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Kata Pengantar

UN WOMEN
Perjalanan perempuan pekerja migran dimulai dari desa. Sebagian besar dari mereka berasal dari desa, 
yang merupakan gerbang masuk dan keluar, dimana informasi tentang peluang kerja di luar negeri dan 
persyaratannya diperoleh, baik secara resmi dari pemerintah, masyarakat, maupun perekrut. Desa juga adalah 
tempat keputusan untuk bekerja di luar negeri dibuat.  Selain itu, desa juga merupakan “rumah” tempat 
perempuan pekerja migran pulang setelah selesai bekerja di luar negeri.

Bagi sebagian besar perempuan pekerja migran, bekerja di luar negeri adalah satu cara untuk mendapatkan 
kehidupan yang lebih baik dan kondisi kehidupan yang lebih aman. Namun, bekerja di luar negeri juga 
merupakan salah satu cara untuk “melarikan diri” dari kekerasan dalam rumah tangga dan mengubah peran 
gender tradisional. Desa memainkan peran penting dalam memastikan migrasi yang aman dan teratur bagi 
migran perempuan, termasuk menyediakan informasi tentang migrasi yang aman dan mencegah serta 
menangani kekerasan berbasis gender dan perdagangan manusia. Perempuan pekerja migran, dibandingkan 
dengan pekerja migran laki-laki, berisiko lebih tinggi mengalami kekerasan berbasis gender dan pelanggaran 
hak asasi manusia di setiap tahap migrasi i. Migrasi yang tidak aman dan tidak teratur meningkatkan risiko 
kekerasan berbasis gender dan perdagangan manusia.

Desa juga mendapat manfaat besar dari migrasi tenaga kerja. Uang hasil kerja yang dikirmkan oleh perempuan 
pekerja migran, tidak hanya menopang keluarga namun juga menguntungkan masyarakat. Menurut 
Departemen Urusan Ekonomi dan Sosial Perserikatan Bangsa Bangsa (UN DESA), sekitar separuh dari remitansi 
global dari pekerja migran masuk ke daerah pedesaan. Hasilnya, ekonomi desa berkembang dan tumbuh. 
Selain remitansi keuangan, pekerja migran perempuan juga berkontribusi mengirimkan remitansi sosial, di 
mana pengetahuan dan keterampilan yang diterima dari bekerja di luar negeri telah memberi manfaat bagi 
masyarakat. Oleh karena itu, kita semua harus memastikan hak-hak mereka atas migrasi tenaga kerja yang 
aman dan adil.

Menyikapi hal ini, Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan 
(UN Women) bermitra dengan Kalyanamitra memprakarsai proyek «Penguatan Kapasitas Masyarakat Desa dan 
Migran untuk Mencegah dan Merespon Kekerasan terhadap Perempuan Pekerja Migran dan Perdagangan 
Orang» sepanjang 2020-2022. Proyek ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas masyarakat desa untuk 
mencegah dan merespons kekerasan berbasis gender dan perdagangan perempuan pekerja migran dengan 
lebih baik. Proyek ini didukung oleh Safe and Fair (SAF): Mewujudkan hak-hak dan peluang pekerja migran 
perempuan ASEAN, sebuah program bersama UN Women dan Organisasi Perburuhan Internasional (ILO) 
yang didukung oleh Uni Eropa.

Kisah perubahan dari desa yang direkam dalam buku ini bertujuan untuk menginspirasi semua orang, 
termasuk masyarakat desa, bahwa mereka dapat memainkan perannya dalam mengakhiri kekerasan berbasis 
gender dan perdagangan orang. Ini adalah contoh yang baik bahwa upaya untuk melindungi dan mendorong 
migrasi yang aman dan adil bagi perempuan pekerja migran dapat digerakkan dari desa.

Semoga kisah-kisah perubahan ini dapat menjadi praktik baik yang dapat direplikasi di tempat lain. UN 
Women akan terus mendukung inisiatif-inisiatif serupa untuk tujuan mendukung pekerja migran perempuan 
Indonesia secara komprehensif dan untuk terus melindungi hak asasi manusia mereka di semua tahap migrasi.

Jamshed M. Kazi

UN Women Representative and Liaison to ASEAN
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Kata Pengantar

Kalyanamitra
Perempuan pekerja migran Indonesia hingga kini masih menghadapi berbagai bentuk kekerasan 
dan tindak pidana perdagangan orang di semua tahapan migrasi, dari sebelum keberangkatan, 
saat keberangkatan, penempatan, hingga kembali ke desa mereka. Perempuan pekerja migran 
Indonesia (PPMI) sebagian besar berasal dari desa dan memerlukan pelindungan dan akses 
informasi mengenai migrasi yang aman. Karena itu, peran pemerintahan desa menjadi krusial 
dalam mencegah berbagai bentuk kekerasan terhadap PPMI dan tindak pidana perdagangan 
orang, serta memastikan terpenuhinya hak-hak PPMI sesuai dengan mandat Undang-Undang 
Pelindungan PMI No. 18 Tahun 2017, Undang-Undang Desa No. 6 Tahun 2014, Undang-Undang 
Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) No. 21 Tahun 2017, Peraturan Presiden No. 59 tahun 
2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs Desa). 

Untuk mewujudkan pelindungan dan migrasi yang aman dari desa, sejak 2020 Kalyanamitra 
bekerja sama dengan UN Women melalui program Safe and Fair untuk penguatan kapasitas 
desa dan komunitas dalam merespons kekerasan terhadap perempuan pekerja migran dan 
mencegah perdagangan orang. Program ini dilakukan di enam desa di tiga wilayah, yaitu Desa 
Sumber Lor dan Desa Babakan Gebang, Kecamatan Babakan, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat; 
Desa Sidorejo dan Desa Pugung Raharjo, Kecamatan Sekampung Udik, Kabupaten Lampung 
Timur, Lampung; serta Desa Sukorejo Wetan dan Desa Tanen, Kecamatan Rejotangan, Kabupaten 
Tulungagung, Jawa Timur. Berbagai kegiatan telah dilaksanakan untuk mencapai tujuan 
maksimal program ini, seperti penyebaran informasi melalui berbagai media, peningkatan 
kapasitas sumber daya manusia (pelatihan, diskusi, lokakarya, dan lain-lain), advokasi, serta 
kampanye.

Dalam pelaksanaan Program ini, Kalyanamitra mendapatkan dukungan dan komitmen 
pemerintahan desa di wilayah tersebut untuk memastikan perempuan pekerja migran, baik 
calon, yang sedang bekerja, maupun purna-PMI, memperoleh pelindungan dan terpenuhi hak-
haknya. Wujud dukungan dan komitmen itu salah satunya adalah terbitnya Surat Keputusan 
(SK) Kepala Desa di enam desa tentang pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Pencegahan 
Kekerasan terhadap Perempuan Pekerja Migran dan TPPO. Satuan tugas desa ini memiliki 
beragam peran dan fungsi mencegah dan merespons kasus kekerasan dan perdagangan orang 
yang dialami perempuan pekerja migran di desa. Di samping pemerintahan desa, di masyarakat 
pun program ini menerima respons yang positif, karena membuka akses informasi pentingnya 
bermigrasi yang aman mulai dari desa.

Dalam rangka mendokumentasikan manfaat dan pembelajaran yang diperoleh dari 
implementasi program ini,  disusunlah buku ini, yang merupakan kumpulan dari cerita-cerita 
yang menggambarkan perubahan-perubahan positif di setiap desa. Buku ini diharapkan 
dapat disebarluaskan ke komunitas desa ataupun jejaring yang lebih luas. Cerita-cerita positif 
ini diharapkan dapat menjadi inspirasi dan pengetahuan bagi publik, terutama jejaring dan 
komunitas pekerja migran di mana pun, berkaitan dengan pencegahan kekerasan terhadap 
perempuan pekerja migran dan tindak pidana perdagangan orang. 

