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Kata Pengantar

Asia Tenggara merupakan kawasan yang menonjol secara global sehubungan dengan 
perpindahan penduduk lintas batas nasional. Di antara negara-negara anggota 
Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN), angka migrasi terus meningkat 
meskipun persentase perpindahan intra-regional di kebanyakan kawasan lain 
mengalami penurunan. Para pekerja migran dari Kamboja, Laos dan Myanmar pergi ke 
Thailand untuk bekerja di sektor pertanian, pekerjaan rumahtangga, konstruksi dan 
manufaktur. Migran dari Indonesia pergi ke Malaysia untuk bekerja di sektor pertanian 
dan sektor domestik. Pekerja migran dari Malaysia sendiri bekerja di Singapura dan 
banyak dari mereka berkomuter setiap hari menyeberangi Selat Johor yang sempit. 
Malaysia dan Thailand merupakan beberapa negara berkembang yang telah menjadi 
negara tujuan para migran. Singapura (negara tujuan migran utama lain) dan Filipina 
(salah satu negara asal migran terbesar) memiliki sistem migrasi yang sangat canggih. 
Migrasi dalam kawasan ASEAN diperkirakan akan meningkat karena Masyarakat 
Ekonomi ASEAN yang diluncurkan pada tahun 2015 bertujuan untuk mendorong 
mobilitas bebas tenaga profesional dan pekerja terampil di kawasan ASEAN.

Perpindahan penduduk ini merupakan konsekuensi dan keragaman dari 
pertumbuhan ekonomi yang pesat di kawasan ASEAN serta menjadi pendorong 
berkelanjutannya pertumbuhan di kawasan tersebut. Di kawasan ASEAN sendiri, 
terdapat kesenjangan yang substansial: negara terkaya mencapai 25 kali lebih kaya 
daripada yang termiskin. Umur median di negara tertua ASEAN hampir dua kali umur 
median di negara termuda. Beberapa negara mengalami kekurangan tenaga kerja 
sedangkan negara-negara lain berjuang untuk menyediakan lapangan pekerjaan yang 
memadai bagi penduduknya yang terus bertambah jumlahnya dan masih berusia muda. 
Negara-negara seperti Singapura, Thailand dan Vietnam akan menghadapi penyusutan 
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angkatan kerja sedangkan Kamboja, Indonesia, Republik Demokratik Rakyat Laos, 
Myanmar dan Filipina diperkirakan akan mengalami pertumbuhan angkatan kerja 
dalam dua dekade mendatang. Ketidakseimbangan antara permintaan dan penawaran 
tenga kerja ini akan mendorong penduduk usia kerja untuk mencari pekerjaan di 
berbagai bagian lain dari kawasan. Para migran bisa memperoleh penghasilan yang jauh 
lebih besar dengan pindah ke negara-negara lain. Upah rata-rata di Singapura yang 
berpenghasilan tinggi sedikitnya lima kali upah negara ASEAN lain sedangkan seorang 
tenaga migran dari Kamboja bisa memperoleh penghasilan tiga kali lebih tinggi dengan 
pindah bekerja di Thailand. Kiriman uang dari pekerja Migran bermanfaat bagi 
rumahtangga mereka di dalam negeri dan membantu mengurangi tingkat kemiskinan. 
Dan diaspora ini membantu membawa pulang modal, pengetahuan dan keterampilan 
ketika pekerja migran pulang ke negaranya. Di negara-negara penerima, tenaga migran 
membantu memenuhi kebutuhan pasar tenaga kerja dengan meningkatkan produksi 
dan mendorong daya saing.

Namun sebagaimana diperlihatkan dalam buku Migrasi untuk Mencari Peluang ini, 
ada potensi keuntungan yang bahkan lebih besar bagi migran dan keluarganya maupun 
bagi negara yang mereka tinggalkan dan bagi negara tempat mereka bekerja. Di kawasan 
ASEAN, akibat kebijakan yang tidak tepat dan lembaga-lembaga yang tidak efektif 
untuk mengelola migrasi, ada beberapa peluang yang hilang. Hal ini disebabkan oleh 
kendala mendapatkan modal yang dihadapi oleh rumahtangga termiskin, kurangnya 
informasi mengenai ketersediaan lapangan pekerjaan dan biaya perekrutan yang tinggi. 
Kebijakan migrasi yang bersifat membatasi dan kelemahan-kelemahan yang ada pada 
sistem untuk mengelola migrasi merupakan penyebab utama timbulnya permasalahan 
ini. Akibatnya, banyak calon migran, seringkali dari kelompok termiskin dan paling 
rentan, tidak mampu bermigrasi, sedangkan yang lain berupaya menempuh saluran-
saluran informal yang seringkali lebih berbahaya untuk menghindari biaya dari 
penggunaan rute formal yang lebih aman.

Buku Migrasi untuk Mencari Peluang ini juga menawarkan solusi kebijakan 
untuk mengurangi rintangan-rintangan yang bermanfaat bagi negara pengirim 
maupun penerima migran. Solusi yang ditawarkan mencakup memberikan informasi 
kepada migran mengenai kesempatan kerja, menawarkan program orientasi 
migrasi untuk meningkatkan pengalaman kerja di luar negeri, dan menghubungkan 
sistem masuk migrasi dengan permintaan pasar tenaga kerja. Secara keseluruhan, 
laporan ini menyatakan bahwa negara-negara tujuan migrasi perlu bekerja sesuai 
dengan sistem migrasi yang responsif terhadap kebutuhan ekonomi mereka dan 
konsisten dengan kebijakan-kebijakan domestik. Sebaliknya, negara-negara 
penerima migran perlu berupaya mengimbangi perlindungan bagi pekerja migran 
dengan tuntutan pertumbuhan yang berkelanjutan.

