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Topik

▪Mengapa pelatihan ini penting?

▪ Isu apa saja yang diusung ILO?

▪Mengangkat data Kekerasan Berbasis Gender perempuan pekerja migran
dalam kurun waktu 5 tahun

▪ Konvensi ILO tentang migrasi tenaga kerja,

▪ Perlindungan Hak Perempuan Pekerja khususnya C189 dan C190

▪Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017

▪Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana
Perdagangan Orang



Migrasi Aman dan Adil untuk Kerja Layak

Decent Work 

Safe Fair 

• Bebas dari kekerasan dan praktik-praktik yang         
buruk (fisik, seksual, perdagangan manusia, psik
ologis, yang dilakukan oleh pasangan dan pihak
lain termasuk kekerasan pada proses eksploitasi
kondisi kerja dan migrasi. 

• Gender equitable dalam akses, kesempatan, dan
kondisi kerja. Pemenuhan hak fundamental peke
rja migran dan akses Kerja Layak

Peluang bagi perempuan dan laki-laki untuk

pekerjaan yang layak: Produktif secara bebas, Adil, 
Aman dan Bermartabat



• Sosial – Ekonomi

• Tujuan 5 Kesetaraan Gender

• Tujuan 8 Kerja Layak dan Pertumbuhan Ekonomi

Kontribusi

Positive dan SDGs

• Pekerja Rumah Tangga

• Diskriminasi, ketidaksetaraan

• Streotipe , stigma, Perempuan Pekerja
Kerja Layak

Pekerja Migran dan Pembangunan yang Berkelanjutan



Pekerja Migran Indonesia 

• 67% dari total pekerja migran adalah
perempuan. 52% pekerja migran yang be
kerja di sektor rumah tangga. 

• Pekerjaan yang tidak dicakup oleh banyak u
ndang-undang tenaga kerja di kawasan A
SEAN

• Kebijakan dan manajemen migrasi pekerja yang responsi
f gender  akan membuat perbedaan yang signifikan terh
adap kondisi hidup dan kerja perempuan pekerja migran
dan laki-laki, serta keluarga mereka.

• Access to Authoritative Information

• Access to Justice:    

hak atas peradilan yang adil, terbuka, dan c
epat, serta hak untuk menerima pendampi
ngan yang tepat. . (me
kanisme pengaduan, perlindungan korban d
an saksi, tindakan pemulihan, dsb) protecti
on mechanism for victicm and witness , refe
rral system in remedial action 

• Access to Gender Responsiveness Service
s

• Networking and Organizing 

• Kasus penyekapan 36 CPMI dan se
muanya perempuan di penampun
gan PT. Mangga Dua Mahkota

(Sidak Tim Gabungan dan Proses  ol
eh Aparat Penegak Hukum)

• BNP2TKI menerima 2949 pengadu
an kasus dan SBMI menerima 1.55
1. Pengaduan kasus terkait perma
salahan Pekerja Migran.Kasus terti
nggi terkait dengan perdagangan
manusia, kekerasan seksual, tidak
dibayar, pelanggaran kontrak kerja
, over charging, klaim asuransi dan 
kondisi kerja yang buruk lainnya. 



Mengapa Pelatihan Ini



Situasi dan Pengaduan Kasus

Jumlah

Perempuan 

Pekerja 

Migran

Sektor Rumah Tangga

Hak dan Kewajiban

Layanan Dasar 

Tingginya

tingkat

pengaduan

kasus yang 

berulang

Desa Pintu

Gerbang

Otonomi dan Dana Desa

Profil Desa dan Data PMI

Peran dan partisipasi Komunitas dan Perempuan Pekerja 

Migran dan keluarganya

Reformasi

Tata Kelola 

UUPPMI 

18/17

Berbagai

Program 

Berbasis

Desa

Mandat pasal 40 dan 42  

Pemerintah daerah dan 

pemerintah desa

Sistem dan 

Mekanisme

Koordinasi dan 

Layanan dari

tingkat desa

Metode dan pendekatan
Replikasi dan keberlanjutan dengan dana desa
Dampak

Pemahaman Regulasi
Prosedur Migrasi
Kapasitas Pemdes dan CBO

• In January - August 2017, 2,949 cases of
violence reported by migrant workers or
their families, majority are women.