Listyowati

Ketua Kalyanamitra
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Pendahuluan
Mengubah Norma dan Mengatasi Kekerasan terhadap 
Perempuan Pekerja Migran dan Perdagangan Orang dari Desa

Buku ini merupakan kumpulan cerita perubahan dari desa mengenai upaya pencegahan 
dan penanganan kasus kekerasan berbasis gender dan perdagangan  perempuan pekerja 
migran. Terdiri dari 15 kisah perubahan yang dituliskan dari sudut pandang individu yang 
terlibat dalam inisiatif pengembangan Satuan Tugas Penanganan dan Pencegahan 
Kekerasan Berbasis Gender dan Perdagangan Orang terhadap Perempuan Pekerja Migran di 
Desa. Inisiatif tersebut dikembangkan di enam desa dari tiga kabupaten, yaitu Desa Sumber 
Lor dan Babakan Gebang di Kecamatan Babakan, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat; Desa 
Sidorejo dan Pugung Raharjo di Kecamatan Sekampung Udik, Kabupaten Lampung Timur, 
Provinsi Lampung; dan Desa Sukorejo Wetan dan Desa Tanen di Kecamatan Rejotangan, 
Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur.

Program Safe and Fair: Mewujudkan Hak dan Peluang Pekerja Migran Perempuan di Kawasan 
ASEAN merupakan bagian dari Spotlight Initiative untuk menghapus kekerasan terhadap 
perempuan dan anak perempuan, sebuah inisiatif global multi-tahun antara Uni Eropa (EU) 
dan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UN). Program ini bertujuan untuk memperkuat tata kelola 
migrasi tenaga kerja dan mengatasi risiko yang melekat dalam sistem migrasi yang dapat 
mengakibatkan kekerasan dan perdagangan orang, memperkuat pendekatan berbasis 
hak, memastikan tata kelola migrasi tenaga kerja yang responsif gender, serta mendukung 
akses ke layanan esensial. Melalui program ini, UN Women bermitra dengan Kalyanamitra 
dalam pengembangan inisiatif berbasis desa untuk mencegah dan menanggapi kekerasan 
berbasis gender dan perdagangan perempuan pekerja migran.

Mayoritas perempuan pekerja migran Indonesia (PMI) berasal dari desa, oleh karenanya 
perlindungan harus diawali sejak mereka di desa. Selain itu, entitas PMI tidak bisa dilepaskan 
dari keluarganya yang juga berada di desa. Di dalam Konvensi Perlindungan Hak-Hak 
Seluruh Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya yang telah diratifikasi melalui Undang-
Undang No. 6 tahun 2012, perlindungan PMI dan keluarganya merupakan satu kesatuan 
yang utuh yang tidak dapat dipisahkan. 

Undang-Undang No. 18 tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (PPMI) 
memandatkan Pemerintah Desa untuk memegang peranan penting dalam upaya 
perlindungan perempuan PMI, yang dalam pelaksanaannya harus dapat dipantau mulai 
dari hulu ke hilir.
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Peningkatan kesadaran, perubahan pada perilaku individu serta aksi nyata komunitas desa 
terkait dengan kekerasan berbasis gender yang dituangkan dalam buku ini tentunya tidak 
dapat terealisasi tanpa adanya kontribusi dan dukungan dari pihak-pihak terkait. Intervensi 
komunitas melalui kegiatan-kegiatan seperti peningkatan kapasitas individual pemerintah 
desa dan organisasi migran melalui penyebaran informasi mengenai migrasi yang aman dan 
adil, pendidikan dan peningkatan kapasitas warga dan pemerintah desa, serta penyediaan 
layanan untuk perempuan pekerja migran dan anggota keluarga, menjadi jembatan 
perubahan yang dampaknya tidak hanya dirasakan oleh perempuan pekerja migran, 
namun juga keluarga dan komunitas desa. Sepanjang 2020-2022, Kalyanamitra bersama 
dengan komunitas dan pemerintah desa menyelenggarakan sejumlah kegiatan antara lain 
konsultasi, penyebaran informasi, pendidikan dan pelatihan, penguatan kapasitas desa, 
penyelenggaraan layanan dan kampanye.

Dari 15 kisah yang ditampilkan dalam buku ini, delapan kisah dituturkan oleh perempuan 
- perempuan inspiratif yang terdiri dari korban kekerasan, keluarga korban, dan penyintas 
yang telah bertransformasi menjadi pengayom pekerja migran serta kepala desa. 
Sedangkan tujuh kisah lainnya adalah penuturan dari mitra laki-laki, yaitu pemerintah desa, 
kepala desa dan sekretaris desa, serta purna migran. Cerita-cerita tersebut merekam proses 
peningkatan kesadaran serta pemahaman mengenai kerentanan perempuan PMI menjadi 
korban kekerasan berbasis gender dan perdagangan orang.

Kisah perubahan dalam buku ini diharapkan dapat menjadi pembelajaran dan 
contoh bagaimana upaya pencegahan dan penanganan kekerasan berbasis gender 
dan perdagangan perempuan pekerja migran dari desa menjadi bagian vital dalam 
perlindungan perempuan PMI. Pada saat yang sama, intervensi berbasis komunitas untuk 
pencegahan kekerasan berdampak tak hanya pada perubahan perilaku individual namun 
juga perubahan struktural, dalam konteks ini di tingkat desa.
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Desa Sumber Lor terletak di Babakan, Cirebon, Jawa 
Barat. Desa ini disebut “Desa Tani” karena banyak 
warganya yang bermata pencaharian di sektor 
pertanian. Desa yang memiliki luas 122.567 ha ini 
berpenduduk 4.980 jiwa, yang terdiri dari 2.128 laki-
laki dan 2.852 perempuan, dengan total 1.900 kepala 
keluarga. Berdasarkan data, ada 55 pekerja migran 
perempuan dan 15 pekerja migran laki-laki. 

Desa 
Sumber Lor,
Cirebon 

SUARA BERDAYA DARI DESA
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Karyanti
Karyanti atau biasa dipanggil Yanti, sehari-hari bekerja sebagai guru lembaga pendidikan anak 
usia dini (PAUD) dan madrasah di Desa Sumber Lor. Perempuan berusia 29 tahun tersebut 
juga merupakan anggota Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Terhadap 
Perempuan Pekerja Migran dan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) di desanya. 

Yanti juga terlibat dalam Program Penguatan Kapasitas Desa untuk Mencegah dan Menangani 
Kekerasan terhadap Perempuan Pekerja Migran dan Perdagangan Orang di Sumber Lor, yang 
berlangsung selama Juni 2020-2022. Kegiatan-kegiatan yang ia ikuti termasuk pelatihan; 
sosialisasi tentang gender, kekerasan terhadap perempuan dan perdagangan orang; hak-
hak pekerja migran Indonesia (PMI); serta pencegahan kekerasan terhadap pekerja migran. 
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Menurutnya, perempuan pekerja migran mudah sekali menjadi korban kekerasan, baik di 
rumah maupun di tempat kerja, akibat hubungan yang timpang antara suami dan istri serta 
antara perempuan pekerja migran dan majikannya. Ditambah lagi, perempuan pekerja migran 
juga gampang mendapatkan kekerasan dari perusahaan pengerah tenaga kerja, agensi, dan 
oknum aparat, sejak dari penampungan, pemberangkatan, sampai penempatan.  

Yanti mengatakan bahwa kemajuan terjadi sejak UU No. 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan 
PMI disahkan. Sebelumnya, baik Yanti maupun banyak perempuan pekerja migran lainnya 
tidak memahami proses dan alur untuk pengaduan dan penanganan kasus. Jika perempuan 
pekerja migran mengalami kekerasan seksual, mereka tidak pernah melakukan pengaduan 
karena tidak tahu langkah apa yang harus dilakukan. Mereka mendiamkan saja kasusnya dan 
hanya tetangganya di desa yang mengetahuinya.

Sekarang, menurut Yanti, informasi mengenai hal itu sudah mudah diperoleh dan pemerintahan 
desa juga siap mendampingi perempuan pekerja migran atau masyarakat yang mengadukan 
kasusnya. 