Laporan ini memperlihatkan bahwa kini saatnya bagi negara-negara Asia Tenggara 
untuk memastikan agar kebijakan-kebijakan migrasi mereka bisa lebih cocok dengan 
perkembangan kebutuhan ekonomi di kawasan Asia Tenggara. Terbentuknya 
Masyarakat Ekonomi ASEAN pada tahun 2015 merupakan langkah penting menuju 
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integrasi regional yang lebih dalam dan mencakup tindakan-tindakan untuk mendorong 
mobilitas di dalam kawasan. Akan tetapi, sebagaimana yang diperlihatkan dalam buku 
Migrasi untuk Mencari Peluang ini, aksi yang lebih ambisius diperlukan untuk 
mewujudkan manfaat-manfaat yang bahkan lebih besar bagi migran itu sendiri maupun 
bagi negara asal dan negara penerima mereka.

Sudhir Shetty Michal Rutkowski
Ekonom Utama Direktur Senior
Kawasan Asia Timur dan Pasifik  Perlindungan Sosial dan Praktek Global
Grup Bank Dunia Tenaga Kerja
 Grup Bank Dunia





ix

Ucapan Terima Kasih

Laporan ini disusun oleh sebuah tim dari bagian Perlindungan Sosial dan Lapangan 
Kerja (Social Protection and Jobs) serta bagian Perdagangan dan Daya Saing Global 
(Trade and Competitiveness Global Practices) Bank Dunia. Tim dipimpin oleh Mauro 
Testaverde dan beranggotakan Claire Hollweg, Harry Moroz, dan Achim Schmillen. 
Masukan diberikan oleh Jesse Doyle, Çağlar Özden, Farhan Samanani, Michele Tuccio, 
Soonhwa Yi dan Claudia Zambra. Makalah yang menjelaskan latar belakang laporan ini 
ditulis oleh Claire Hollweg, Harry Moroz, Farhan Samanani, Michele Tuccio dan 
Claudia Zambra. Sebuah survei jajak pendapat diadakan dan dianalisa oleh sebuah tim 
yang diketuai oleh Carl Patrick Hanlon dan beranggotakan Sharon Felzer, Mai Thi Hong 
Bo, Livia Pontes Fialho, Diana Ya-Wai Chung dan Jane Zhang.

Tim mengucapkan terima kasih kepada Truman Packard atas bimbingan yang 
diberikannya selama tahap awal penyusunan laporan ini dan kepada Manolo Abella atas 
komentar-komentarnya yang bermanfaat. Tim juga mengucapkan terima kasih kepada 
Wendy Cunningham atas komentar-komentarnya yang terperinci maupun dukungan 
yang diberikannya. Ahsan Butt memberikan dukungan penelitian yang sangat berharga. 
Laporan ini memanfaatkan hasil pembahasan dengan wakil-wakil dari ILO dan IOM 
serta hasil konsultasi dengan staf Bank Dunia dalam rapat yang diadakan di Beijing 
pada bulan November 2015. Tim penyusun laporan ingin mengucapkan terima kasih 
kepada tim-tim Bank Dunia di tingkat negara atas bantuan mereka dalam mengakses 
data yang dibutuhkan untuk melakukan kajian. Tim juga menyampaikan terima kasih 
kepada Felix Schmieding (Program Pembangunan PBB) atas bantuannya untuk 
mendapatkan data mengenai Myanmar.

Dalam menyusun laporan ini, tim mendapatkan komentar-komentar yang 
menambah wawasan dan bahan-bahan yang berguna dari: Samik Adhikari, Andras 



x l UcaPan terima Kasih

Bodor, Laurent Bossavie, Yoonyoung Cho, Gabriel Demombynes, Anastasiya Denisova, 
Camilla Holmemo, Manjula Luthria, Mattia Makovec, Rafael Munoz Moreno, Darian 
Naidoo, Philip O’Keefe, Michael Packard, Ririn Purnamasari, Frederico Gil Sander, 
Rebekah Lee Smith, Nikola Spatafora, Brasukra Gumilang Sudjana, Mathis Wagner, 
Dewen Wang, dan Maria Monica Wihardja.

Pekerjaan ini secara umum dilakukan di bawah bimbingan Sudhir Shetty dan Jehan 
Arulpragasam. Tim penyusun laporan juga menyampaikan terima kasih kepada staf 
Sekretariat ASEAN atas diskusi yang produktif selama tahap pembuatan konsep 
laporan. Tim penyusun berterima kasih atas saran-saran berharga yang diberikan oleh 
dua rekan pemberi resensi pada tahap penyusunan konsep (concept note) yaitu Ahmad 
Ashan dan Manjula Luthria serta oleh tiga rekan pemberi risensi pada tahap resensi 
keputusan yaitu Manjula Luthria, Saiyed Shabih Ali Mohib dan Elizabeth Ruppert 
Bulmer. Kami mengucapkan terima kasih kepada Maya Razat dan Cecile Wodon atas 
dukungan administrasi mereka yang sangat baik.