• In January 2021 there are 174 cases rep
orted are related to trafficking in person
, sexual harassment, unpaid salaries, lab
our rights violations, insurance claims, o
ver charging, and violence.



Pemerintah DESA

P3MI

LTSA BLKLN

Agency

NEGARA ASAL NEGARA TUJUAN 

PMI

PETA AKAR MASALAH MIGRASI             
TENAGA KERJA

Unsur Tindak Pidana Perdagangan Orang

•Ancaman kekerasan.

•Penculikan.

•Penyekapan.

•Pemalsuan.

•Penipuan.

•Penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan.

•Penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat.

• UU Perlindungan Pekerja Migran Indonesia 18/17
• UU Pemberantasan TPPO



Safe and Fair: Realizing women migrant workers'                                         
rights and opportunities in the ASEAN Region

Perempuan pekerja migran

lebih terlindungi dengan

adanya kerangka kerja tata 

kelola migrasi pekerja yang 

responsive gender

Mengurangi kerentanan 

perempuan pekerja migran dari 

bentuk kekerasan dan 

perdagangan orang

serta perempuan pekerja migran

memperoleh manfaat dari

layanan responsif yang 

berkualitas dan

terkoordinasi

- Menghasilkan data dan bukti

tentang pengalaman perempuan

pekerja migran &

- Mengkampanyekan kontribusi

perempuan pekerja migran

untuk meningkatkan

pemahaman yang lebih baik



LAYANAN TERPADU  DAN TERKOORDINASI

YANG RESPONSIF GENDER DARI TINGKAT DESA 
(MRC)

SATGAS PELINDUNGAN
SK Kepala Desa

PENGUATAN  KEBIJAKAN YANG
RESPONSIF GENDER DAN 

BERBASIS BUKTI 

PENGUATAN KOORDINASI,              
DIALOG SOSIAL 

DAN JARINGAN PEREMPUAN 
PEKERJA MIGRAN

PENGUATAN  KAPASITAS 
APARATUR DAN FRONTLINE               

UNTUK LAYANAN YANG 
RESPOSIF GENDER N

PENGUATAN PERAN DAN PARTISIPASI                

PEREMPUAN PEKERJA MIGRAN DALAM                             
PENGEMBANAN KEBIJAKAN  DAN LAYANAN

PELATIHAN DAN PENGORGANISASIAN             
PEREMPUAN PEKERJA MIGRAN             

Riset Model Tata Kelola Desa untuk
Peningkatan Layanan kepada
Perempuan pekerja Migran dan 
Keluarganya



Memastikan perlindungan pekerja migran 
Indonesia melalui integrasi Layanan Migrant 

Worker Resources Centre (MRC) dengan Layanan 
Terpadu Satu Atap (LTSA) yang Responsif 

Gender

Press release: Memastikan perlindungan pekerja migran
Indonesia melalui integrasi Layanan Migrant Worker Res
ources Centre (MRC) dengan Layanan Terpadu Satu Ata
p (LTSA) yang Responsif Gender (ilo.org)

https://www.ilo.org/asia/media-centre/news/WCMS_801228/lang--en/index.htm


MRC Cirebon 
Diresmikan pada 10 Juni 2021 oleh
Menteri Ketenagakerjaan dan Bupati Cirebon



1.Registrasi CPMI
2.Verifikasi dokumen
3.Proses seleksi
4.Penandatangan PP
5.BPJS KK 
6.Kelengkapan dokumen
7.Orientasi

Pra-Pemberangk
8.Penandatanganan PK

1.Pusat data dan informasi
Migrasi Tenaga Kerja
2. Konseling Pra-Pasca
Bekerja
3. Psikososial Konseling
4. Bantuan Hukum
5. Pengaduan Kasus
6. Penguatan kelompok PMI
7. Tata kelola Desa (outreach)

Layanan Terpadu Satu Atap

DESA

MRCLTSA

Tugas Desa UU 18/17 
Verifikasi
Fasilitasi

Informasi Resmil

Manajemen dan Layanan
DESA

PAR Tata Kelola Desa PMI SBMI - ILO
• Satgas Desa (SBMI – ILO)
• Informasi
• Advocacy Perdes
• Training *Knowledge products