Yanti melihat bahwa Program Penguatan Kapasitas Desa yang dilakukan berjalan baik, terlihat 
dari peningkatan pemahaman masyarakat desa mengenai pengaduan kasus yang dialami ke 
pemerintah desa dan Satuan Tugas yang dibentuk. Dengan program ini, pemerintah desa dan 
calon PMI menjadi lebih paham mengenai prosedur kerja migran, hak-hak, dan isu lainnya.  

Sebagai anggota Satuan Tugas,  sesuai dengan peran dan tugas tim yang tertuang dalam Surat 
Keputusan Desa Sumber Lor, peran Yanti antara lain mencari informasi seputar peluang bekerja 
di luar negeri di dinas tenaga kerja dan menyebarluaskannya ke masyarakat dan calon PMI 
demi keamanan mereka. Selama ini, Desa Sumber Lor tidak memiliki program pencegahan dan 
penanganan kekerasan terhadap perempuan pekerja migran dan TPPO. Setelah ada Program 
Penguatan Kapasitas Desa, pemerintah desa di Sumber Lor makin sering melakukan sosialisasi 
terkait perlindungan terhadap perempuan dan anak. 

Satuan Tugas juga bekerja sama dengan tim Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), 
bidan desa, dinas tenaga kerja Cirebon, puskesmas, polsek, koramil, dan Serikat Buruh Migran 
Cirebon. Yanti menjelaskan bahwa peran Satuan Tugas antara lain berkoordinasi, melakukan 
lobi, berkonsultasi, menyebarkan informasi, dan memberikan sosialisasi tentang PMI dan  TPPO 
di desa. Pemerintah desa di Sumber Lor dan Satuan Tugas telah merespons kasus-kasus yang 
muncul. Satuan Tugas desa telah menyebarluaskan informasi tentang migrasi yang aman dan 
prosedural. Yanti melihat adanya peningkatan kapasitas bagi pemerintahan desa menyangkut 
informasi di seputar PMI.  

Melihat manfaat Program Penguatan Kapasitas Desa terhadap dirinya sendiri dan bagi orang 
lain, Yanti menyatakan keinginannya untuk tetap menjadi anggota Satuan Tugas, dengan 
komitmen untuk terus terlibat dalam pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap 
perempuan PMI dan TPPO. Yanti berharap agar program yang berjalan senantiasa mendapat 
dukungan penuh dari pemerintahan desa di Sumber Lor, masyarakat desa dan pemerintahan 
nasional. “Kerja-kerja pencegahan dan penanganan yang ada harus terintegrasi mulai dari 
pemerintahan pusat hingga ke pemerintahan daerah atau desa dalam rangka melindungi 
perempuan pekerja migran Indonesia,” ujarnya.  

SUARA BERDAYA DARI DESA
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Musripin
Dalam tugasnya sebagai Sekretaris Desa Sumber Lor sekaligus wakil kuwu (kepala desa) dalam 
pertemuan-pertemuan desa, Musripin sering kali menghadapi kasus perempuan pekerja 
migran di desanya. Ia merasa tergerak untuk melakukan upaya pencegahan setelah banyak 
melihat bagaimana mereka rentan terhadap kekerasan, serta mengalami pelanggaran hak, 
seperti besaran upah yang tidak sesuai dengan kontrak dan jam kerja yang berlebihan. “Yang 
menjadi tantangan lain ialah kurangnya keterbukaan masyarakat dalam melihat keberadaan 
perempuan pekerja migran,” ujar Musripin.
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Ia kemudian menjadi anggota Satuan Tugas dalam Program Penguatan Kapasitas Desa untuk 
Mencegah dan Menangani Kekerasan terhadap Perempuan Pekerja Migran dan Perdagangan 
Orang di Sumber Lor. Peran pemerintah desa adalah memberikan perlindungan hukum 
kepada perempuan pekerja migran dan mencegah terjadinya tindak pidana perdagangan 
orang (TPPO). Pemerintah desa biasanya secara resmi berkoordinasi memantau keadaan PMI. 

Menurut Musripin, manfaat Program Peningkatan Kapasitas Desa tersebut adalah semakin 
banyaknya warga yang menerima informasi seputar PMI agar perlindungan dan pencegahan 
kekerasan terhadap perempuan pekerja migran dan TPPO di Sumber Lor terus berjalan. 

Ia juga melihat bagaimana perempuan pekerja migran saat ini makin mandiri dan menerima 
banyak informasi. Respons pemerintah dalam menanggapi dan menindaklanjuti kasus yang 
dialami pekerja migran pun semakin baik. 

Secara pribadi, Musripin mendapatkan manfaat dari sosialisasi isu gender yang didapatnya 
dari program tersebut. Ia semakin paham pentingnya berbagi peran dan beban kerja rumah 
tangga dengan istrinya. Ia juga giat memberikan edukasi mengenai kesetaraan gender kepada 
masyarakat desa, baik secara langsung maupun melalui media sosial.

Bagi Musripin, perempuan dan laki-laki memiliki hak yang sama, dan masyarakat desa harus lebih 
menghormati perempuan pekerja migran karena mereka berkontribusi pada perekonomian 
keluarga, maupun di komunitas.

Ia menambahkan bahwa yang masih menjadi tantangan adalah masih kuatnya pengaruh calo 
sehingga masyarakat masih mempercayakan proses-proses migrasi pada calo daripada pada 
pemerintah desa. Padahal berdasarkan Undang-Undang tentang Pelindungan Pekerja Migran 
Indonesia, pemerintah nasional maupun daerah, termasuk desa, harus turut serta dalam upaya 
pelindungan dan pemberdayaan PMI. 

Namun, menurut Musripin, perempuan desa sekarang memperoleh ruang yang lebih terbuka 
untuk menyuarakan kepentingannya, dan kebutuhan mereka dimasukkan ke dalam rencana 
pembangunan desa melalui program pemberdayaan masyarakat. Perempuan desa semakin 
dilibatkan dalam keputusan-keputusan di desa, dan menempati posisi strategis, seperti pada 
perangkat pemerintahan desa dan Badan Perwakilan Desa. 

“Desa sedang mengusahakan anggaran untuk migrasi yang aman bagi calon PMI. Apabila 
terjadi kasus kekerasan terhadap perempuan pekerja migran, desa akan menangani kasusnya. 
Kebijakan desa dan rencana pembangunan desa pun memasukkan kepentingan perempuan 
desa,” ujar Musripin. 

SUARA BERDAYA DARI DESA
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Desa Babakan Gebang terletak di Babakan, Cirebon, 
Jawa Barat. Merupakan wilayah pemekaran, desa 
ini memiliki luas 159,135 ha, dengan penduduk 8.956 
jiwa, terdiri dari 4.712 laki-laki dan 4.587 perempuan. 
Saat ini Desa Babakan Gebang dipimpin seorang 
perempuan kepala desa bernama Yeni Setiati. 

Desa Babakan 
Gebang,
Cirebon 

SUARA BERDAYA DARI DESA
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Gina
Sebagai mantan pekerja migran, yang bekerja di Taiwan selama tiga tahun dan di Hong Kong 
selama dua tahun, Gina tahu betul bagaimana perempuan pekerja migran Indonesia (PMI) 
rentan dieksploitasi, mengalami kekerasan, dan menjadi korban tindak pidana perdagangan 
orang (TPPO).

Saat bekerja di Hong Kong, perempuan berusia 38 tahun kelahiran Cirebon itu merasakan 
beban berat karena tidak mendapatkan waktu istirahat. Untuk melaporkan kasus seperti itu 
sangat sulit karena tidak ada akses internet, sedangkan ponsel hanya dipakai untuk SMS dan 
menelepon ke Indonesia. Belum adanya undang-undang tentang PMI juga menyulitkan situasi. 
Ia tidak tahu akan melapor ke mana dan kepada siapa, ditambah lagi ketiadaan biaya jika harus 
mengurus kasus ke pengacara.
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“Kekerasan terhadap perempuan pekerja migran merupakan tindakan yang sangat tidak 
manusiawi dan dipengaruhi budaya patriarki. Perempuan dianggap minim pengetahuan, 
keterampilan, dan informasi. Budaya patriarki menganggap laki-laki kuat dan berkuasa, 
sedangkan perempuan lemah dan tidak berkuasa,” ujar Gina, yang kini membantu orang tuanya 
berjualan kue di Desa Babakan Gebang.