Pekerjaan yang diadakan sebagai bagian dari penyusunan laporan ini bisa terlaksana 
berkat adanya bantuan hibah dari Dana Perwalian Multi-donor Bank Dunia untuk 
Perdagangan dan Pembangunan.



xi

Singkatan

ADB Asian Development Bank/Bank Pembangunan Asia
AEC ASEAN Economic Community/Masyarakat Ekonomi ASEAN
ASEAN Association of Southeast Asian Nations/Perhimpunan Bangsa-Bangsa 

Asia Tenggara
EPS Employment permit system/Sistem izin kerja
GDP Gross domestic product/Produk domestik bruto
ILO International Labour Organization/Organisasi Buruh Internasional
IOM International Organization for Migration/Organisasi Internasional 

untuk Migrasi
MOU Memoranda of Understanding / Nota Kesepahaman
OECD Organisation for Economic Co-operation and Development / 

Organisasi untuk Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan
PEOS Pre-employment Orientation Seminar / Seminar Orientasi 

Persiapan Kerja
POEA Philippine Overseas Employment Agency/Lembaga Penempatan 

Tenaga Kerja Luar Negeri Filipina
PPP Purchasing power parity/Paritas daya beli
REP Returning Expert Programme / Program bagi Tenaga Ahli yang Kembali
UN United Nations/Perserikatan Bangsa-Bangsa





1

Ikhtisar

Pekerja di Asia Tenggara bermigrasi
Perpindahan penduduk di kawasan Asia Tenggara menjadi masalah yang semakin 
penting. Negara-negara anggota Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) 
mengirimkan para pekerja migran ke seluruh dunia namun negara-negara ini juga 
menjadi tempat tujuan penting bagi para pekerja migran dari kawasan itu. Negara-
negara ASEAN memasok 8 persen pekerja migran dunia, naik dari 6 persen pada tahun 
1995. Negara-negara ASEAN menampung hanya 4 persen pekerja migran dunia, 
namun migrasi intra-regional telah mengalami pertumbuhan yang pesat. ASEAN 
adalah salah satu dari beberapa kawasan global di mana persentase migrasi intra-
regional mengalami peningkatan antara tahun 1995 sampai 2015 (Gambar O.1). Hal ini 
menjadikan Malaysia, Singapura dan Thailand sebagai pusat (hub) migrasi regional 
(Gambar O.2, panel a). Ketiga negara ini sekarang menampung 6,5 juta pekerja migran 
ASEAN atau 96 persen dari total pekerja migran. Kamboja, Indonesia, Republik 
Demokratik Rakyat Laos, Malaysia dan Myanmar adalah negara-negara pengirim 
pekerja migran regional utama (Gambar O.2, panel b).

Para pekerja bermigrasi di seluruh kawasan Asia Tenggara untuk mencari peluang 
ekonomi. Sebagian besar migrasi di kawasan ini dilakukan oleh para migran 
berketerampilan rendah yang seringkali tanpa dokumen resmi, untuk mencari pekerjaan 
dengan upah yang lebih baik. Peluang yang ada diwujudkan dengan beragam cara. 
Kamboja dikenal sebagai pengirim pekerja migran tetapi Vietnam juga mengirim 
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GAMBAR O.1
Perubahan persentase migrasi intra-regional,1995–2015

–30 –20 –10 
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Sumber: Un 2015a.
Catatan: asean = association of southeast asian nations.

GAMBAR O.2
Inventarisasi migrasi Intra-ASEAN, 2015

Sumber: Un 2015a.
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pekerja migran ke sepanjang perbatasan dengan Kamboja untuk bekerja di sektor 
perikanan dan konstruksi (MMN dan AMC 2013). Filipina bukan hanya menjadi 
pengirim pekerja migran yang signifikan ke Timur Tengah dan Amerika Serikat, 
melainkan juga sebagai negara asal dari sekitar seperempat kru kapal dunia (IOM 2013). 
Para pekerja dari Malaysia berkomuter setiap hari menyeberangi Selat Johor yang 
sempit untuk bekerja di Singapura. Meskipun sebagian besar migrasi di kawasan ini 
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dilakukan oleh pekerja berketerampilan rendah, Malaysia dan Singapura mempunyai 
program-program khusus yang menarik bagi tenaga kerja terampil dunia.

Laporan ini menyoroti bagaimana mobilitas mempengaruhi kesejahteraan pekerja, 
hambatan yang dihadapi pekerja ketika bermigrasi untuk mendapatkan peluang 
yang  lebih baik dan penyelesaian terhadap hambatan yang dihadapi. Dengan 
keragaman pembangunan ekonomi di Asia Tenggara maka ada banyak peluang 
bagi  pekerja untuk mencari pekerjaan yang lebih baik dengan upah yang lebih 
tinggi. Laporan ini mendokumentasikan alasan-alasan mengapa para pekerja tidak 
selalu bisa memanfaatkan peluang-peluang yang ada, apa kerugian yang mereka 
alami jika tidak bisa memanfaatkan peluang-peluang tersebut dan kebijakan-
kebijakan potensial yang akan memperluas akses mereka untuk mendapatkan 
peluang-peluang tersebut.