ILO - Kementerian Ketenagakerjaan

The spirit of mutual collaboration and concrete action from all elements



PUSAT INFORMASI DAN   
LAYANAN TERPADU DESA

P3MI

LTSA-MRC BLKLN

Agency

NEGARA TUJUANNEGARA ASAL 

PMI
KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN               
DAERAH YANG KOMPREHENSIVE MENJAWAB               
KEBUTUHAN PMI DAN  RESPONSIF 
GENDER                                                                                              

KABUPATEN

SISTEM DAN 
MEKANISME

PENGUATAN 
KAPASITAS 

DATA
MEKANISME PENGADUAN
MEKANISME KOORDINASI

MEKANISME RUJUKAN

TUJUAN LTSA-MRC Integration

• Modelling Implementasi UUPPMI 18/17
• Penegakan HukumUU Pemberantasan TPPO
• Layanan yang Terkoordinasi
• 36 Desa, 12 Kecamatan, 4 Kabupaten



Sistem dan

Mekanisme

• Penguatan Kapasitas dan Kebijakan MRC-LTSA-DESA

• Penguatan Koordinasi dan Dialog social 

• Monitoring Kasus dan Tracking System 

• Regulasi dan Layanan Berbasis Desa

• RPJMD Memenuhi Kebutuhan PMI

Penyediaan Layanan, 

Penjangkauan, dan

Pengorganisasian

Konsultasi Pra – Kerja

Psiko-social Konseling

Informasi Resmi dan Sosialisasi

Training dan Pengorganisasian

Bantuan Hukum

Peningkatan Kualitas

Akses, Layanan dan

Keberlanjutan

praktik baik

• Pencegahan dan

Pelindungan di 

setiap tahapan

migrasi

Program Pusat Informasi dan Layanan Terpadu Satu Atap untuk Pelindungan Pekerja Migran Indonesia 





Instrumen Internasional

Standar Internasional Ketenagakerjaan Konvensi PBB ASEAN 

• KILO 97 tentang Migrasi Tenaga Kerja
• KILO 181 Tentang Penyalur Tenaga Kerja Swast

a
• Konvensi ILO No. 138 Tentang Usia Minimum (

K-138) dan Konvensi ILO No. 182 Tentang Pen
ghapusan dan Tindakan Segera Penghapusan 
Bentuk-Bentuk terburuk Pekerjaan untuk Anak (
K-182)

• Konvensi ILO yang terkait Isu Kesetaraan                  
Gender —Konvensi ILO 100, 111, 156, dan 183

• Konvensi ILO No. 87 Tentang Kebebasan Berser
ikat dan Perlindungan Hak Untuk Berorganisasi 
(K-87) dan Konvensi ILO No. 98 Tentang Hak B
erorganisasi dan Melakukan Perundingan Bersa
ma (K-98)

• KILO 189 Hak dan prinsip dasar pelindungan P
RT dan mengharuskan negara untuk membuat
kebijakan dan langkah-langkah bagi kerja layak
PRT. 

• Konvensi ILO 190 tentang Mengakhiri Kekerasa
n dan Pelecehan di Dunia Kerja

• Prinsip dan Panduan ILO untuk Perekrutan
yang Adil

• Konvensi Penghapusan Segala Be
ntuk Diskriminasi terhadap Perem
pua (CEDAW) dan Rekomendasi U
mum Komite CEDAW No. 26                   
tentang Pekerja Migran                                           
Perempuan

• Kovenan Internasional tentang
Hak Ekonomi Sosial Budaya

• International Convention on the P
rotection of the Rights of Migrant 
Workers and Members of all Their 
Families 

• Deklarasi Penghapusan Kekerasan
Terhadap Perempuan Pekerja Migr
an 

• Deklarasi dan Konsensus 
ASEAN untuk Pelindungan 
Pekerja Migran

• Deklarasi tentang Pengha
pusan Kekerasan terhadap
Perempuan dan Penghapu
san Kekerasan terhadap A
nak di ASEAN, 2013

• Konvensi ASEAN                                  
Menentang Perdagangan
Orang,khususnya Perempu
an & Anak 2015



Standar Internasional Ketenagakerjaan dan Konvensi ILO Terkait Migrasi Tenaga Kerja

Konvensi ILO Terkait

• . Penghapusan kerja paksa (Konvensi No. 29 

dan 105)