Berkaca dari pengalamannya, Gina kemudian terlibat dalam Program Penguatan Kapasitas 
Desa untuk Mencegah dan Menangani Kekerasan terhadap Perempuan Pekerja Migran dan 
Perdagangan Orang di Babakan Gebang yang berlangsung dari Juni 2020 sampai 2022. Ia juga 
menjadi anggota Satuan Tugas perlindungan PMI dan dipercaya pemerintah desa menjadi 
koordinator Desa Migran Produktif (Desmigratif), sebuah program dari Kementerian Tenaga 
Kerja. 

Kegiatan-kegiatan yang ia ikuti antara lain pelatihan tentang gender, TPPO, hak-hak pekerja 
migran, dan sosialisasi keliling desa tentang migrasi yang aman dan prosedural. Ia juga 
menghadiri diskusi cara penanganan kasus dan pembentukan Satuan Tugas serta rencana 
pembuatan Peraturan Desa. 

Gina menjelaskan bahwa peran Satuan Tugas desa adalah pencegahan dan penanganan masa-
lah kekerasan terhadap perempuan desa dan perempuan pekerja migran, serta pencegahan 
dan penanganan TPPO, bekerja sama dengan pemerintahan desa. Satuan Tugas menerima 
pengaduan dari PMI dan warga desa lainnya, dan lewat koordinasi dengan puskesmas, dinas 
tenaga kerja, kepolisian, koramil, dan pihak lainnya, mereka membantu merujuk kasus ke pihak 
yang berwenang  serta mendampingi korban. 

Bagi Gina, Program Peningkatan Kapasitas Desa sangat membantu karena selama ini informasi 
tentang PMI sangat minim. Informasi mengenai migrasi, hanya berasal dari sponsor atau calo, 
dan sering kali isinya tidak akurat. Selama ini Gina belum memahami hak-hak dan isu PMI 
lainnya. Dia melihat banyak hak PMI yang dilanggar oleh sponsor dan majikan, seperti gaji dan 
jam kerja yang tidak sesuai, tidak ada hari libur atau cuti, dan situasi kerja yang tidak aman dari 
kekerasan dan pelecehan seksual.   

“Dulu, program desa menyangkut TPPO hanya informasi sekilas dari ibu-ibu kader PKK atau 
posyandu di desa. Setelah adanya Program Penguatan Kapasitas Desa, mereka lebih tahu 
mengenai kekerasan terhadap perempuan pekerja migran, isu TPPO, dan sebagainya,” ujarnya.

Menurut Gina, respons pemerintahan desa saat ini jauh lebih baik terhadap kasus kekerasan 
terhadap perempuan pekerja migran atau TPPO. Pemerintah telah berkomitmen membantu 
PMI dan menganggarkan dana tahunan guna keperluan penanganan kasus. 

Dengan keterlibatannya dalam program tersebut, Gina juga merasakan perubahan relasi gender 
dalam rumah tangganya. Ia pun menjadi lebih berani untuk menyampaikan pendapatnya. 
Dengan menjadi anggota Satuan Tugas, kini Gina mampu menginformasikan dan mencari 
solusi jika ada masalah muncul dari perempuan pekerja migran, tetangga atau masyarakat 
desa. 

Ia berharap agar pemerintah desa lebih tanggap dan terus mendukung kerja-kerja Satuan 
Tugas, serta segera menyusun peraturan desa tentang PMI. Ia juga mendesak pemerintah pusat 
agar meningkatkan perlindungan terhadap PMI, yang telah berkontribusi kepada kesejahteraan 
masyarakat.

SUARA BERDAYA DARI DESA
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Yeni Setiati
Yeni Setiati telah menjadi kuwu atau kepala desa di Babakan Gebang, Cirebon, selama sembilan 
tahun. Sebagai pemimpin desa, perempuan berusia 52 tahun itu harus mendengarkan aspirasi 
dari warganya termasuk tantangan bagi perempuan pekerja migran, pekerjaan yang pernah ia 
geluti sebelumnya.
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Meski tidak pernah menghadapi kekerasan saat menjadi pekerja migran, ia memahami 
kerentanan perempuan pekerja migran terhadap kekerasan sejak proses pemberangkatan, di 
penampungan, hingga di tempat tujuan bekerja.  Yeni melihat bagaimana jam kerja perempuan 
migran mencapai 20 jam per hari. Setelah kembali ke desa, masalah lain menunggu mereka, 
seperti kekerasan, diskriminasi, dan kasus lainnya.

“Perempuan pekerja migran di Babakan Gebang masih rentan terhadap kekerasan, eksploitasi, 
dan tindak pidana perdagangan orang (TPPO),” ujarnya.

Setelah ada undang-undang tentang pekerja migran Indonesia, kini di Desa Babakan Gebang 
ada Satuan Tugas sebagai tempat pengaduan kasus-kasus yang dialami perempuan pekerja 
migran. Yeni juga menjadi ketua forum kuwu dan pembina Satuan Tugas perlindungan PMI 
di desa tersebut. Ia terlibat dalam Program Penguatan Kapasitas Desa untuk Mencegah dan 
Menanggapi Kekerasan terhadap Perempuan Pekerja Migran dan Perdagangan Orang di 
Babakan Gebang yang berlangsung dari Juni 2020 sampai Juli 2022.

Yeni mengikuti kegiatan-kegiatan seperti pelatihan mengenai isu gender, TPPO, hak-hak 
pekerja migran, dan kekerasan terhadap perempuan. Ia merasakan betapa besar manfaatnya 
bagi pemerintahan desa, yang bekerja sama dengan Satuan Tugas untuk menangani dan 
mencegah kasus-kasus, serta menyebarkan informasi.

Sebagai pembina Satuan Tugas di desa, dia ikut menangani kasus-kasus yang dialami PMI. 
Satuan Tugas menerima dan menyebarluaskan informasi tentang migrasi yang aman dan 
prosedural. Membantu pemerintah desa, serta bekerja sama dengan pihak rumah sakit, koramil, 
dinas tenaga kerja, dan polsek.

Secara pribadi, Yeni juga menerapkan pelatihan mengenai gender di dalam rumah tangganya, 
dengan memperbaiki relasi gender, mengerjakan pekerjaan rumah tangga bersama suami,  dan 
saling membantu. Sebagai kepala desa, Yeni berkomitmen meneruskan Program Peningkatan 
Kapasitas Desa, antara lain dengan menyediakan anggaran khusus untuk  kebutuhan Satuan 
Tugas. 

Berkat dedikasinya dalam membantu pekerja rumah tangga migran yang menjadi korban 
perdagangan orang, Yeni mendapatkan Hassan Wirajuda Award dari Kementerian Luar 
Negeri. Upayanya dalam mewujudkan perlindungan bagi perempuan dan pekerja migran juga 
menjadikan Babakan Gebang sebagai desa migrasi mandiri didampingi Kementerian Tenaga 
Kerja dan Transmigrasi, serta menjadi proyek rintisan Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak 
oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Yeni berharap kelak 
program ini dapat dilanjutkan oleh penerusnya dan menjadi percontohan yang baik.
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Surti*

Surti adalah ibu rumah tangga asal Desa Babakan Gebang, Cirebon, yang bekerja sebagai buruh 
serabutan sebelum kemudian menjadi buruh migran di Arab Saudi. Di sana, perempuan berusia 
40 tahun tersebut beralih dari satu majikan ke majikan lainnya karena mengalami serangkaian 
kekerasan dan statusnya sebagai pekerja non prosedural. Pada majikan pertama, tenaganya 
dieksploitasi tanpa jeda sehingga ia melarikan diri ke agensi. Ia terus berpindah-pindah majikan 
sampai akhirnya ia meminta perlindungan ke Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di 
Riyadh. 

