untuk mengurus rumah dan keluarga. Tanggung jawab ini juga termasuk memastikan bahwa keluarganya memiliki penghasilan untuk bertahan hidup. Telah banyak perempuan yang menjadi pencari nafkah utama dalam rumah tangga mereka karena desakan ekonomi. Bahkan banyak yang kemudian rela meninggalkan keluarganya ke luar negeri demi dapat mencukupi kebutuhan keluarganya, terutama untuk membiayai sekolah anak-anak mereka. Dalam kondisi seperti ini perempuan rentan terhadap trafficking yang meliputi eksploitasi dan kekerasan dalam proses migrasi.
4. Status dan kekuasaan
	Status dan kekuasaan di Indonesia ditentukan oleh usia, gender, kekayaan, pendidikan dan kelas. Biasanya perempuan muda dari desa yang berpendidikan rendah serta tidak memiliki banyak kekuasaan atau pengaruh sosial, sangat mudah untuk dibujuk dengan iming-iming mendapatkan gaji besar asal mau bekerja di luar negeri. 
5. Peran anak dalam keluarga
	Dalam masyarakat Indonesia, anak tidak hanya diharapkan untuk menghormati dan mematuhi orang tuanya, tetapi juga membantu mereka dengan berbagai bentuk seperti menjaga adik, membantu keluarga di sawah setelah pulang sekolah,  bahkan sampai bekerja penuh waktu. Sehingga dari tradisi budaya seperti ini kemudian dianggap lazim bila anak bekerja padahal belum saatnya. Dalam standar internasional, kondisi ini bisa dikategorikan sebagai trafficking, namun di Indonesia dianggap hal yang wajar-wajar saja.
6. Undang-undang yang bias gender
	Terdapat sejumlah undang-undang yang bias gender di Indonesia yang pada gilirannya mengkontribusikan kerentanan perempuan atas praktek trafficking. Sebagai contoh, menurut undang-undang perkawinan, perempuan tidak berhak mendapat tunjangan jika ia menggugat cerai suaminya, tidak peduli apapun alasannya. Sehingga perempuan harus berjuang menata hidupnya dengan mencari nafkah untuk bisa memenuhi kebutuhan keluarganya. Alternatif yang menjanjikan tidak lain bekerja di luar negeri,  apalagi ketika melihat ada tetangga atau teman yang ternyata bisa mendulang sukses setelah bekerja di negeri orang.
7. Dampak korupsi
	Sekilas, memang kurang begitu menonjol peran korupsi dalam trafficking. Namun jika ditelusur lebih jauh, korupsi ternyata memainkan peran yang menentukan dalam fasilitasi trafficking. Hal ini dikarenakan korupsi telah membuka jalan lebar bagi para agen perekrut tenaga kerja untuk memalsukan surat identitas, paspor dan visa. Dalam hal ini para buruh migrant yang bekerja dengan dokumen palsu sangat rentan terhadap kekerasan. Para pelaku trafficking akan memanfaatkan rasa takut para perempuan tersebut atas pemenjaraan oleh pihak berwenang karena pelanggaran imigrasi agar dapat terus mengekspoitasi mereka. 
	Korupsi mengakibatkan sistem hukum untuk menyelidiki dan menuntut kasus trafficking menjadi kurang efektif, karena korupsi dapat membuat pihak berwenang menutup mata terhadap kekerasan, mengurangi dakwaan atau sanksi terhadap pelaku serta memanipulasi dokumen hukum.
	Kerentanan  para perempuan atas praktek trafficking ini bisa diantisipasi dengan mengadakan berbagai macam usaha seperti:
a. penyuluhan-penyuluhan atau pembekalan agar mereka memahami aspek trafficking yang meliputi :
	Jeratan hutang, adalah ketika seseorang dikurung dan dipaksa bekerja untuk melunasi hutang melalui tenaga mereka, yang pada gilirannya hal ini bisa mengarah pada penyiksaan, perlakuan sewenang-wenang dan eksploitasi atas penerimaan pinjaman.

 Migrasi illegal, khususnya bagaimana buruh migrant rentan terhadap ancaman majikan, pelaku tindak kejahatan dan agen perekrut untuk melaporkan mereka kepada polisi kalau mereka tidak bersedia bekerja untuk gaji kecil atau tanpa dibayar.
	Akibat trafficking, yang bisa meliputi cedera, penyakit, kerugian ekonomi, cap buruk oleh masyarakat, trauma bahkan kematian.