Tema-tema utama dalam laporan ini

1. Negara-negara ASEAN adalah pengirim pekerja migran yang signifikan secara 
global, tetapi juga menjadi negara-negara tujuan yang penting bagi pekerja migran 
dari kawasan ini.

2. Arus migrasi intra-ASEAN didorong oleh perbedaan yang signifikan dalam 
pembangunan ekonomi di kawasan.

3. Biaya yang signifikan dari mobilitas tenaga kerja internasional dan domestik di 
kawasan ASEAN membatasi kemampuan pekerja untuk pindah perusahaan, sektor 
dan lokasi.

4. Dampak migrasi di kawasan ASEAN pada umumnya positif meskipun ada beberapa 
kelompok yang merasakan dampak negatif migrasi, dan kebijakan-kebijakan dalam 
negeri sangat mempengaruhi dampak yang ditimbulkan.

5. Apabila perpindahan pekerja antar dan intra negara-negara ASEAN bisa lebih 
murah maka kesejahteraan para pekerja di kawasan ini akan meningkat.

6. Kelemahan sistem migrasi menyebabkan kenaikan biaya mobilitas tenaga 
kerja  internasional, tetapi reformasi kebijakan bisa membantu menyelesaikan 
persoalan ini.

Bagian lainnya dari ikhtisar ini disusun sebagai berikut: Setelah membahas 
langkah-langkah yang telah dilakukan oleh negara-negara anggota ASEAN untuk 
memfasilitasi mobilitas tenaga kerja dalam konteks integrasi ekonomi, ikhtisar ini 
akan (1) menjelaskan bagaimana pengurangan rintangan terhadap mobilitas pekerja 
bisa meningkatkan kesejahteraan mereka, (2) menyelidiki bagaimana peningkatan 
kesejahteraan pekerja bisa diwujudkan, (3) secara singkat membahas tren mobilitas 
tenaga kerja internasional di negara-negara ASEAN, dan (4) memaparkan rintangan-
rintangan yang bisa menghambat mobilitas. Bagian terakhir ditutup dengan 
pembahasan kebijakan-kebijakan untuk mengurangi rintangan terhadap mobilitas 
tenaga kerja internasional.
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Mobilitas pekerja menjadi bagian penting dari integrasi 
ekonomi di kawasan ASEAN
Melalui serangkaian perjanjian mengenai hal-hal mulai dari tarif hingga harmonisasi 
standar pasar regional tunggal Masyarakat Ekonomi ASEAN (AEC), kawasan ini telah 
berupaya melaksanakan agenda integrasi. Sebagian karena adanya upaya-upaya 
tersebut, tarif intra regional mengalami penurunan yang signifikan dan perdagangan 
intra regional mengalami peningkatan dari 17 persen nilai perdagangan ASEAN di 
tingkat dunia pada tahun 1990 menjadi sekitar 25 persen saat ini (OECD 2016). Akan 
tetapi, integrasi regional masih belum dilakukan sepenuhnya. Rintangan non-tarif 
masih menjadi masalah penting, dan mengenai perdagangan jasa, negara-negara 
ASEAN tampaknya masih kurang terbuka terhadap satu sama lain dibandingkan 
terhadap negara-negara di luar ASEAN (Sekretariat ASEAN dan Bank Dunia 2015; 
OECD 2016). Memang, berdasarkan hasil penelitian baru-baru ini, integrasi yang 
belum dilaksanakan sepenuhnya itu telah menghambat kemajuan ASEAN. Jika 
rintangan terhadap integrasi bisa dihilangkan maka produk domestik bruto (PDB), nilai 
ekspor dan lapangan kerja secara keseluruhan bisa ditingkatkan secara signifikan dan 
perubahan struktural di beberapa negara bisa dipercepat (ILO dan ADB 2014).

Seberapa besar manfaat yang akan diperoleh pekerja dari peluang yang tercipta 
melalui integrasi lebih lanjut akan bergantung sebagian pada seberapa bebas mereka 
dapat pindah. Pekerja harus dapat pindah kerja, sektor dan bahkan negara agar bisa 
memanfaatkan peluang ekonomi baru yang tersedia. Akan tetapi, rintangan-rintangan 
terhadap mobilitas tenaga kerja membuat perpindahan tersebut mahal. Rintangan-
rintangan tersebut meliputi pencarian kerja yang menyita waktu; ketidakcocokan 
keterampilan di mana keterampilan seorang pekerja tidak bisa dialihkan ke perusahaan, 
pekerjaan atau sektor lain; kebijakan kerja yang kaku seperti undang-undang 
perlindungan tenaga kerja; sistem imigrasi restriktif; dan biaya perekrutan yang tinggi. 
Jika rintangan-rintangan itu bisa ditiadakan maka pekerja akan bebas berganti pekerjaan 
dalam mengejar upah yang lebih tinggi. Sebaliknya, pekerja seringkali mengorbankan 
kesempatan untuk memperoleh upah yang besar karena pendapatannya itu masih lebih 
kecil dibandingkan dengan rintangan yang dihadapi (Hollweg dan kawan-kawan, 2014).