• Upah setara untuk laki-laki dan perempuan

(Konvensi No. 100 dan 111), dan untuk migran

dan warga negara (Konvensi No. 97 dan 143)

• Cuti maternitas dan non-diskriminasi dalam

kehamilan (dipecat bila hamil, atau persyaratan

tes kehamilan kecuali dalam kasus untuk

melindungi kesehatan) (Konvensi No. 183)

• Perekrutan bebas biaya untuk pekerja migran

(Konvensi No. 181

• Hak ketenagakerjaan pekerja rumah tangga –

minimal satu hari libur per minggu  dan 

jam/lembur maksimal (Konvensi No. 189)

K-189 Pekerjaan yang Layak bagi PRT

• Konvensi ILO No. 189 menetapkan standar

minimal untuk kerja layak bagi PRT

•Hak dasar PRT untuk mendapat

perlindungan

•Perlindungan ditempat kerja seperti upah, 

kontrak kerja, jam kerja , K3, kebebasan 

berserikat, 

•Penghapusan segala bentuk kerja paksa, 

penghapusan pekerja anak, penghapusan

diskriminasi, serta perlindungan dari pelecehan 

dan kekerasan,

•Kondisi hidup yang layak

K-190 Mengakhiri Kekerasan dan Pelecehan

• Kekerasan dan pelecehan di dunia kerja adalah

pelanggaran atau pelecehan terhadap hak

asasi manusia, dan bahwa kekerasan dan                       

pelecehan adalah ancaman terhadap

kesempatan yang sama, yang                tidak

dapat diterima dan tidak sesuai dengan kerja

layak.

• Acuan bersama untuk tindakan yang dapat 

mencegah dan menangani kekerasan dan 

pelecehan di dunia kerja.

• Kekerasan berbasis gender di dunia kerja dapat 

mempengaruhi kesehatan psikologis, fisik dan 

seksual seseorang, martabat, keluarga dan 

lingkungan sosial. 

• Kekerasan dan pelecehan juga dapat 

mempengaruhi kualitas layanan publik dan 

swasta, dan dapat mencegah orang, khususnya 

perempuan untuk mengakses, dan tetap dan 

maju di pasar tenaga kerja.



KILO 189

Kerja

Layak

untuk PRT

Informasi 

tentang syarat 

syarat dan 

ketentuan  

pekerjaan

Hak-hak dasar

Jaminan sosial 

dan maternitas

Keselamatan dan 

kesehatan kerja

Standar 

mengenai 

pekerja rumah 

tangga tinggal di 

dalam

Penyelesaian 

perselisihan, 

pengaduan dan 

penegakan

Lembaga 

ketenagakerjaan 

swasta 

Pengupahan

Jam kerja

• Hak asasi manusia (Pasal 3)

Prinsip-prinsip dan hak-hak mendasar di te

mpat kerja:

• kebebasan berserikat dan hak
atas perundingan bersama;

• pelarangan pekerja anak;
• pelarangan kerja paksa;
• pelarangan diskriminasi.
• Perlindungan efektif terhadap segala ben

tuk penyalahgunaan, pelecehan dan kek
erasan (Pasal 5)

• Ketentuan kerja yang adil serta kondisi k
erja yang layak dan (jika tinggal di dalam
) kondisi hidup layak yang menghormati
privasi pekerja rumah tangga (Pasal 6).



Regulasi Terkait Pelindungan Perempuan PMI 

Undang-undang Pelindungan
Pekerja Migran Indonesia No 
18/17 

•PP No 59 tahun 2021 
tentang Pelindungan
Pekerja Migran Indonesia 

•PP Penempatan Pekerja
Migran Indonesia oleh
BP2MI (PP 10/2020)

•Badan Pelindungan Pekerja
Migran Indonesia (Perpres
90/2019)

• Jamsos PMI (Permen
18/2018) – Proses Revisi

•Tata Cara Pemberian Izin 
P3MI (Permen 10/2019)

• ( ada 3 lagi draft peraturan 
turunan)

Undang-undang
Complementary (saling terkait
dan melengkapi) 

•UU Pemberantasan Tindak
Pidana Perdagangan Orang 
No. 21/2007

• UU Nomor 6 tahun 2012 
tentang Pelindungan Hak
hak seluruh Pekerja Migran 
dan Anggota Keluarganya