Inisiatif untuk memerangi trafficking, yaitu meliputi usaha oleh pemerintah dan kelompok masyarakat umum untuk memberikan pelayanan kepada korban, membawa pelaku trafficking ke pengadilan, dan mencegah terjadinya trafficking di masa depan. (Jamie Davis dan Mel Reynold, 2005 : 73)

b. Memberdayakan dan melindungi TKI dan TKW dengan cara membentuk organisasi untuk membela para TKI dan melancarkan usaha-usaha untuk menentang trafficking.
c. Mendirikan asrama TKI di bawah KBRI.

Kepekaan gender dari para stakeholder atas terjadinya praktek trafficking terhadap perempuan dan anak, bisa dilihat dari : 
1. Peran pemerintah
	Pemerintah di samping membuat kebijaksanaan pembangunan yang ternyata bias gender, dalam kebijaksanaan pengerahan tenaga kerja ke luar negeri juga mengontrol untuk tujuan mereproduksi nilai patriarkhi baik dalam konstelasi ketenagakerjaan (gerakan buruh) maupun peran perempuan sebagai individu.
Mengontrol dan mengendalikan politik patriarkhi dalam perburuhan ini, baik melalui penciptaan seperangkat policy (kebijakan) yang mengatur dan mengendalikan melalui mekanisme ideologi dalam sistem patriarkhal dan representasi maupun praktek penyelenggaraan praktisnya. Misalnya bagaimana pemerintah memberlakukan izin khusus dari orang tua atau pihak suami pada BMP yang hendak bekerja di luar negeri. Sedangkan bagi laki-laki tidak berlaku. Melalui praktek semacam ini, tidak hanya bersifat diskriminasi, tetapi juga pemerintah tetap menjaga “status quo”,  dimana perempuan tetap di bawah kekuasaan keluarga atau suami. Karena itulah keputusan yang diambil harus seizin atau persetujuan suami atau orang tuanya, dengan demikian kesadaran ini ini akan tetap dibawa sekalipun sudah bekerja di luar negeri yang sosio-kulturalnya berbeda. Mekanisme ini semakin diperkuat dengan adanya pemberlakuan harus melalui kursus di penampungan yang memperkuat pandangan bahwa dunia domestik adalah kodrat perempuan, dan pungutan USS 20 pada BMP-PRT yang ke Saudi Arabia dengan alasan untuk pembinaan.
Saat ini ada 8 instansi yang terlibat dalam kegiatan pengiriman dan penempatan buruh migran ke luar negeri, terdiri dari empat instansi negara dan 4 organisasi bisnis yang diakui oleh negara. Di samping itu terdapat dua organ yang terlibat dalam proses rekrutmen namun tidak diakui oleh pemerintah dan karenanya bergerak di luar jangkauan hukum. Empat instansi negara yang terlibat langsung dalam isu buruh migran dan terlibat dalam proses penempatan/pengiriman buruh migran adalah : (1) lembaga non-struktural yang disebut BKPTKI ( Badan Koordinasi Penempatan Tenaga Kerja Indonesia ) atau biasa dikenal dengan sebutan Bakor. Badan ini dibentuk berdasarkan Keppres No. 29 tahun 1999, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada presiden, (2) Depnakertrans dengan unit pelaksana kerjanya yang disebut BP2TKI atau Balai Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia, tugasnya memberikan rekomendasi kepada PJTKI, (3) Kantor Imigrasi merupakan lembaga yang berhak mengeluarkan paspor dan (4) Perwakilan RI di negara tempat buruh migran bekerja. Menurut Kepmenakertrans No. 104A/2002 tugas Perwakilan RI RI adalah mengelola data, memantau dan memberikan bantuan.
Adapun 4 organisasi bisnis yang terlibat adalah : (1) PJTKI, badan usaha berbentuk perseroan terbatas atau koperasi yang berusaha di bidang jasa penempatan buruh migran ke luar negeri. Persyaratan berdirinya PJTKI diatur dalam kepmen 104A/2002 dan peraturan-peraturan sebelumnya, (2) Perwada, yaitu perwakilan PJTKI di daerah-daerah, (3) Perwalu, yaitu perwakilan PJTKI di luar negeri dan (4) mitra usaha di luar negeri, yaitu badan usaha berbentuk badan hukum di luar negeri yang bertanggung jawab menyalurkan buruh migran kepada pengguna (majikan). Di beberapa negara, mitra usaha ini yang sering tertulis dalam kontrak kerja sebagai pengguna buruh migran perempuan pekerja rumah tangga. Badan usaha ini harus didaftarkan oleh PJTKI ke perwakilan RI setempat.