Negara-negara anggota ASEAN telah mengambil langkah-langkah untuk mengurangi 
rintangan terhadap mobilitas tenaga kerja sebagai bagian dari upaya mereka untuk 
mendorong integrasi regional yang lebih dalam (Gambar O.3). Perjanjian Kerangka 
Kerja ASEAN tahun 1995 di bidang Jasa mengatur perpindahan lintas batas sementara 
untuk tenaga kerja terampil. Berbagai komitmen yang berkaitan dengan mobilitas 
kemudian dihimpun dalam Perjanjian ASEAN di bidang Pergerakan Orang (ASEAN 
Agreement on Movement of Natural Persons). Satu dari lima pilar AEC yang 
mengamanatkan pasar regional tunggal adalah pergerakan bebas pekerja terampil 
sejalan dengan pergerakan bebas barang, jasa dan investasi serta arus modal yang lebih 
bebas. Untuk menjabarkan visi AEC dalam Deklarasi Kesepakatan ASEAN II 
(Declaration of ASEAN Concord II) tahun 2003, negara-negara anggota ASEAN berjanji 
untuk “memfasilitasi pergerakan pengusaha, pekerja terampil dan tenaga kerja berbakat” 
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dalam rangka mempromosikan integrasi ekonomi. Cetak Biru AEC 2007 menjabarkan 
tindakan-tindakan spesifik untuk melaksanakan hal ini, yaitu memfasilitasi penerbitan 
visa dan izin kerja serta berupaya menyelaraskan dan menstandarisasi kualifikasi. Cetak 
Biru AEC 2025 mengamanatkan pengurangan dan standarisasi persyaratan dokumen 
dan perbaikan pengakuan bersama atas kualifikasi profesional.

Akan tetapi, kemajuan dalam melaksanakan komitmen regional yang berkaitan 
dengan mobilitas tenaga kerja masih terbatas. Langkah penting yang diambil oleh AEC 
ke arah itu adalah menyelenggarakan pengaturan pengakuan bersama di mana banyak 
negara sepakat untuk mengakui kualifikasi profesional dan memfasilitasi mobilitas 
tenaga-tenaga profesional di bidang-bidang terkait. Pengaturan ini masih terbatas ruang 
lingkupnya karena sampai saat ini hanya mencakup tenaga dokter, dokter gigi, perawat, 
insinyur, arsitek, akuntan dan tenaga profesional pariwisata, yang hanya mencakup 
5  persen dari lapangan kerja di negara-negara ASEAN (Batalova, Shymonyak, dan 
Sugiyarto 2017). Proses kualifikasi dan verifikasi yang ada masih relatif sulit, bahkan 
untuk profesi-profesi yang tercakup dalam pengaturan ini. Akhirnya, dan barangkali 
yang terpenting, prosedur migrasi di negara-negara anggota masih menjadi faktor yang 
menentukan, artinya, keputusan mengenai berapa banyak dan apa jenis visa kerja yang 
akan diberikan dan apakah akan menerima atau menolak aplikasi visa itu, masih tetap 
diambil oleh masing-masing negara anggota ASEAN. Misalnya, Thailand melarang 
migran bekerja di 39 jenis bidang pekerjaan, antara lain bidang teknik (engineering), 
akuntansi dan arsitektur, meskipun bidang-bidang tersebut tercakup dalam pengaturan 
pengakuan bersama.

Selain itu, dengan berfokus pada migrasi berketerampilan tinggi, AEC mengabaikan 
mayoritas migran ASEAN yang berketerampilan rendah dan seringkali tanpa dilengkapi 
dokumen resmi. AEC tidak mempunyai rencana untuk memfasilitasi migrasi dari 
pekerja migran yang berketerampilan rendah atau menengah, meskipun dialog regional 

GAMBAR O.3
Tindakan-tindakan ASEAN untuk memfasilitasi mobilitas tenaga kerja, 1995–2015
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pernah diselenggarakan. Dalam Deklarasi Perlindungan dan Promosi Hak Pekerja 
Migran tahun 2007 (Deklarasi Cebu mengenai Pekerja Migran), negara-negara 
anggota ASEAN sepakat untuk mempromosikan martabat pekerja migran termasuk 
pekerja non prosedural dan untuk menjabarkan kewajiban dari negara-negara penerima 
dan pengirim dan dari ASEAN itu sendiri. Forum ASEAN untuk Pekerja Migran 
dibentuk untuk mendorong pelaksanaan Deklarasi, yang terdiri dari wakil-wakil dari 
negara-negara anggota, majikan, pekerja dan masyarakat sipil (Kelompok Kerja 
Tematik RCM Asia-Pasifik 2015). Akan tetapi, Deklarasi Cebu masih belum mengikat 
sehingga instrumen untuk melindungi pekerja migran yang diamanatkan dalam 
Deklarasi belum bisa diterapkan (Kelompok Kerja Tematik RCM Asia-Pasifik 2015; 
Martin dan Abella 2014).