* Bukan nama sebenarnya
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* Bukan nama sebenarnya

Surti meminta dipulangkan ke Indonesia namun ia harus menanggung biaya sendiri. Keluarga 
Surti tidak memiliki dana sebesar itu dan ia pun “terdampar” di Riyadh, Arab Saudi tanpa status 
yang jelas.  Suami Surti, Parto*, mengatakan ia dan keluarganya sangat bingung menghadapi 
kasus yang dihadapi istrinya. “Saya khawatir dan setiap hari kadang tidak bisa tidur memikirkan 
istri saya dan anak-anak. Seluruh keluarga juga turut bingung memikirkan kasus istri,” ujarnya.

Titik cerah terjadi dengan adanya Satuan Tugas perlindungan pekerja migran Indonesia di 
Babakan Gebang. Parto melaporkan kasus Surti ke anggota Satuan Tugas di desa tersebut, Toto 
Sutanto, yang kemudian menyampaikan kasus tersebut ke kepala desa untuk ditindaklanjuti. 
Toto Sutanto meminta dokumen-dokumen Surti agar kasusnya dapat segera diurus dan Surti 
dapat dipulangkan. 

Menurut Parto, penanganan kasus istrinya berjalan dengan baik, tanpa pungutan apa pun, 
dan dilakukan dengan segera. Satuan Tugas  bekerja dengan cepat agar Surti bisa segera 
dipulangkan dari Arab Saudi.

SUARA BERDAYA DARI DESA
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Desa Sidorejo terletak di Sekampung Udik, 
Lampung Timur, Lampung. Dengan luas wilayah 
1.429,97 ha, desa ini berpenduduk 12.158 jiwa, 
dengan 5.847 laki-laki dan 6.311 perempuan. Jumlah 
keluarga prasejahtera mencapai 437 keluarga, 
Sebagian besar warga desa Sidorejo bermata 
pencaharian sebagai petani. 

Desa 
Sidorejo,
Lampung Timur
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Suparman 
Bahkan sebelum mendapatkan pelatihan soal kesetaraan gender pun Suparman sudah 
merasakan adanya ketidakadilan terhadap perempuan, khususnya perempuan pekerja migran. 
Sebagai Sekretaris Desa Sidorejo, Kecamatan Sekampung Udik, Lampung Timur, Suparman 
melihat bahwa perempuan pekerja migran rentan menjadi korban kekerasan baik di negara 
asal maupun tujuan karena terisolasi, jauh dari teman dan keluarga, tidak menguasai bahasa 
negara tujuan, dan tidak mengetahui hukum yang berlaku di negara tersebut, ataupun 
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informasi layanan. Perempuan pekerja migran menjadi korban sebelum berangkat, di negara 
tujuan maupun saat pulang. Selain itu, mereka tidak memahami hak-haknya sebagai pekerja 
migran maupun migrasi yang aman dan adil. 

“Dulu, pemerintah desa berpandangan bahwa Program Penguatan Kapasitas Desa menyangkut 
penanganan kekerasan terhadap perempuan pekerja migran dan pencegahan tindak pidana 
perdagangan orang tidak penting,” ujar Suparman, yang juga berprofesi sebagai petani dan 
pengusaha paving block itu.

Sekarang, baik pemerintah desa maupun warga merasakan banyak manfaat dari program 
tersebut. Isu ini membuka mata pemerintah desa untuk peduli terhadap persoalan perempuan 
umumnya dan perempuan pekerja migran khususnya. 

Suparman berharap agar tidak terjadi lagi ketidakadilan bagi perempuan pekerja migran, dan 
agar perempuan pekerja migran dapat bekerja dengan aman, nyaman, dan pulang berkumpul 
kembali dengan keluarga. Aparat desa melalui program tersebut diharapkan mengerti dan 
memahami kesetaraan gender, seperti pembagian kerja yang setara di rumah, sehingga 
tercegah kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dan tidak menjadi korban saat bekerja. Di 
Sidorejo saat ini mulai dilakukan pendataan perempuan pekerja migran, baik yang aktif maupun 
yang telah kembali, sehingga pemerintah desa mengetahui jumlah warga yang menjadi PMI 
dan bisa merancang program bagi purna-PMI. 

Untuk mendukung migrasi yang aman, pemerintah desa juga telah mengeluarkan surat 
keputusan khusus untuk Satuan Tugas yang menangani isu tersebut. Jika warga desa 
membutuhkan informasi atau mengadukan kasusnya, mereka bisa langsung bertemu 
Satuan Tugas. Keberadaan Satuan Tugas sangat membantu pemerintah desa sebagai upaya 
pencegahan agar tidak ada lagi warga yang menjadi korban kekerasan maupun perdagangan 
orang. 

Untuk memaksimalkan upaya menciptakan migrasi yang aman, Suparman berharap peraturan 
desa untuk pelindungan perempuan pekerja migran akan segera diterbitkan. “Keberadaan 
peraturan desa itu bukan untuk melarang atau menghalang-halangi warga desa menjadi PMI, 
namun untuk memberikan perlindungan kepada mereka,” tegasnya. 

SUARA BERDAYA DARI DESA
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Tutik Listiani
Perlu waktu dan pelatihan sampai Tutik Listiani menyadari bahwa ia memiliki hak yang sama 
dengan laki-laki. Lahir di Desa Sidorejo, Kecamatan Sekampung Udik, Lampung Timur, Tutik 
pernah mengalami kekerasan saat ia menjadi pekerja migran. Ia sempat menghadapi pemalsuan 
dokumen, pengurangan hak sebagai pekerja, beban ganda, dan jam kerja yang berlebihan

Setelah terlibat dalam Program Penguatan Kapasitas Desa untuk Mencegah dan Menanggapi 
Kekerasan terhadap Perempuan Pekerja Migran dan Perdagangan Orang, Tutik mendapati 
wawasannya lebih terbuka dan ia lebih terinformasi terkait isu ini. 

“Kekerasan terhadap perempuan pekerja migran banyak terjadi karena mereka dianggap lemah, 
tidak memiliki keberanian, dan tidak setara dalam banyak hal. Perempuan pekerja migran juga 
kurang memiliki cukup pengetahuan tentang pekerjaan ini,” ujar Tutik.
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Kesibukannya kini adalah menjadi ibu rumah tangga dan petani jagung, sekaligus sebagai 
anggota Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan Pekerja 
Migran dan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO). 

Ia terlibat dalam kegiatan sosialisasi, pelatihan, penyebaran informasi, kampanye, dan lainnya 
dalam rangka implementasi Program Penguatan Kapasitas Desa. Tutik memulai pencegahan 
TPPO dengan membagi informasi dalam keluarga dan kelompok-kelompok pengajian, karena 
kelompok semacam ini banyak jumlahnya dan memiliki kegiatan rutin. Di dalam pertemuan 
pengajian tersebut, Tutik menyampaikan informasi mengenai prosedur migrasi yang legal, 
hak-hak pekerja migran, pentingnya membangun relasi setara antara perempuan dan laki-laki 
agar tidak terjadi kekerasan terhadap perempuan, informasi tentang Perusahaan Penempatan 
Pekerja Migran Indonesia (P3MI) yang legal, serta keberadaan Satgas pelindungan pekerja 
migran di desa. 

Hasil dari sosialiasi ini, warga yang menerima informasi ada yang datang mengadu kepada Satgas 
atau menyampaikan ke keluarga calon PMI untuk datang ke desa sebelum berangkat. Meski 
demikian, masih ada yang lebih percaya kepada calo dan sponsor karena merasa pihak desa 
akan mempersulit keberangkatan. Menurut Tutik, pemerintah desa kini mulai aktif menangani 
kasus yang dialami perempuan pekerja migran. Selain itu, calon pekerja migran menjadi lebih 
banyak tahu tentang hak-hak mereka. 