(Komnas Perempuan dan Solidaritas Perempuan, 2003).
	Selain PJTKI dan mitra usaha, ada dua pihak lain yang sangat berperan dalam rekrutmen buruh migran pekerja rumah tangga yaitu yang disebut sponsor dan agennya. Sponsor adalah seseorang  ( individual ) yang bertindak sebagai perantara bagi calon buruh migran untuk berhubungan dengan PJTKI. Bagi PJTKI sendiri, sponsor adalah penjamin buruh migran. Jika terjadi masalah dengan buruh migran sebelum berangkat ( membatalkan berangkat, atau sakit ) sponsorlah yang berada di garis depan bertanggung jawab kepada PJTKI misalnya mencari pengganti, dan sebagainya. Sponsor bekerja secara individual, ada yang mendapat surat tugas dari PJTKI tertentu dan mengumpulkan calon buruh migran untuk PJTKI tersebut serta ada yang bekerja langsung memasok buruh migran pada sembarang PJTKI.
Sponsor memungut bayaran atas jasanya kepada TKI dan kepada PJTKI. Tak ada aturan yang melindungi buruh migran dari kemungkinan penipuan dan pemerasan yang bisa dilakukan oleh sponsor. Cukup banyak data yang mengungkap kejahatan yang dilakukan oleh para sponsor, misalnya menarik bunga yang sangat tinggi (100% dalam waktu 3 bulan) atas pinjaman yang dilakukan oleh buruh migran padanya untuk biaya-biaya rekrutmen; memakan uang biaya rekrutmen sementara buruh migran yang telah membayar biaya tersebut tidak disalurkan kepada pengguna jasa, terkatung-katung dalam penampungan atau penantian di rumah. Sponsor juga melakukan pemalsuan data, memperjualbelikan calon buruh migran dan beberapa dilaporkan melakukan pelecehan seksual dan perkosaan dengan iming-iming keberangkatan ke luar negeri atau ancaman penundaan pengiriman.
	Sponsor bertindak dalam skala besar, di bawah sponsor terdapat agen-agen yang dikenal dengan nama calo. Para calo ini mendapat upah dari sponsor dan sering mendapat uang dari calon buruh migran itu sendiri. Dari tangan para calo dan sponsor di desa, calon buruh migran masuk dalam proses persiapan pemberangkatan yang dilakukan oleh PJTKI, sejumlah uang kembali harus disediakan oleh calon buruh migran baik dengan cara pinjam, jual barang atau lainnya. Mereka mengeluarkan uang untuk biaya pendaftaran, biaya tes kesehatan, biaya jaminan perlindungan ( USD 20 ), biaya pembuatan kartu identitas, paspor dan dokumen-dokumen kerja di luar negeri. Tidak ada standar biaya. Peraturan yang dikeluarkan Depnakertrans justru membuka peluang terjadinya pembengkakan biaya yang harus ditanggung oleh buruh migran.
Hal-hal yang ditengarai menyebabkan peran pemerintah begitu penting di dalam mengantisipasi praktek trafficking karena beberapa alasan yaitu :
a. Kebijakan yang lemah   
	Proses perekrutaan BMP-PRT jika dicermati dengan teliti menyerupai kegiatan perdagangan manusia. Sayangnya, skema perdagangan ini justru terkukuhkan oleh proses birokrasi yang penuh dengan kegiatan korupsi dan kolusi serta berbagai kebijakan yang dilahirkan pemerintah.
Berbeda dengan PRT di dalam negeri, persyaratan untuk menjadi BMP-PRT cukup tinggi, antara lain : 1) mereka diminta menguasai bahasa asing tempat mereka bekerja, 2) mereka diminta menyerahkan dokumen tertulis mengenai kondisi kesehatan, 3) mereka harus mendaftar melalui agen rekrutmen yang mendapat pengesahan depnakertrans dan 4) mengikuti pelatihan pra pemberangkatan yang dilakukan oleh agen. Syarat-syarat tersebut di atas pada pelaksanaannya sering diabaikan dan menjadi ajang pemerasan calon buruh migran. Banyak dari mereka yang nyatanya tidak mengetahui sama sekali bahasa di tempat kerja mereka atau bahasa Inggris. 