Berkurangnya rintangan terhadap mobilitas akan meningkatkan 
kesejahteraan pekerja di kawasan ASEAN
Berkurangnya rintangan terhadap mobilitas di ASEAN akan meningkatkan 
kesejahteraan pekerja yang berasal dari integrasi ekonomi. Model-model integrasi 
perdagangan secara tradisional berasumsi bahwa para pekerja bisa bebas pindah kerja 
ketika integrasi ekonomi membuka peluang-peluang ekonomi baru. Akan tetapi, upaya-
upaya yang dilakukan pekerja untuk menyesuaikan diri dengan gejolak perdagangan 
bisa terganggu oleh berbagai rintangan (Hollweg dkk, 2014). Dengan mengakui 
rintangan-rintangan yang dihadapi dan memasukkannya ke dalam model-model 
integrasi perdagangan, maka gambaran yang lebih komprehensif dapat diketahui 
mengenai bagaimana integrasi itu akan berpengaruh terhadap para pekerja. Pemodelan 
ekonomi dalam laporan ini memperlihatkan bahwa integrasi perdagangan memberikan 
dampak positif yang jauh lebih besar di seluruh negara ASEAN ketika rintangan 
terhadap mobilitas berkurang bagi pekerja terampil, seperti yang diinginkan oleh AEC 
saat ini. Di tingkat ASEAN, kesejahteraan pekerja akan mencapai 14 persen lebih tinggi 
jika rintangan berkurang (Gambar O.4a)1. Dengan berkurangnya rintangan terhadap 
mobilitas tenaga kerja maka pekerja akan mendapatkan upah yang lebih tinggi, peluang 
kerja yang baru, dan lebih banyak pilihan untuk pindah ke peluang-peluang kerja yang 
baru. Kesejahteraan pekerja bahkan akan meningkat di seluruh negara ASEAN jika 
rintangan terhadap mobilitas berkurang bagi semua pekerja. Di tingkat ASEAN, 
kesejahteraan pekerja akan mencapai 29 persen lebih tinggi jika rintangan terhadap 
mobilitas berkurang bagi semua pekerja, bukan hanya bagi pekerja berketerampilan 
tinggi (Gambar O.4b).

Peningkatan kesejahteraan diwujudkan dengan beragam cara. Berbagai literatur 
mengenai dampak mitigasi terhadap hasil pasar tenaga kerja memberikan contoh 
konkret mengenai bagaimana mobilitas tenaga kerja mempengaruhi kesejahteraan 
pekerja di negara-negara tujuan migran, kesejahteraan pekerja di negara-negara asal 
migran, dan kesejahteraan pekerja migran itu sendiri.

Pertama, migrasi bisa mempunyai dampak positif terhadap lapangan kerja dan 
upah  pekerja di negara-negara tujuan meskipun dampak ini umumnya kecil. Sebagian 
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besar bukti dari negara-negara berpenghasilan tinggi menunjukkan bahwa migrasi 
mempunyai dampak yang kecil terhadap hasil pasar tenaga kerja lokal (Docquier, Özden, 
dan Peri 2014; Longhi, Nijkamp, dan Poot 2010). Hasil yang dicapai umumnya juga kecil di 
Asia Timur meskipun dampak yang lebih besar ditemukan dalam beberapa kasus. Di 
Malaysia, misalnya, 10 imigran tambahan ke negara bagian tertentu ternyata menghasilkan 
lapangan kerja bagi 5 tenaga lokal tambahan ketika para pekerja Malaysia pindah ke negara 
bagian itu (Del Carpio dkk 2015). Imigrasi memberikan dampak kecil dan positif terhadap 
upah pekerja lokal namun lebih besar dan negatif terhadap upah pekerja migran saat ini 
(Özden dan Wagner 2016). Di Malaysia, mempekerjakan pekerja migran dengan upah 
rendah dapat menurunkan biaya produksi sehingga menghasilkan lebih banyak output 
yang pada akhirnya membuat perusahaan dapat mempekerjakan lebih banyak tenaga kerja.

Akan tetapi, kelompok-kelompok tertentu dari pekerja lokal di negara-negara 
tujuan, terutama pekerja dengan keterampilan rendah, bisa terkena dampak negatif 
dari imigrasi meskipun dampak tersebut umumnya kecil dan mungkin akibat dari 
pasar tenaga kerja yang kaku. Biasanya, pekerja dengan keterampilan rendah yang 
tingkat keterampilannya hampir sama dengan keterampilan pekerja migran lebih 
berisiko mengalami sedikit dampak positif atau negatif. Di Thailand, dampak imigrasi 
terhadap upah sedikit negatif bagi pekerja lokal dengan tingkat pendidikan lebih 
rendah tetapi positif bagi mereka  dengan pendidikan lebih tinggi (Gambar O.5). 
Kebijakan pasar tenaga kerja domestik mungkin menjadi penyebab timbulnya dampak 

GAMBAR O.4
Estimasi perubahan kesejahteraan dengan adanya integrasi perdagangan ASEAN, 
berdasarkan negara.
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negatif terhadap pekerja lokal. Pasar tenaga kerja yang kaku, dengan bercirikan 
undang-undang perlindungan tenaga kerja yang ketat, seperti aturan mengenai 
pemecatan, kerja sementara, dan pemberhentian massal, bisa semakin mempersulit 
pekerja untuk pindah kerja, perusahaan dan lokasi geografis dalam rangka 
menyesuaikan diri dengan dan memanfaatkan kehadiran pekerja imigran (Angrist dan 
Kugler 2003; D’Amuri dan Peri 2014).