“Semoga pemerintah terbuka dan tanggap terhadap kondisi dan pengaduan masyarakat. 
Demikian pula Satuan Tugas makin aktif dan pemerintah desa bisa lebih melindungi PMI,” 
ujarnya.  

SUARA BERDAYA DARI DESA
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Rumiati*
Setelah melahirkan anaknya tiga tahun lalu, Rumiati memutuskan untuk memperbaiki 
ekonomi keluarga dengan bekerja di luar negeri. Sayangnya, perempuan berusia 25 tahun 
ini malah menjadi korban penipuan calo dan tindak pidana perdagangan orang (TPPO). Ia 
diberangkatkan tanpa prosedur yang sesuai ke Turki, dan diombang-ambingkan dari tempat 
yang satu ke tempat yang lainnya, mulai dari menjadi pekerja rumah tangga, sampai menjadi 
pelayan restoran hingga pekerja di hotel. Semuanya terjadi dalam kurun satu bulan saja.

* Bukan nama sebenarnya
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Rumiati juga mendapatkan upah yang tidak layak, jam istirahat dan waktu tidur yang kurang, 
serta jam makan tidak menentu. Akhirnya ia, yang sebelumnya sempat bekerja di toko salah 
satu warga di desanya, meminta bantuan keluarga untuk mengirimkan uang untuk biaya 
pulang ke Indonesia.

Rumiati dan keluarganya kemudian mengadukan permasalahannya kepada Satuan Tugas 
pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan pekerja migran dan tindak 
pidana perdagangan orang (TPPO) di Desa Sidorejo. Dari anggota Satuan Tugas tersebut, 
ia mendapatkan informasi mengenai prosedur menjadi pekerja migran yang prosedural, 
mendapatkan pendampingan mediasi, serta didampingi mencari keadilan ke berbagai instansi 
seperti Dinas Ketenagakerjaan Provinsi Lampung, Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia 
(BP2MI), dan Polres Lampung. 

“Saya merasa bersyukur karena ada yang mendampingi dalam penyelesaian kasus, mulai dari 
mencari informasi, mediasi, sampai di tingkat kepolisian. Saya senang mendapatkan informasi 
dan disemangati untuk memperjuangkan hak saya. Saya didampingi sampai masalah yang 
saya alami selesai,” ujarnya.
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Desa Pugung Raharjo berada di Sekampung Udik, 
Lampung Timur, Lampung. Desa ini digolongkan 
sebagai desa agraris yang tengah berkembang. Dengan 
luas wilayah 600 ha, desa ini berpenduduk 6.675 jiwa, 
dengan 3.225 laki-laki dan 3.450 perempuan. Keluarga 
prasejahtera mencapai 238 kepala keluarga (KK).  
Mayoritas warga berprofesi sebagai petani, dengan 
komoditas unggulan jagung.

Desa Pugung 
Raharjo,
Lampung Timur 
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Suyitno 
Suyitno adalah kepala dusun di Desa Pugung Raharjo, Kecamatan Sekampung Udik, Lampung 
Timur. Dalam tugasnya sehari-hari, pria berusia 42 tahun itu juga berperan sebagai anggota 
Satuan Tugas pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan pekerja migran 
dan tindak pidana perdagangan orang (TPPO). Ia melihat bagaimana perempuan pekerja migran 
menghadapi berbagai tantangan, mulai dari soal administrasi dan pemberangkatan, sampai 
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saat bekerja, pelatihan, dan kepulangannya. Perempuan pekerja migran kerap termakan janji-
janji pihak sponsor dan calo, “Saat ini, saya turut mendampingi pekerja migran yang mengalami 
kasus. Mediasi-mediasi telah dilakukan dan diteruskan ke jalur hukum,” ujarnya.

Ia juga berperan aktif dalam mensosialisasikan hak-hak pekerja migran,  membantu warga 
terkait migrasi yang aman, serta melakukan pendataan pekerja migran dan mengecek kontrak 
kerja. Suyitno giat mengampanyekan isu pencegahan kekerasan terhadap perempuan pekerja 
migran dan TPPO di pengajian-pengajian dan forum lainnya.

Kegiatan lainnya sebagai anggota Satuan Tugas adalah berkoordinasi dengan pemerintah desa, 
Bhabinkamtibmas (Bhayangkara Pembina Kamtibmas), pemerintah kecamatan, dan lembaga 
lainnya. Media yang dipakai Satuan Tugas adalah media sosial, seperti grup WhatsApp dan 
Twitter. 

“Dampak lain dari Program Penguatan Kapasitas Desa bagi saya adalah saya mulai berbagi 
peran di rumah tangga dan menghapus kesenjangan yang terjadi,” kata Suyitno.

Ia berhadap agar calon PMI di desa sejak dini telah mempersiapkan administrasi yang legal 
dan prosedural. Suyitno juga berharap agar pemerintah mendukung upaya pelindungan dan 
pencegahan kekerasan dan TPPO yang dialami PMI, dan agar pemerintah desa lebih tanggap 
terhadap persoalan-persoalan PMI. 
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Sumarlan 
Selain bekerja sebagai petani jagung dan sawit, Sumarlan juga merupakan Kepala Desa 
Pugung Raharjo di Lampung Timur. Ia memiliki perhatian khusus terhadap pekerja migran 
Indonesia (PMI), karena melihat bagaimana pekerja migran, terutama perempuan pekerja 
migran, di desanya rentan mengalami penipuan, menjadi korban perdagangan orang maupun 
menghadapi kekerasan.
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Selama ini di Pugung Raharjo belum pernah ada pembahasan mengenai isu-isu pekerja migran 
ini, apalagi isu gender. Ia mengakui bahwa pemerintah desa tidak pernah berpikir untuk 
menangani persoalan pekerja migran maupun perempuan secara serius, meskipun banyak 
kasus-kasus kekerasan terhadap mereka.

Sejak Program Penguatan Kapasitas Desa diluncurkan di Pugung Raharjo, banyak kegiatan 
dilakukan, seperti pelatihan, sosialisasi, dan kampanye bersama masyarakat desa. Hal ini 
membuat pemerintah dan warga desa terdorong untuk lebih peduli dengan migrasi yang 
aman mulai dari desa. 

Sumarlan mengatakan ia sangat mendukung dan mengapresiasi upaya Satuan Tugas 
Pencegahan dan Penanganan Kekerasan terhadap Perempuan Pekerja Migran dan TPPO. 
Untuk menguatkan keberadaan Satuan Tugas, Sumarlan telah mengeluarkan Surat Keputusan 
pembentukan Satuan Tugas, dan mengalokasikan anggaran desa untuk kegiatan peningkatan 
pemahaman masyarakat, serta memberikan insentif kepada anggota Satuan Tugas. 

“Keberadaan Satuan Tugas ini di desa diharapkan bisa menjadi teman bagi perempuan pekerja 
migran maupun purna-migran,” ujarnya. 

Di desa, perempuan sudah dilibatkan dalam perencanaan pembangunan desa dan masuk 
dalam struktur pemerintahan desa. Sumarlan berharap ke depannya tidak ada lagi warganya 
yang menjadi korban serta perempuan bisa bekerja dengan aman. Untuk memastikan migrasi 
yang aman dari desa berjalan dengan baik, ia berencana mengeluarkan peraturan desa yang 
dapat mendukung perempuan pekerja migran.
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Desa Sukorejo Wetan terletak di Rejotangan, Tulung Agung, Jawa 
Timur. Luas wilayah desa mencapai 400,20 ha, dengan lokasi di 
ketinggian 149,7 meter dari permukaan laut. Desa ini merupakan 
wilayah yang sangat kering dan tandus karena tidak memiliki sistem 
irigasi yang memadai. Warga desa mengelola lahan pertaniannya 
dengan hanya mengandalkan musim penghujan. Total penduduk 
Sukorejo Wetan mencapai 4.765 jiwa, dengan 2.424 laki-laki dan 2.341 
perempuan. Desa Sukorejo Wetan memiliki lahan pertanian cukup 
luas, yaitu 113 ha dengan beragam komoditas pertanian. 