•UU RI No 7 Tahun 1984 
tentang Penghapusan
Segala Bentuk Diskriminasi
terhadap Perempuan

Kebijakan Terkait

• Instruksi Presiden No. 9 
tahun 2000 tentang
Pengarusutamaan Gender

•Keputusan Menteri Nomor
294/2020 tentang
Pelaksanaan Penempatan
Pekerja Migran Indonesia 
pada Masa Adaptasi
Kebiasaan Baru

•Kepdirjen untuk SOP BLKLN 
dan P3MI Penyelenggaraan
Layanan dan Pelindungan
PMI di masa adaptasi
kebiasaan baru



Kerangka Hukum

Tentang Pengarusutamaan Gender 
untuk Mewujudkan Keadilan dan

Kesetaraan Gender Pada
Pembangunan Indonesia 

Tentang Desa
Permendes no 1 /2015 ttg pedoman k
ewenangan berdasaran hak asal usul d
an kewenangan lokal berskala desa
Permendes No 11 th 2019  : Fokus
pada Peningkatan Pelayanan Publik

Undang-undang no 06/2014

Fokus pada Pasal 41 dan Pasal
42 tentang Peran daerah dan
desa untuk pelindungan PMI

UU no 18/2017 ttg Pelindungan
Pekeja Migran 

pengesahan Konvesi tentang 
perlindungan pekerja migran 

dan anggota keluarganya

Undang undang no 06/2012 

Undang Undang no 21 tahun

Tentang Tindak Pidana 

Perdagangan Orang (TPPO)

Instruksi Presiden/INPRES No 9/2000

Ilustrasi Gambar dalam peta : https://cedos.org.ua/en/articl
es/immihrantky-v-ukraini-dostup-do-rynku-pratsi-ta-intehr
atsiia-do-suspilstva

Surat Edaran Menteri Dalam Negeri (SE) Nomor 460
/813/SJ untuk Gubernur dan Nomor 460/812/SJ tent
ang Perencanaan dan Penanganan Kasus Kekerasan 
Terhadap Perempuan dan Anak 



Estimasi Global Laporan ILO Pertama di Tahun
2015

Indikator Kerja Paksa adalah: 
• Penyalahgunaan kerentanan
• Penipuan
• Pembatasan gerakan
• Isolasi
• Kekerasan fisik dan seksual
• Intimidasi dan ancaman
• Penyimpanan dokumen identitas
• Pemotongan upah
• Jeratan hutang
• Kondisi kerja dan hidup yang kasar
• Lembur berlebihan

Diperkirakan secara global TPPO terkait kejahatan kerja paksa dan kawin paksa pada 2017, 
sekitar 25 Juta orang berada kondisi kerja paksa dan 15 juta kawin paksa.
(ILO, and the Walk Free Foundation, bekerjasama dengan IOM, 2017)



Kerja paksa yang masih dan dapat terjadi pada saat
ini:

• Bentuk-bentuk tradisional dari kerja terikat
hubungan keluarga

• Jeratan hutang dan bentuk pemaksaan lainnya

• Pekerja anak paksa

• Kerja paksa terkait dengan migrasi dan kontrak
kerja eksploitatifsistem

• Kerja paksa sebagai akibat dari perdagangan
kriminal terorganisir

Kerja Paksa dan Perdagangan Orang 



TIGA KOMPONEN TPPO

Tindakan Cara Tujuan TPPO

• Perekrutan
• Pengangkutan
• Penampungan
• Pengiriman, 
• Pemindahan
• Penerimaan

• Ancaman
• Kekerasan
• Penculikan
• Penyekapan
• Pemalsuan
• Penipuan
• Penyalahgunaan ke

kuasaan atau posisi
rentan

• Penjeratan utang

• Eksploitasi
• Eksploitasi seksu

al
• Kerja paksa
• Perbudakan
• Pengambilan org

an tubuh

Undang-undang NOMOR 21 TAHUN 2007 Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang



Modus Operandi

PEREKRUTAN

• Janji muluk

• Pemberian uang

• Pemalsuan 
dokumen

• Tanpa Perjanjian
Penempatan

• Dibawah umur (-18 
thn)

• Tanpa izin
suami/orang
tua/wali

• Tanpa sertifikat
kompetensi (tidak
dilatih)