Kedua, pekerja non-migran mendapatkan manfaat karena migrasi keluar (outmigration) 
cenderung akan menaikkan besaran upah di negara-negara pengirim. Migrasi keluar 
yang signifikan bisa menimbulkan penyusutan pasokan tenaga kerja, sehingga mengurangi 
persaingan dan meningkatkan upah pekerja non-migran. Di Meksiko, penurunan jumlah 
pekerja dari kelompok keterampilan tertentu sebanyak 10 persen akibat migrasi keluar 
ternyata menaikkan upah rata-rata sekitar 4 persen (Mishra 2007). Dampak serupa telah 
ditemukan di Honduras, Moldova, Poland, dan Puerto Rico (Mishra 2014).

Ketiga, pekerja migran sendiri mendapatkan manfaat dari migrasi karena terdapat 
perbedaan tingkat upah yang signifikan antara negara-negara ASEAN sehingga 
menciptakan kesempatan bagi para pekerja di negara-negara yang tingkat upahnya 
lebih rendah untuk memperoleh penghasilan yang signifikan hanya dengan pindah ke 
negara lain (Gambar O.6). Upah bulanan rata-rata di Singapura sebesar US$ 3.694 pada 
tahun 2013 lebih besar 30 kali dibandingkan upah di Kamboja (ILO 2014). Upah bulanan 
rata-rata di Malaysia tiga kali lebih besar daripada upah bulanan di Indonesia, Filipina 
dan Vietnam.

Bahkan anggota rumahtangga yang tidak bermigrasi pun mendapatkan manfaat dari 
remitansi yang menambah anggaran belanja mereka serta mengurangi kemiskinan. 
remitansi ke negara-negara ASEAN pada tahun 2015 mencapai kira-kira US$62 miliar. 
Total remitansi mencapai 10 persen dari PDB di Filipina, 7 persen di Vietnam, 5 persen 

GAMBAR O.5
Perubahan upah pekerja Thailand yang disebabkan oleh peningkatan dua kali lipat 
jumlah pekerja migran di lima provinsi padat imigran
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di Myanmar, dan 3 persen di Kamboja (Gambar O.7). Remitansi membantu mengurangi 
kemiskinan. Berdasarkan hasil studi di 71 negara berpenghasilan rendah dan menengah, 
Adams dan Page (2005) memperkirakan bahwa kenaikan remitansi sebesar 10 persen 
berhubungan dengan penurunan 3,5 persen jumlah rumahtangga miskin. Di Filipina, 
rumahtangga yang bisa mengirim anggota keluarga mereka ke luar negeri berpeluang 

GAMBAR O.6
Upah bulanan rata-rata di negara-negara ASEAN tahun 2013
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GAMBAR O.7
Kiriman uang dalam persen dari PDB di negara-negara ASEAN tahun 2015
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dua atau tiga kali lebih besar untuk keluar dari kemiskinan (Ducanes 2015). Dampak 
positif serupa terhadap kemiskinan juga telah ditemukan di Indonesia dan Vietnam 
(Adams dan Cuecuecha 2014; Nguyen 2008).

Selain bermanfaat langsung bagi pekerja, migrasi internasional bisa memberikan 
dampak positif yang lebih luas bagi seluruh perekonomian. Migrasi mempunyai dampak 
yang penting terhadap pertumbuhan ekonomi karena hal itu akan menentukan apakah 
mereka yang memperoleh keuntungan dari migrasi bisa mengimbangi mereka yang 
mengalami kerugian (Felbermayr dan Kohler 2009). Sebagian besar bukti dari ASEAN 
menunjukkan bahwa migrasi mempunyai dampak positif terhadap pertumbuhan 
ekonomi. Di Malaysia, misalnya, hasil simulasi memperlihatkan bahwa kenaikan netto 
10 persen pekerja imigran berketerampilan rendah menambah realisasi PDB sebesar 
1,1 persen (Ahsan dkk, 2014). Di Thailand, hasil analisis baru-baru ini menunjukkan 
bahwa, tanpa pekerja migran dalam angkatan kerja, PDB akan turun 0,75 persen 
(Pholphirul, Kamlai, dan Rukumnuaykit 2010). Sekalipun bukti mengenai dampak 
migrasi terhadap produktivitas di ASEAN masih beragam, belum ada bukti yang kuat 
bahwa migran berketerampilan rendah mempunyai dampak negatif. Dalam beberapa 
kasus, pekerja migran tampaknya telah memfasilitasi peningkatan keterampilan pekerja 
lokal—misalnya, di Malaysia, arus imigrasi yang signifikan terjadi bersamaan dengan 
pencapaian pendidikan yang semakin cepat.

