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Pandemi dan Kerentanan Berlapis Pekerja Migran Perempuan

• Krisis COVID-19 memiliki dampak yang belum 
pernah terjadi sebelumnya terhadap 
perekonomian global, bisnis dan pekerja. 

• ILO memperkirakan bahwa hampir 2,2 miliar 
pekerja, yang mewakili 68 persen angkatan kerja 
global, tinggal di negara-negara yang diharuskan 
atau disarankan untuk melakukan penutupan 
tempat kerja. 

• Pekerja migran mewakili 4,7 persen pekerja global, 
yang terdiri dari 164 juta pekerja, dengan hampir 
separuhnya adalah perempuan.

• Pekerja migran termasuk di antara yang paling 
rentan

• ILO mengeluarkan Standards merespons COVID 19

• ILO and UN Network on Migration statement on 
impacts of COVID-19 to migrant workers

• Dampak di tempat kerja:
 Sekitar 54% pekerja migran Indonesia di sektor 

pabrik dan konstruksi tidak mendapatkan gaji di 
Malaysia dan Arab Saudi. (Survey SBMI, 2020).

 95% PMI di Singapura dan Hong Kong meski masih 
bekerja dan mendapatkan gaji, mereka 
mendapatkan beban kerja berganda, pembatasan 
mobilisasi, perampasan hak libur, depresi dan tidak 
mendapatkan upah lembur.

 PMI yang bekerja di sektor manufaktur di Taiwan 
dan Korea Selatan tidak diizinkan keluar rumah atau 
asrama sehingga mereka mulai menghadapi 
gangguan psikologis

• Dampak kehilangan pekerjaan:
 80.700 (gagal Berangkat)
 1.542 positif covid, di seluruh dunia
 17.735 (repatriasi mandiri)
 129.202 (dipulangkan )
 26.084 (ABK Dipulangkan)



Pemahaman “Migrasi AMAN” secara sempit

• Migrasi Aman hanya dipahami sebatas 
prosedur: mekanimse P to P, G to G, G to 
P

• Migrasi aman sebagai proses holistik 
“berangkat secara aman” dengan bekal 
yang cukup (pemahaman hak, 
resiko,kespro, hukum), “Bekerja secara 
layak” dan sejahtera, belum menjadi 
pemahaman umum

• Masih banyak gap tentang yang harus 
dipahami, terutama menyangkut pekerja 
migran perempuan: hak-hak pekerja 
migran perempuan, kerentanan PMI 
perempuan, resiko-resiko (trafficking, 
druggs, HIV/AIDs), access to justice, adil 
gender di rumah majikan dan keluarga 



Gap antara Resiko  dan Public Awareness
Situasi Rentan HIV/AIDS Pekerja Migran Perempuan pada saat Proses Migrasi Public Awareness

Sebelum keberangkatan Selama bekerja di negara tujuan Kepulangan ke kampung halaman

1. Penggunaan jarum suntik 
bekas pakai atau tidak steril 
pada saat menjalani tes 
kesehatan. Tes juga sering 
dilakukan secara massal dan 
serentak.

2. Dibujuk rayu untuk 
berhubungan seksual berisiko.

3. Rentan diperkosa oknum 
petugas P3MI, calo, sponsor, 
dan lain sebagainya.

4. Melakukan hubungan seksual 
berisiko atas dasar suka sama 
suka. 

1. Melakukan perawatan 
kesehatan menggunakan 
jarum suntik tidak steril. 

2. Diperkosa majikan, jaringan 
calo. 

3. Dilecehkan secara seksual oleh 
majikan.

4. Dilecehkan secara seksual, 
termasuk perkosaan oleh 
sesama buruh migran dari 
negara asal atau dari negara 
lain. 

5. Dijual kepada lelaki hidung 
belang atau menjadi korban 
trafficking, terutama sebagai 
pekerja seks komersial. 

6. Melakukan hubungan seksual 
berisiko atas dasar suka sama 
suka. 

1. Diperkosa selama perjalanan 
pulang

2. Berhubungan seksual berisiko 
dengan pasangan yang sudah 
lama ditinggalkan tanpa 
adanya kejelasan aktivitas 
seksual pasangan. 