• Tanpa perjanjian
Kerja

PENGIRIMAN

• Berpindah-pindah

• Berganti-ganti 
perantara

• Paspor dibawa 
perantara

• Penampungan

• Menggunakan visa 
kunjungan

• Ditempatkan oleh
perorangan

NEGARA TRANSIT

• Kebebasan 
bergerak dibatasi

• Kebebasan 
komunikasi dibatasi

• Pembuatan visa

NEGARA TUJUAN

• Dipindahkan ke
majikan lain tanpa
perjanjian Kerja

• Dipindahkan ke
negara lain yang 
peraturannya
terbuka walaupun
tidak sesuai dengan
peraturan Indonesia

• Tereksploitasi



Kapan Anda Menjadi Korban TPPO?

TIDAK ADA 

KEBEBASAN

• Bekerja tidak sesuai
keinginan karena jeratan
utang

• Tidak dapat meninggalkan
tempat bekerja

• Paspor dipegang majikan

• Tidak ada kebebasan
berkomunikasi/HP ditahan
majikan

• Berstatus tidak
berdokumen/tanpa ijin
tinggal

• Tidak diberitahu alamat
tinggal/bekerja

• Tidak boleh berinteraksi
sosial/berteman

EKSPLOITAS

I

•Tidak ada waktu istirahat
yang cukup

•Gaji tidak dibayar atau gaji
ditahan majikan

•Kondisi kerja dan tinggal
yang buruk

•Tidak ada kontrak kerja

KEKERASAN

•Kekerasan fisik

•Ancaman terhadap
keluarga

•Ancaman akan diserahkan
kepada pihak berwajib
karena status 
imigrasi/tidak berdokumen



Penting Diketahui!

Persetujuan korban perdagangan
orang tidak menghilangkan

penuntutan TPPO

Persetujuan korban perdagangan
orang tidak relevan karena adanya

penggunaan kekerasan dan penipuan

Khusus untuk anak di bawah 18 tahun, meskipun
tidak ada penggunaan kekerasan dan penipuan, 

persetujuan korban tetap tidak relevan



PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA DALAM UU 18 
TAHUN 2017

melindungi kepentingan CPMI/PMI 

dan keluarganya dalam pemenuhan 

haknya dalam kegiatan sebelum 

bekerja, selama bekerja, dan 

setelah bekerja dalam aspek hukum, 

ekonomi, dan sosial.



PERSYARATAN UNTUK MENJADI 
PEKERJA MIGRAN INDONESIA

Sesuai dengan yang diatur dalam Pasal 5 UU 18 Tahun 2017, seti
ap Pekerja Migran Indonesia yang akan bekerja keluar negeri har
us memenuhi persyaratan:
1. berusia minimal 18 (delapan belas) tahun;
2. memiliki kompetensi;
3. sehat jasmani dan rohani;
4. terdaftar dan memiliki nomor kepesertaan Jaminan Sosial; da

n
5. memiliki dokumen lengkap yang dipersyaratkan.



DOKUMEN WAJIB UNTUK MENJADI PEKERJA 
MIGRAN INDONESIA

Dokumen Pekerja Migran Indonesia meliputi:
1. Surat keterangan status perkawinan, bagi yang telah menikah mela

mpirkan fotokopi buku nikah;
2. Surat keterangan izin suami atau istri, izin orang tua, atau izin wali

yang diketahui oleh kepala desa atau lurah;
3. Sertifikat kompetensi kerja;
4. Surat keterangan sehat berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan

dan psikologi;
5. Paspor yang diterbitkan oleh kantor imigrasi setempat;
6. Visa Kerja;
7. Perjanjian Penempatan Pekerja Migran Indonesia; dan
8. Perjanjian Kerja.