Desa Sukorejo 
Wetan,
Tulung Agung
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Agus Basuni 
Agus Basuni menjabat sebagai Sekretaris Desa, selain bekerja sebagai petani dan peternak. Ia 
pernah menjadi pekerja migran di Malaysia selama tujuh tahun dan di Taiwan selama tiga tahun. 
Saat bekerja di Malaysia pada 1989, ia berangkat melalui jalur yang tidak resmi dan berbahaya. 
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Agus mengamati bagaimana kekerasan terhadap perempuan pekerja migran sering terjadi, 
akibat kurangnya kualitas sumber daya manusia dan kejahatan calo-calo tenaga kerja. Para calo 
ini kerap menjanjikan gaji yang besar sehingga calon pekerja migran tergiur bekerja di luar 
negeri tanpa melihat risikonya. 

Ia berpendapat bahwa kondisi pekerja migran harus diupayakan menjadi lebih baik supaya 
negara-negara yang menjadi tujuan bekerja melihat pekerja migran Indonesia makin baik. 
Saat ini Agus terlibat dalam Program Penguatan Kapasitas Desa, salah satunya dengan 
melakukan sosialisasi program di kelompok-kelompok pengajian. 

Menurutnya, program itu bermanfaat karena memberikan informasi seputar pekerja migran 
dan bagaimana menangani kasus mereka oleh Satuan Tugas di desa. Agus merasa peran 
Satuan Tugas di desa sangat penting, karena mereka menerima informasi dari pihak-pihak yang 
mengalami kasus sehingga pemerintah desa dapat menanganinya bersama-sama. Sayangnya, 
ia melihat kewenangan Satuan Tugas masih terbatas sehingga jangkauan kerjanya juga 
terbatas. “Pemerintahan desa perlu mendorongnya. Mereka masih baru terbentuk, sehingga 
pengetahuan dan pengalamannya masih terbatas,” ujarnya.

Ia menambahkan bahwa pemerintah desa berupaya menindaklanjuti Program Penguatan 
Kapasitas Desa dengan menyesuaikan keadaan-keadaan yang ada. Desa juga telah melakukan 
program pemberdayaan purna perempuan pekerja migran, misalnya aktivitas keterampilan 
membuat aksesoris manik-manik.

Pemerintah pusat harus dapat mengayomi perempuan pekerja migran, karena mereka 
adalah pahlawan devisa negara. Selain itu, perlu ada Peraturan Desa (Perdes) yang mengatur 
pelindungan terhadap perempuan pekerja migran. Menurut Agus, cara pandang masyarakat 
desa kini sudah jauh berubah terkait relasi gender. Dengan adanya Satuan Tugas, persoalan 
perempuan pekerja migran di desa dapat diwadahi untuk diselesaikan. 

“Perempuan di desa dilibatkan dalam pengambilan keputusan atau mereka diberi kesempatan 
menyuarakan pendapatnya melalui musyawarah dusun dan desa. Perempuan juga menduduki 
posisi di perangkat pemerintahan desa. Desa akan mengalokasikan dana desa untuk 
mendukung migrasi yang aman mulai dari desa. Namun demikian, isu-isu perempuan belum 
tertulis di dalam dokumen perencanaan pembangunan desa,” ujarnya.  
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Sudar Ali Ma’ruf 
Sudar Ali Ma’ruf adalah seorang petani dan peternak kambing di Desa Sukorejo Wetan, yang 
juga aktif dalam organisasi kemasyarakatan. Ia juga menjabat sebagai Ketua Satuan Tugas 
Pencegahan dan Penanganan Kekerasan terhadap Perempuan Pekerja Migran dan Tindak 
Pidana Perdagangan Orang (TPPO), sesuatu yang layak dilakoninya mengingat ia pernah 
menjadi pekerja migran di Malaysia selama dua tahun, di Brunei Darussalam selama empat 
tahun, dan di Timor Leste selama enam bulan.
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Meski pernah menghadapi penipuan dari agensi tenaga kerja, Sudar mengatakan bahwa 
tantangan yang dihadapinya sebagai laki-laki berbeda dengan perempuan pekerja migran, 
yang menghadapi dampak tidak proporsional dan rentan mengalami kekerasan, mulai dari 
rumah tangga, pemberangkatan, hingga di negara tujuan. 

Laki-laki berusia 47 tahun tersebut kemudian terlibat dalam Program Penguatan Kapasitas 
Desa untuk Mencegah dan Menanggapi Kekerasan terhadap Perempuan Pekerja Migran dan 
Perdagangan Orang. Kegiatan yang pernah dia ikuti adalah pelatihan peningkatan kapasitas 
tim dan sosialisasi tentang kekerasan terhadap pekerja migran Indonesia (PMI). 

Di desanya, Satuan Tugas melakukan pendataan keluarga migran yang ada di desa, serta 
membantu pekerja migran dan purna-PMI agar memiliki pengetahuan yang benar dan 
mendapatkan dukungan dari berbagai pihak. Apabila terjadi kasus pada perempuan pekerja 
migran, maka Satuan Tugas memberi bantuan untuk meringankan beban mereka.

Diadakan untuk pertama kalinya, Program Penguatan Kapasitas di desa, menurut Sudar, sudah 
cukup bagus. Masyarakat sekarang mengetahui tentang PMI, TPPO, dan bagaimana menjadi 
PMI secara prosedural atau sesuai dengan undang-undang yang berlaku. 

Sudar sendiri merasakan pengetahuannya tentang isu perempuan bertambah. Ia pun 
menerapkan perubahan relasi dalam keluarganya setelah mengikuti program tersebut, dengan 
semakin saling menghormati serta berbagi tugas dan peran dalam rumah tangga.  Selain itu, ia 
semakin berani berbicara di forum, giat melakukan sosialisasi soal isu terkait dalam pertemuan-
pertemuan rutin organisasi kemasyarakatan. Ia bertekad untuk tetap aktif dalam Satuan Tugas 
mengedukasi, memberikan informasi kepada masyarakat, dan melakukan kegiatan sosial di 
masyarakat. 

“Harapan saya adalah supaya pemerintah desa serius dalam mendukung Satuan Tugas 
dengan mengalokasikan anggaran, surat keputusan, dan lainnya. Kepada pemerintah pusat, 
saya berharap agar jangan lagi ada PMI yang menjadi korban kekerasan, TPPO, atau sampai 
menjalani hukuman mati,” ujarnya.
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Desa Tanen terletak di Rejotangan, Tulung Agung, Jawa Timur. 
Dengan luas wilayah 10,35 km2, desa ini berpenduduk 4.923 jiwa 
yang terdiri dari 2.521 laki-laki dan 2.411 perempuan. Desa Tanen 
memiliki kawasan pertanian yang luas yakni 151 ha dengan beragam 
komoditasnya. Sayangnya, minimnya prasarana dan sarana yang ada 
di Tanen membuat usaha pertanian tidak memberikan hasil optimal. 
Dampaknya, ada warga desa yang terdorong menjadi buruh migran 
guna memperbaiki kondisi ekonomi mereka. 

Desa Tanen,
Tulung Agung
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Tutik Narwiyah
Saat Tutik menjadi pekerja migran, serangkaian penipuan, kekerasan, dan eksploitasi pernah 
ia hadapi, terutama karena proses migrasi kerjanya yang non-prosedural. Ia juga mengalami 
pelecehan dan diskriminasi sebagai perempuan yang statusnya lebih rendah dan harus puas 
dengan upah yang sedikit. Jam kerjanya sangat panjang, dan saat ia mencoba melaporkan 
kondisinya kepada oknum aparat, mereka tidak memberikan solusi, malah merespons dengan 
mengatakan “Ya sudah, mau dipenjara atau bagaimana?”.



