
International
Labour
Organization

Aksi Tripartit untuk Perlindungan 
dan Pemajuan Hak Para Pekerja 
Migran di wilayah ASEAN (ASEAN 
TRIANGLE Project)

n Konstituen tripartite di negara-negara anggota 
ASEAN

n Sekretariat ASEAN
n ASEAN Trade Union Council (ATUC) 
n ASEAN Confederation of Employers (ACE)

Donor

Manuel Imson | Senior Programme Officer/
Project Coordinator | imson@ilo.org

Albert Bonasahat | Koordinator Proyek - 
Indonesia | bonasahat@ilo.org

Kontak

Jangka Waktu

Cakupan 
Geografis

Mengurangi eksploitasi pekerja migran di wilayah 
ini secara signifikan melalui peningkatan migrasi 
tenaga kerja yang aman dan sah serta membaiknya 
perlindungan tenaga kerja

Tujuan 
Pembangunan

Mitra Utama

Asia Tenggara

4 tahun (2012-2016)

Ringkasan Proyek



Tujuan Proyek

Jumlah migrasi pekerja dari dan 
di dalam wilayah Asia Tenggara 
selama beberapa tahun belakangan 
semakin meningkat dalam hal 
volume maupun permasalahannya. 
Kecenderungan ini terkait dengan 
beberapa faktor termasuk perubahan 
demografi, kesenjangan pendapatan, 
hal-hal yang berhubungan dengan 
keselamatan manusia, membuat 
jejaring pekerja migran dan 
meningkatkan kualitas transportasi. 
Meskipun para pekerja migran 
memberikan kontribusi besar dalam 
pembangunan baik di negara asal 
maupun tujuan, namun banyak—
terutama yang tidak berdokumen 
lengkap—mengalami pelanggaran 
hak pekerja dan hak asasi manusia. 

Tidak ada pendekatan unilateral 
yang efektif untuk mengatur migrasi 
tenaga kerja. Aksi-aksi yang diambil 
di negara asal akan berdampak pada 
negara tujuan, maupun sebaliknya. 
Terlebih lagi, baik pekerja migran laki-
laki atau perempuan, penyedia jasa 
dan pemerintah memiliki kesamaan 
permasalahan di seluruh wilayah. 

Proyek TRIANGLE ASEAN bertujuan 
untuk mengurangi eksploitasi pekerja 
migran di wilayah ini secara signifikan 
melalui peningkatan migrasi tenaga 
kerja yang aman dan sah serta 
membaiknya perlindungan tenaga 
kerja. Proyek ini akan mendorong 
pendekatan regional dan bilateral 
dalam menangani hal-hal yang 
menjadi persoalan bersama, 
menjadikan pendekatan regional 
lebih efektif dan meningkatkan 
kemampuan lembaga-lembaga yang 
ada di ASEAN. Tujuan dari proyek 
ini sejalan dengan prioritas strategis 
Program Kerja Menteri Tenaga Kerja 
ASEAN (2010-2015). 

w Kerangka kebijakan dan hukum 
regional yang lebih kuat 
sehingga bisa mengatur migrasi 
tenaga kerja lebih efektif dan 
melindungi hak para pekerja 
migran baik laki-laki atau 
perempuan dengan cara yang 
responsif gender. 

w Meningkatnya kemampuan 
pemerintah dalam mengawasi 
penegakan hukum dan undang-
undang serta peraturan 
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mengenai regulasi dengan cara 
yang responsif terhadap gender. 

w Meningkatnya kemampuan 
para mitra sosial dalam 
mempengaruhi kebijakan 
migrasi dan melindungi hak 
perempuan dan laki-laki pekerja 
migran. 

Hasil dan Kegiatan 
Utama

w Mendukung pengembangan 
kerangka kebijakan dan hukum 
dalam bidang migrasi tenaga 
kerja di tingkat regional – 
termasuk melalui konsultasi 
tripartit - yang menunjukkan 
praktik-praktik yang baik 
serta prinsip-prinsip yang 
memperhatikan hak, usia dan 
gender yang dibuat berdasarkan 
standar internasional. 

w Mengembangkan piranti 
di tingkat regional untuk 
meningkatkan perlindungan bagi 
para pekerja migran perempuan, 
laki-laki dan muda, termasuk 
kontrak kerja yang standar 
serta memajukan Kerangka 
Pengakuan Keterampilan dan 
Model Regional tentang Standar 
Kompetensi ASEAN pada sektor 
risiko yang khusus. 

w Membantu ASEAN Forum 
on Migrant Labour dalam 
memberikan kesempatan 
bagi para konstituen tripartit 
untuk berbagi perspektif dan 
membangun kepercayaan, dan 
meningkatkan partisipasi dan 
pengaruh organisasi masyarakat 
sipil. 

w Membuat pusat data migrasi 
dan perdagangan manusia 
di tingkat regional yang 
dikumpulkan berdasarkan 
jenis kelamin dan usia yang 
digunakan untuk memandu 
pembuatan kebijakan migrasi 
yang berdasarkan bukti ilmiah 
serta mempertimbangkan usia 
dan gender. 

w Meningkatkan kemampuan 
pemerintah di negara asal dalam 
memaksimalkan dampak positif 
migrasi terhadap pembangunan 

dengan mengembangkan piranti 
regional dalam memperkuat 
pelatihan pra pekerjaan dan pra 
keberangkatan, administrasi 
tenaga kerja di luar negeri, 
bantuan yang diberikan oleh 
atase tenaga kerja dan para 
pejabat konsular, prosedur 
emigrasi dan dana kesejahteraan 
bagi para pekerja migran. 

w Meningkatkan kemampuan 
pemerintah di negara tujuan 
melalui pengembangan alat 
dan panduan regional termasuk 
pengawasan tenaga kerja, 
kesehatan dan keselamatan 
kerja, penyelesaian sengketa, 
dan HIV/AIDS di tempat kerja. 

w Memperkuat hubungan antara 
organisasi pekerja di wilayah 
ini. Termasuk mendorong 
pembuatan panduan regional 
tentang peran serikat pekerja 
dalam membuat kebijakan 
migrasi dan melindungi hak 
perempuan dan laki-laki pekerja  
migran, membuat kesepakatan 
dengan serikat pekerja, 
mengembangkan alat untuk 
mendukung pembentukan dan 
pemberdayaan asosiasi pekerja 
migran di negara-negara asal 
dan tujuan. 

w Memperkuat hubungan 
antara organisasi pengusaha 
di wilayah ini, termasuk 
memperkuat kemampuan 
ACE untuk mengatur 
anggotanya mengenai 
isu-isu yang berhubungan 
dengan migrasi tenaga kerja, 
memberikan masukan untuk 
kebijakan migrasi tenaga kerja, 
mendukung peningkatan 
pelatihan keterampilan dan 
sertifikasi bagi pekerja laki-laki 
maupun perempuan, serta 
mengembangkan alat untuk 
mendukung pengusaha dalam 
melindungi hak pekerja migran 
perempuan dan laki-laki. 
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