PRINSIP PENEMPATAN PMI
(UU NO. 18 TAHUN 2017)

▪ Pasal 31 →Pekerja Migran Indonesia hanya dapat bekerja ke
negara tujuan penempatan yang:

1. Mempunyai peraturan perundang-undangan yang melind
ungi tenaga kerja asing;

2. Telah memiliki perjanjian tertulis antara pemerintah negar
a tujuan penempatan dan Pemerintah Republik Indonesia;
dan/atau

3. Memiliki sistem Jaminan Sosial dan/atau asuransi yang me
lindungi pekerja asing.



PRINSIP PENEMPATAN PMI
(UU NO. 18 TAHUN 2017)

▪ Pasal 65 → Setiap Orang dilarang memberikan data dan informasi ti
dak benar dalam pengisian setiap dokumen sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 13 (Dok. Persyaratan);

▪ Pasal 66 → Setiap Orang dilarang menempatkan Pekerja Migran Ind
onesia yang tidak memenuhi persyaratan umur sebagaimana dimaks
ud dalam Pasal 5 huruf a;

▪ Pasal 67 → Setiap Orang dilarang menempatkan Calon Pekerja Migr
an Indonesia pada:
a. Jabatan dan jenis pekerjaan yang tidak sesuai dengan Perjanjian

Kerja sehingga merugikan Calon Pekerja Migran Indonesia sebag
aimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2); atau

b. Pekerjaan yang bertentangan dengan peraturan perundang-unda
ngan.



PRINSIP PENEMPATAN PMI
(UU NO. 18 TAHUN 2017)

▪ Pasal 68 → Setiap Orang dilarang melaksanakan penempatan
yang tidak memenuhi persyaratan Pekerja migran Indonesia s
ebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b sampai dengan
huruf e;
(memiliki kompetensi, sehat jasmani dan rohani, terdaftar dan memiliki nom
or kepesertaan Jaminan Sosial dan memiliki dokumen lengkap yang dipersya
ratkan)

▪ Pasal 69 → Orang perseorangan dilarang melaksanakan pene
mpatan Pekerja Migran Indonesia.



PELINDUNGAN PMI UU NO. 18 TAHUN 2017

• PERLINDUNGAN HUKUM

Pekerja Migran Indonesia hanya dapat bekerja ke negara tujuan 
penempatan yang:

a. Mempunyai Peraturan Per-UU-an yang melindungi tenaga kerja 
asing;

b. Telah memiliki perjanjian tertulis antara Pemerintah negara tujuan 
penempatan dan Pemerintah RI; dan/atau

c. Memiliki sistem jaminan sosial dan/atau asuransi yang melindungi 
pekerja asing



PELINDUNGAN PMI PERSPEKTIF
UU NO. 18 TAHUN 2017

• PELINDUNGAN SOSIAL

a. Peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan kerja melalui standardisasi kompetensi 
pelatihan kerja;

b. Peningkatan peran lembaga akreditasi dan sertifikasi;

c. Penyediaan tenaga pendidik dan pelatih yang kompeten

d. Reintegrasi sosial melalui layanan peningkatan keterampilan, baik terhadap PMI maupun 
keluarganya

e. Kebijakan pelindungan kepada perempuan dan anak; dan

f. Penyediaan pusat pelindungan PMI di negara tujuan penempatan



Sanksi Pidana

• Dengan sengaja memberikan data dan informasi tidak benar :

Pidana penjara max 2 tahun dan/atau denda max Rp. 200.000.000,-;

• Menempatkan tidak sesuai persyaratan umur :

Pidana penjara max 3 tahun dan denda max Rp. 500.000.000,-;

• Orang perseorangan melaksanakan penempatan :

Pidana penjara max 10 tahun dan denda max Rp. 15.000.000.000,-;

• Menempatkan tidak sesuai jabatan dan jenis pekerjaan tidak sesuai dengan PK 
atau bertentangan dengan Per-UU-an :

Pidana penjara max 10 tahun dan denda max 15.000.000.000,-;

• Menempatan tidak memenuhi persyaratan  kompetensi, asuransi PMI dan 
dokumen tidak lengkap :

Pidana penjara max 10 tahun atau denda max Rp. 15.000.000.000,-;



Sanksi Pidana

• Pejabat memberangkatkan tanpa dok lengkap :

Pidana penjara max 5 tahun dan denda max Rp. 1.000.000.000,-;

• Pejabat menahan keberangkatan terhadap TKI yang telah lengkap dokumen :

Pidana penjara max 5 tahun dan denda max Rp. 1.000.000.000,-;

• Menempatkan PMI tidak sesuai dengan PK yang telah disepakati dan ditandatangani, tidak 
sesuai dengan keahlian, mengalihkan SIP3MI, mengalihkan SIP2MI :

Pidana penjara max 5 tahun dan denda max Rp. 5.000.000.000,-;