Peraturan menyatakan bahwa buruh migran (termasuk BMP-PRT) harus mendapatkan orientasi pra-pemberangkatan yang menyangkut informasi tentang jenis pekerjaan, lingkungan tempat kerja mereka, hak-hak dan kewajiban-kewajiban mereka. Pada kenyataannya orientasi ini lebih banyak berisi ceramah tentang kewajiban untuk bekerja keras dan kepatuhan kepada majikan serta agen yang harus ditunjukkan oleh BMP-PRT selama berada di luar negeri. Informasi ini disampaikan melalui atau dibungkus dalam berbagai topik bahasan, antara lain: agama, hubungan kerja dan cara-cara pengiriman uang. Selain itu, terdapat informasi umum yang hampir tak ada hubungannya dengan jenis pekerjaan, lingkungan tempat kerja maupun hak-hak buruh migran. Pada dasarnya buruh migran pekerja rumah tangga hanyalah barang dagangan dari PJTKI dan pemerintah Indonesia yang berorientasi pada devisa dan keuntungan ekonomi mereka sendiri.
Peraturan tertinggi yang mengatur masalah buruh migran memberikan porsi besar pada posisi, hak dan kewajiban agen (PJTKI), jauh lebih besar daripada pasal-pasal yang mengatur hak dan kewajiban buruh migran. Buruh migran Indonesia diakui sebagai buruh migran oleh pemerintah Indonesia hanya jika bekerja ke luar negeri melalui PJTKI yang mendapatkan izin pemerintah. Sehingga peran PJTKI menjadi sangat sentral.
Besarnya peran yang ditetapkan membuat banyak PJTKI yang menyalahgunakan kekuasaan untuk mengambil keuntungan baik secara legal maupun ilegal. Menakertrans Jacob Nuwawea telah menskorsing 39 PJTKI untuk masa 1 sampai 3 bulan karena terbukti memalsukan sertifikat Lembaga Uji Kompetensi Independen (LUKI) buruh migran Indonesia. LUKI adalah metode baru yang diterapkan untuk menguji keterampilan calon buruh migran dalam menggunakan bahasa asing sesuai dengan negara tujuan dan menerbitkan sertifikat. ( Komnas Perempuan dan Solidaritas Perempuan, 2002 )
Jumlah PJTKI yang mengirim buruh migran pekerja rumah tangga semakin banyak karena buruh migran pekerja rumah tangga adalah komoditi ekspor yang menguntungkan. Menurut Menakertrans hingga Mei 2002 jumlah PJTKI mencapai 421 perusahaan. Di Hongkong jumlah agen resmi yang memproses pengerahan BMP-PRT paling tidak sebanyak 73, sementara di Singapura jumlahnya sekitar 160 agen. Di samping PJTKI resmi, disinyalir terdapat puluhan PJTKI ilegal untuk pengerahan buruh migran pekerja rumah tangga ke Saudi Arabia dan Hongkong sementara, jumlah agen rekrutmen ilegal untuk Malaysia jauh lebih banyak lagi.
b. Tidak ada jaminan keselamatan
Hal yang lebih esensial adalah BMP-PRT tidak dilindungi secara jelas oleh sistem asuransi kesehatan, keselamatan dan keamanan, walaupun mereka diharuskan membayarkan sejumlah uang kepada PJTKI atas nama biaya asuransi. Berkaitan dengan kondisi kerja yang buruk mereka menderita kelelahan fisik, cacat akibat kecelakaan kerja atau kekerasan dari majikan. Mereka juga sering tidak mendapat pengobatan yang memadai ketika sakit. PJTKI telah memungut bayaran sebesar 15 USD kepada masing-masing calon buruh migran untuk biaya pengobatan atau masalah-masalah tersebut di atas. Namun hingga saat ini tidak ada pihak ( termasuk PJTKI dan pemerintah ) yang dapat menelusuri dimana adanya uang yang dikumpulkan dari calon-calon  buruh migran ini. PJTKI tidak menunjukkan kepedulian dan  tanggung jawabnya   atas  persoalan ini. Uang asuransi  yang dapat menjamin ganti rugi sulit dilacak karena kurangnya transparansi dan akuntabilitas bendahara negara, Menteri Keuangan dan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI.