3. Melakukan hubungan seksual 
beresiko suka sama suka.

 Ignorance “Right to sex” dalam 
proses migrasi. Sehingga tidak 
dibangun alternatif dan inovasi

 Adanya kebutuhan menyalurkan seks 
ketika berjauhan dengan pasangan. 
Pekerja migran berada pada usia 
reproduktif, di mana dorongan seks 
sedang tinggi-tingginya. Namun 
masalahnya, dorongan seks tanpa 
disertai pengetahuan memadai 
tentang HIV dan AIDS dapat 
meningkatkan risiko terpapar HIV

 Ketabuan mendominasi narasi
 Pendidikan sesksualitas yang 

“tidak selesai”
 Pendekatan: normatif, pasif, 

terjebak dogma agama/ tafsir 
yang misoginis 

 Minimnya mekanisme deteksi 
dini untuk HIV/AIDS



Kebijakan dan Implementasinya

• Rekomendasi ILO 200

• Keputusan Menteri Kesehatan nomor 
029/MENKES/SK/I/2008 tentang 
Pedoman Penatalaksanaan Konseling 
dan Testing HIV bagi CTKI di semua 
tempat pelaksana tes kesehatan bagi 
pekerja migran

• Perka BNP2TKI No.01/KA/SU/1/2008 
tentang deteksi dini HIV bagi pekerja 
migran

• Mandatory Test/ tes wajib HIV

• Tidak ada kebijakan untuk melakukan 
tes kesehatan sebelum sampai ke 
Indonesia

• 60 negara transit dan penerima 
memiliki kebijakan yang restriktif 
terhadap pekerja migran dengan HIV

• Taiwan sejak 2012 membebaskan 
mandatory test HIV bagi calon pekerja 
migran

• Pencegahan dan deteksi dini masih 
terbatas

• BPJS menangung biaya perawatan 
kesehatan bagi ODHA

• Pemerintah memiliki 518 layanan ARV 
bagi ODHA  yang tersebar di 34 
propinsi untuk pengobatan seumur 
hidup



Data yang Belum Terkonsolidasi

• Data HIV dan AIDS di kalangan pekerja 
migran Indonesia hingga saat ini 
belum banyak tersedia. UNAIDS 
memperkirakan bahwa pekerja migran 
Asia dan pasangan mereka memiliki 
prevalensi HIV empat kali lebih tinggi 
dari prevalensi normal yang 
ditemukan pada rekan-rekan mereka.

• Himpunan Pemeriksa Tenaga Kerja 
Indonesia (HIPTEK) mendapati bahwa 
dari 145.289 calon pekerja migran 
yang pergi ke Timur Tengah, 160 
(0,11%) di antaranya terdiagnosis 
dengan HIV-positif.

• Disnaker Jatim: 4.000 BMI Jatim 
diindikasikan terinfeksi virus HIV/AIDS

• Riset Solidaritas Perempuan pada 
tahun 2004-2006, tentang kerentanan 
buruh migran terhadap HIV/AIDS: 
buruh migran Indonesia rentan 
terhadap HIV/AIDS di semua tahap 
migrasi.



Social Cost yang Harus Dibayar ODHA

• Viktimisasi bahkan kriminalisasi 
korban

• Diskriminasi perlakuan

• Resiko kehilangan pekerjaan, 
kehilangan keluarga, kehilangan 
lingkungan, kehilangan nyawa 

• Pencegahan dan 
Penanggulangan HIV dan AIDS Di 
Tempat Kerja (P2-HIV dan AIDS) 
di Tempat Kerja, masih 
sloganik/pedagogis



Prevensi dan Proteksi, Siapa yang di garda 
depan?
• Tidak ada diskriminasi atas dasar status HIV baik sebagai 

persyaratan, imigrasi, pekerjaan atau prosedur reintegrasi

• ODHA harus diperlakukan sama dengan setara kondisi 
kesehatan dan tidak dikhususkan sebagai dasar untuk 
diskriminasi

• Kebijakan migrasi harus menghormati hak-hak pekerja 
migran yang hidup dengan HIV dan anggota keluarganya 

• Membuka akses seluas-luasnya untuk layanan HIV bagi 
pekerja migran

• Kolaborasi regional untuk mengatasi kerentanan pekerja 
migran perempuan terhadap HIV

• Melakukan dan menyebarkan penelitian tentang pekerja 
migran  dan risiko HIV

• Konsolidasi data