• Membebankan komponen pembiayaan yang sudah ditanggung majikan, menempatkan ke 
negara yang dinyatakan ditutup pemerintah, menempatkan tanpa SIP2MI, menempatkan PMI 
ke negara tanpa peraturan perlindungan TKA atau jamsos TKA atau tanpa perjanjian antar 
pemerintah :

Pidana penjara max 5 tahun dan denda max Rp. 15.000.000.000,-;



CEDAW GR 26

• Konvensi CEDAW GR 26 memberikan rekomendasi kepada negara peratifikasi untuk
memperbaiki situasi dan kondisi perempuan pekerja migran yang masih rentan terhadap
tindakan yang diskriminatif, eksploitatif dan penuh kekerasan.

• GR 26 juga memberi rekomendasi kepada negara penempatan agar memiliki tanggung
jawab untuk:

1. Membuat peraturan/hukum yang berperspektif gender dan berdasarkan asas kesetaraan
dan non-diskriminasi tentang segala aspek dan proses migrasi, akses perempuan untuk
bekerja di luar negeri, menjamin migrasi yang aman dan memastikan bahwa hak-hak para
perempuan pekerja migran terpenuhi (Pasal 2(a) dan Pasal 3).

2. Memastikan partisipasi aktif perempuan pekerja migran dan Lembaga swadaya masyarakat
terkait dalam pembuatan, implementasi, monitoring dan evaluasi peraturan/hukum (Pasal
7(b)).

3. Melakukan kajian, pengumpulan data dan Analisa untuk mengidentifikasi permasalahan
dan kebutuhan perempuan pekerja migran di setiap tahapan migrasi agar hak-hak
perempuan pekerja migran dapat terpenuhi dan menjadi dasar pembentukan
peraturan/hukum yang melindungi perempuan pekerja migran. (Pasal 3).



Apa itu Kesetaraan Gender?

Suatu kondisi dimana Perempuan dan lelaki
memiliki peluang dan kesempatan yang sama
dalam semua sektor kehidupan, termasuk
partisipasi dan pembuatan keputusan dalam
hal ekonomi, sosial, politik dan budaya. 



Mengapa harus responsif gender? 

• Memastikan kebutuhan Perempuan/laki-laki terpenuhi dalam semua
prosesnya.

• Indikasi dari sebuah penelitian/laporan/berita yang berkualitas baik. 

• Manfaat dari hasil penelitian bisa dirasakan baik oleh Perempuan ma
upun laki-laki.

• Bias gender dalam penelitian bisa dihindari atau dikurangi. 



Bagaimana
mengintegrasikan
gender?

• Gender analisis merupakan langkah awal gender mainstr
eaming

• Gender analisis berupaya mengenali perbedaan antara l
aki-laki dan perempuan dalam hal hubungan keduanya
di masyarakat serta distribusi sumber daya, peluang/kese
mpatan, keterbatasan, dan kekuasaan dalam konteks tert
entu, sehingga ketidaksetaraan gender bisa diatasi dan k
ebutuhan yang berbeda antara laki-laki dan perempuan
bisa dipenuhi.

• Integrasi gender dalam perencanaan, implementasi, dan 
Monev

• Practical Gender Needs dan Strategic Gender Needs.

• Dengan memastikan partisipasi, akses, kontrol, dan man
faat



Kekerasan Berbasis Gender (KBG), at
au Kekerasan terhadap Perempuan (
KTP)

... setiap tindakan kekerasan berbasis gender yan
g mengakibatkan, atau kemungkinan mengakib
atkan, bahaya fisik, seksual, atau psikologis ata
u penderitaan bagi perempuan, termasuk anca
man tindakan, pemaksaan, atau perampasan k
ebebasan yang sewenang-wenang, baik yang te
rjadi di depan umum atau kehidupan pribadi.

Deklarasi Majelis Umum PBB tentang Penghap
usan Kekerasan terhadap Perempuan, 20 Dese
mber 1993



Berbagai Jenis KTP yang mungkin dihadapi 
Perempuan Pekerja Migran (PPM)

Kekerasan oleh 

pasangan intim 

(KPI)

Kekerasan oleh 

majikan 

KtP oleh aktor 

negara 

KtP oleh rekan 

kerja 

KtP oleh orang 

asing 
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