Suara Berdaya dari Desa | 47

Saat kembali ke Desa Tanen, Tutik terlibat dalam Program Penguatan Kapasitas Desa untuk 
Mencegah dan Menanggapi Kekerasan terhadap Perempuan Pekerja Migran dan Perdagangan 
Orang, dan menjadi anggota Satuan Tugas program tersebut. Ia diperkenalkan dengan pelatihan 
tentang gender dan bagaimana migrasi yang aman dan legal. Sebagai anggota Satuan Tugas, 
peran Tutik adalah meminimalisasi kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan tindak 
pidana perdagangan orang (TPPO) di desa, serta meningkatkan kapasitas perempuan desa.

Sebagai purna-PMI, Tutik mengatakan bahwa kekerasan terhadap perempuan pekerja migran 
rentan terjadi dalam masyarakat maupun di tempat kerja, karena ketiadaan kesetaraan gender, 
situasi di mana perempuan tidak lagi dibeda-bedakan baik di rumah, dalam masyarakat, maupun 
di tempat kerja. Perempuan, ujarnya, masih dianggap oleh masyarakat sebagai kelompok yang 
lemah, sehingga mudah menjadi korban kekerasan fisik dan psikologis. 

Kini, menurut Tutik, kondisi perempuan pekerja migran Indonesia sudah lebih baik dalam hal 
pelindungan karena banyak pihak terkait semakin peduli dengan keselamatan mereka. Begitu 
pun kebijakan untuk melindungi PMI, seperti UU PMI dan lainnya telah tersedia.  

Dengan terlibat dalam program ini, Tutik merasa ada perubahan relasi gender dalam 
keluarganya, yaitu dengan adanya pembagian kerja atau peran tanpa membedakan jenis 
kelamin. Perubahan lainnya adalah peningkatan pemahaman terhadap isu gender dan 
kekerasan terhadap perempuan lainnya, termasuk migrasi aman dan adil bagi perempuan. 

Manfaat lain yang Tutik rasakan dengan mengikuti Program Penguatan Kapasitas Desa adalah 
semakin paham dengan peran-peran Satuan Tugas, hak-hak PMI, dan mengerti serta peka 
terhadap persoalan di desa. Program desa untuk mencegah TPPO sendiri adalah dengan 
menyelesaikan kasus yang ada, dan musyawarah untuk menyelesaikan persoalan PMI. 

Upaya Tutik terkait pencegahan TPPO dan penanganan kekerasan terhadap perempuan di 
desa adalah dengan memberi informasi langsung ke masyarakat atau melalui media sosial. 
Tutik berharap agar persoalan TPPO dan kekerasan terhadap perempuan PMI lebih sering 
disosialisasikan. 

“Pemerintah desa, Satuan Tugas, dan pemerintah pusat agar bersatu padu melindungi PMI 
mulai dari desa hingga di negara tujuan dan kembali dengan selamat. Ini harus memiliki 
keterkaitan satu sama lain,” ujarnya. 
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Lukman Khakim 
Saat menjadi pekerja migran di Korea Selatan pada 2005-2014, Lukman Khakim mengatakan 
ia sama sekali tidak paham akan hak-haknya. Saat bekerja di negara itu, ia tidak mendapatkan 
upah lembur, pelindungan kerja, atau alat pelindung tubuh untuk bekerja di tengah kondisi 
alam yang bersalju.
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Selama menjadi pekerja migran, ia hanya berkomunikasi dengan pihak agensi, tanpa bantuan 
atau campur tangan pemerintah sedikit pun. Alih-alih memberikan informasi yang jelas, 
agensi lebih banyak menyesatkan calon pekerja migran Indonesia (PMI), ujar Lukman, yang 
kini bermata pencaharian sebagai petani dan peternak. Baru setelah ia mengikuti Program 
Penguatan Kapasitas Desa di Tanen, Lukman mendapatkan informasi yang benar mengenai 
pekerja migran dan hal-hal terkait lainnya. Selain itu, pelatihan gender yang ia dapatkan sebagai 
anggota Satuan Tugas Pelindungan PMI membuka matanya terhadap ketimpangan gender 
dalam masyarakat dan kekerasan yang dihadapi perempuan pekerja migran.

Perempuan pekerja migran, menurut Lukman, kurang mendapat dukungan publik dan 
pelindungan dari pemerintah desa dan pihak terkait lainnya. Pelanggaran hak-hak perempuan 
pekerja migran terus berlangsung, seperti perjanjian kerja atau kontrak kerja dan jam kerja 
yang panjang.  

“Peran Satuan Tugas terhadap pencegahan TPPO dan kekerasan terhadap perempuan ialah 
dengan menyebarluaskan informasi tentang PMI, undang-undang (UU) PMI, hak-hak PMI, dan 
sebagainya,” ujar Lukman, yang mengaku telah menerapkan pembagian kerja, tanggung jawab, 
dan peran dalam rumah tangga tanpa membedakan gender. Menurut Lukman, tidak banyak 
yang telah desa lakukan terkait pencegahan TPPO. Sekarang calon pekerja migran di desa harus 
menemui Satuan Tugas agar memperoleh informasi yang jelas mengenai PMI. Respons Satuan 
Tugas terhadap kasus yang dialami PMI sejauh ini cukup bagus, kata Lukman, dengan mencari 
solusi, mengurus kasus, serta memprosesnya ke dinas-dinas terkait. Korban juga mendapatkan 
pendampingan psikologis. 

Sekarang, masyarakat desa mengalami perubahan cara pandang terhadap PMI. Lukman 
mengatakan bahwa di desa sudah terbentuk grup WhatsApp untuk mempermudah koordinasi 
dengan pihak-pihak yang diajak bekerja sama dalam rangka pencegahan kekerasan, termasuk 
BPD, LPM, pemerintah desa, LSM, dan lembaga agama. Strategi yang dikembangkan yaitu 
melalui pertemuan-pertemuan desa.   

“Harapan saya terhadap pemerintah desa adalah dengan diterbitkannya peraturan desa 
untuk melindungi PMI. Untuk pemerintah pusat supaya biaya yang membebani calon 
PMI diminimalkan, kalau bisa ada kredit perbankan untuk calon PMI ketika kontrak mereka 
disepakati,” ujarnya.
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Inaroh 
Inaroh adalah penerima layanan Satuan Tugas Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI). 
Perempuan berusia 48 tahun asal Tulungagung itu kehilangan kontak dengan suaminya, 
Hadik, yang bekerja di China selama satu tahun. Satuan Tugas di desa kemudian memberikan 
bantuan penanganan kasus suaminya.
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Awalnya, Inaroh menerima undangan mengenai sosialisasi soal PMI yang aman dan adil, lalu 
ia meminta Satuan Tugas membantu kasus suaminya. Hadik berangkat menjadi PMI tanpa 
prosedur yang standar ke China pada 2021. Ia berangkat melalui calo yang masih ada hubungan 
keluarga. Karena tidak melalui jalur yang resmi, Hadik tidak berani keluar rumah atau pabrik 
tempatnya bekerja karena takut ditangkap polisi. 

Namun, suatu hari, Hadik keluar dari pabrik lewat pintu belakang. Saat berjalan tanpa arah, 
ia ditangkap polisi dan dimasukkan ke dalam penjara selama tiga bulan. Kemudian Hadik 
dideportasi ke Indonesia pada tahun 2022. 

Menurut Inaroh, layanan Satuan Tugas dan pemerintah desa sangat baik dan sigap sehingga 
akhirnya suaminya dapat kembali ke Indonesia. Saat ini suaminya mengalami gangguan 
kesehatan mental, namun ia telah mendapatkan bantuan penanganan dari psikiater. “Saya 
berharap tidak akan ada lagi pekerja migran yang mengalami nasib seperti suami saya. Semoga 
desa bisa membantu membuka lapangan  pekerjaan sehingga tidak perlu mencari pekerjaan 
jauh-jauh yang berisiko,” ujarnya. 
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