( Komnas Perempuan dan Solidaritas Perempuan, 2002 )

2.  Peran masyarakat
a. ORMAS/LSM yang peduli pada BMP
Peran masyarakat dapat dilihat dari keberadaan ORMAS/LSM yang peduli pada Buruh Migran Perempuan sebenarnya cukup banyak. Hanya saja di Kebumen tak satupun yang muncul di permukaan. Pernah ada organisasi SOBUMEN yang merupakan solidaritas buruh migran Kebumen, dimana di dalamnya mewadahi berbagai perngaduan dari para BMP. Namun dalam perjalanannya organisasi tersebut kemudian bubar karena personil pengurusnya pindah ke daerah lain. Di samping itu faktor kesibukan masing-masing pengurus juga memicu merosotnya kegiatan organisasi tersebut
b. Strategi penegakan hukum
Dalam upaya perlindungan hukum terhadap BMP dalam perspektif feminis, saat ini sudah ada Citizens’ Lawsuit yaitu sebuah prosedur hukum yang baru pertama kali dilakukan di Indonesia. ( Komnas Perempuan dan Solidaritas Perempuan, 2002 ). Prosedur ini diajukan oleh 53 orang warga negara Indonesia melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 12 Mei 2003. Mereka adalah keluarga buruh migran, mantan buruh migran, aktifis organisasi non pemerintah, ibu rumah tangga, pemimpin agama yang didampingi oleh sejumlah organisasi menuntut 9 pejabat pemerintah yaitu : Presiden, Wakil Presiden, Menteri Sosial, Menteri Luar Negeri, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Menteri Kesehatan, Menkokesra, Duta Besar Indonesia di Malaysia dan Dirjen Imigrasi untuk bertanggung jawab atas tragedi Nunukan. Saat ini Citizens’ Lawsuit masih berlangsung di tahap mendengarkan saksi-saksi.
	Tuntutan  Citizens’ Lawsuit bukan ganti rugi material tetapi akuntabilitas pemerintah dalam : 
	Menyediakan Undang-undang Perlindungan Buruh Migran

Memiliki perjanjian bilateral dengan Malaysia
Menuntut ganti rugi kepada pemerintah Malaysia atas kekayaan buruh migran yang hilang dalam proses deportasi baik melalui jalur diplomatic maupun melalui jalur mekanisme PBB
Mengambil langkah-langkah kongkrit untuk mengubah mekanisme kerjasama antar departemen agar lebih efektif dalam melindungi buruh migran Indonesia.
Sementara itu dari pengamatan yang dilakukan oleh Ornop, terdapat tiga jalur ( modus ) yang biasa ditempuh oleh BMP-PRT dan keluarganya ketika mendapatkan masalah :     
1) Diam, melupakan masalah dan kembali mencari kerja
	Persoalan yang dihadapi BMP-PRT ketika dibawa ke jalur hukum sering tidak tuntas dalam penyelesaiannya. Hal ini dikarenakan prosedur hukum tidak akomodatif terhadap situasi buruh migran. Di samping itu, tidak ada kemauan politik dari aparatur pemerintah untuk menegakkan hukum. Meskipun BMP-PRT mendapatkan pendampingan dari lembaga non pemerintah atau bantuan hukum cuma-cuma, kebanyakan mereka memilih pulang ke rumah, melupakan masalah dan mencoba ulang pergi ke luar negeri kembali daripada memperkarakan kasusnya ke pengadilan.
2) Menuntut hanya sampai tahap Somasi
Dalam penyelesaian kasus, pihak PJTKI atau pihak lawan sering mengulur-ulur waktu penyelesaian, melakukan berbagai pendekatan atau tekanan terhadap BMP-PRT dan keluarganya. Sedangkan ketidakpastian jadual pengadilan, hasil dan lamanya proses persidangan mengakibatkan BMP-PRT dan keluarganya merasa rugi secara material dan non material. Sementara di sisi lain mereka ingin segera bisa kerja kembali.
3) Negosiasi melalui Bipartit / Tripartit
dalam negosiasi ( bipartit ) biasanya BMP-PRT didampingi keluarga atau orang terkemuka, atau organisasi non pemerintah. Bila dalam proses ini tidak mencapai kesepakatan, maka dilanjutkan dalam forum Tripartit. Namun prosedur ini kurang memiliki dasar hukum yang kuat sehingga proses dan keputusannya sering dilecehkan oleh pihak PJTKI. ( Komnas Perempuan dan Solidaritas Perempuan, 2003 )









BAB VI
KESIMPULAN UMUM DAN REKOMENDASI

KESIMPULAN UMUM
Perempuan dan Anak yang bekerja sebagai Buruh Migran Perempuan (BMP) di luar negeri sampai saat ini masih rentan terhadap praktek trafficking karena kemiskinan, tingkat pendidikan yang rendah, isu budaya yang berkaitan dengan perempuan dalam keluarga, status dan kekuasaan relatif, peran anak dalam keluarga, undang-undang yang bias gender, dan dampak korupsi. 
Jenis-jenis trafficking yang dijumpai seperti : jam kerja yang panjang, tidak ada waktu istirahat, penyekapan illegal, gaji tidak dibayar atau kurang dari seharusnya, kekerasan fisik  dan psikologis, kekerasan seksual, tidak diberi akomodasi yang baik / kamar tidur yang sesuai, tidak diberi makan dalam jumlah yang cukup, tidak diberi kesempatan untuk beribadah atau dituntut untuk melanggar aturan dalam agamanya  dan sebagainya. Trafficking bisa terjadi pada BMP sejak dari perekrutan, pemberangkatan, penampungan,  dan kepulangan. 
Harus diakui bahwa  remittance BMP mereka sangat membantu perolehan devisa negara, namun tidak seimbang dengan perlindungan yang seharusnya mereka dapatkan. Hal ini sejalan dengan implementasi kebijakan pemerintah di dalam perlindungan BMP yang saat ini masih belum maksimal karena dipengaruhi oleh faktor internal maupun eksternal. Responsivitas masyarakat Kebumen sendiri umumnya sangat kurang dalam pemahaman peraturan ketenagakerjaan beserta perlindungan hukumnya. Karena sebagian besar masih tertarik dengan cara-cara cepat untuk bekerja ke luar negeri dengan mengenyampingkan prosedur resmi yang harus dilalui.  
Kepekaan stakeholder atas praktek trafficking yang menimpa BMP melibatkan : peran pemerintah, peran masyarakat, peran Ormas/LSM, dan strategi penegakan hukum.


REKOMENDASI
Upaya untuk mengantisipasi kerentanan perempuan dan anak atas praktek trafficking bisa dilakukan dengan kerja sama antara semua pihak, baik dari pemerintah, masyarakat, ORMAS/LSM, serta pemerhati masalah perempuan melalui pemberian penyuluhan serta pembekalan yang matang sebelum perempuan bekerja ke luar negeri.
Di samping itu juga perlu dilakukan advokasi kebijakan baik dalam skala internasional, nasional maupun lokal. Di tingkat internasional perlu dibangun bilateral agreement dengan beberapa negara tujuan bekerja untuk meminimalisir berbagai bentuk pelanggaran HAM yang menimpa BMP. Pada level nasional, saat ini sudah ada UU PPTKILN tahun 2004. Selain itu juga masih perlu didorong upaya untuk pengusulan Ratifikasi Konvensi PBB tahun 1990 mengenai Perlindungan Hak-hak Buruh Migran dan Anggota Keluarganya. 
Sedangkan dalam era politik otonomi daerah kebijakan lokal mengenai perlindungan buruh migran atas praktek trafficking perlu segera didesak. Posisi ini dijalankan dengan memanfaatkan kekuatan bargain position dan keluasan sebaran konstituen. Peraturan daerah ( Perda ) harus diperjuangkan sebagai instrumen legal protektif, dan bukan alat eksploitatif. Sehingga sebagai tindak lanjut dari SK Bupati Kebumen No. 562/52 tahun 2003 perlu dibuat Perda ( Peraturan Daerah ) khusus untuk perlindungan BMP. 
Monitoring proses penempatan BMP ( mulai dari level perekrutan, penampungan, pemberangkatan dan tempat kerja serta saat pemulangan) mutlak dilakukan. Dalam level ini bukan hanya kinerja pemerintah yang dimonitor dan dikritisi, tetapi juga terhadap PJTKI yang merupakan salah satu pihak yang berkontribusi besar terhadap penderitaan BMP. Pengalaman-pengalaman otentik yang didapatkan dalam proses monitoring ini menjadi material dasar dalam perumusan langkah advokasi kebijakan.
Selain itu harus juga didorong terbangunnya organisasi komunitas BMP di daerah asal dan BMP di negara tujuan bekerja. Munculnya kesadaran berorganisasi di komunitas BMP dan berserikat di negara tujuan bekerja membuat mereka makin sadar akan realitas yang dialami dan hak-hak BMP yang harus diperjuangkan. Keterlibatan langsung komunitas dan BMP juga makin memperkuat desakan dan tuntutan bagi negara untuk menjalankan kewajibannya melindungi warga negaranya. 
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