Meskipun terdapat kekhawatiran mengenai potensi dampak negatif dari “brain 
drain” (terkurasnya sumber daya manusia yang andal) di negara-negara pengirim 
tenaga kerja, dampak tersebut bisa jadi terlalu dilebih-lebihkan dan tidak diimbangi 
dengan “brain circulation” (sirkulasi sumber daya manusia yang andal). Angka 
emigrasi orang-orang berketerampilan tinggi di beberapa negara ASEAN cukup 
tinggi, yaitu 15 persen di Kamboja dan Laos dan sekitar 10 persen di Vietnam dan 
Singapura. Emigrasi orang-orang berketerampilan tinggi ini sering dipersepsikan 
mahal karena negara-negara asal harus membayar pelatihan yang dimanfaatkan oleh 
negara lain dan kehabisan modal manusia yang dibutuhkan untuk pertumbuhan 
ekonomi. Akan tetapi, ada beberapa alasan mengapa dampak negatif “brain drain” 
mungkin terlalu berlebihan dan mengapa “brain circulation” mungkin merupakan 
penjelasan yang lebih akurat mengenai migrasi tenaga kerja berketerampilan tinggi. 
Pertama, emigran berketerampilan tinggi mempunyai pola pendidikan, pengalaman 
kerja dan migrasi non-linier yang kompleks karena pelatihan dan pengalaman kerja 
yang mereka peroleh berasal dari dalam dan luar negeri (Özden dan Phillips 2015). 
Kedua, emigrasi tenaga kerja berketerampilan tinggi bisa mendorong pembentukan 
modal manusia di negara asal dengan meningkatkan persepsi mengenai pendidikan 
yang lebih tinggi di luar negeri, sehingga mendorong pekerja non-migran untuk 
berinvestasi lebih besar pada pendidikan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hal ini 
memang terjadi pada beberapa negara ASEAN (Beine, Docquier, dan Rapoport 2008). 
Akhirnya, para migran tetap bekerjasama dengan negara asal mereka sehingga bisa 
mengurangi biaya alih pengetahuan, gagasan dan modal yang menghasilkan 
peningkatan arus perdagangan, arus investasi langsung asing yang lebih tinggi dan 
lembaga-lembaga yang lebih baik. (Docquier dan Rapoport 2012).
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Pekerja masih menghadapi biaya besar untuk pindah
Dengan keragaman ekonomi di kawasan ASEAN, ada banyak peluang untuk bermigrasi 
mencari pekerjaan. Banyak negara ASEAN menjadi bagian dari pertumbuhan yang 
mengesankan di kawasan ASEAN, tetapi disparitas yang besar pada tingkat penghasilan 
dan penuaan penduduk di kawasan ini masih terjadi, sehingga migrasi di dalam kawasan 
ASEAN menjadi sebuah pilihan yang menarik. Sebagaimana disebutkan sebelumnya, 
upah bulanan rata-rata di Singapura mencapai lebih dari 30 kali upah di Kamboja (ILO 
2014). Disparitas regional PDB per kapita, jika disesuaikan dengan daya beli, juga besar: 
di semua kecuali satu dari 10 koridor migrasi terbesar di ASEAN, PDB per kapita di 
negara tujuan mencapai sedikitnya dua kali PDB negara asal (Gambar O.8). Perbedaan 
angka penuaan penduduk juga mempengaruhi perpindahan penduduk untuk mencari 
kerja di ASEAN. Penduduk usia kerja di Singapura, Thailand dan, yang lebih sedikit, 
Malaysia akan menyusut dalam beberapa dekade mendatang sehingga menciptakan 
peluang kerja bagi para migran dari negara-negara yang berpenduduk lebih muda. 
Misalnya, pada tahun 2015 umur median di Singapura dan Thailand lebih tinggi 
daripada di semua negara utama yang menerima migran (Gambar O.9).

GAMBAR O.8
Rasio PDB per kapita negara tujuan dengan negara asal di 10 koridor migrasi 
terbesar ASEAN tahun 2015
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Akan tetapi, rintangan terhadap mobilitas tenaga kerja di kawasan ASEAN 
membatasi peningkatan kesejahteraan yang berasal dari migrasi dengan menghalangi 
sebagian penduduk untuk pindah mencari pekerjaan dan mendorong penduduk lainnya 
untuk bermigrasi secara tidak resmi (informal). Karena mahalnya biaya migrasi 
internasional yang harus dikeluarkan, rumahtangga termiskin tidak mampu bermigrasi. 
Proses migrasi yang terlalu prosedural dan menyita banyak waktu dan sumber daya 
dapat mendorong migran untuk mencari saluran-saluran yang tidak resmi. Dalam hal 
ini, para migran akan berupaya menghindari proses yang menyita terlalu banyak waktu 
dan biaya moneter dengan melintasi perbatasan secara tidak resmi dan memasuki 
negara-negara untuk bekerja dengan menggunakan visa non-kerja dan melampaui 
batas waktu izin kerja. Tenaga kerja pria Indonesia yang bermigrasi ke Malaysia melalui 
jalur non-prosedural menghabiskan lebih sedikit waktu untuk bermigrasi dan 
mengeluarkan biaya moneter yang lebih rendah daripada rekan-rekan mereka yang 
bermigrasi melalui jalur prosedural (Gambar O.10). Migrasi secara tidak resmi menjadi 
masalah penting di ASEAN di mana sebagian besar migran di Thailand dan banyak 
migran di Malaysia merupakan migran yang tidak resmi.

Biaya mobilitas tenaga kerja merupakan rintangan yang harus dihadapi pekerja 
ketika sedang berupaya pindah kerja ke perusahaan, sektor atau negara lain. Rintangan-
rintangan tersebut meliputi biaya yang mereka hadapi di dalam negeri dan yang timbul 
karena mencari kerja, memenuhi ketentuan perlindungan kerja, menempuh jarak yang 
jauh dan bahkan karena ketidaksesuaian keterampilan yang mereka miliki. Para migran 
internasional, selain menghadapi biaya yang sama seperti migran domestik, juga 
menghadapi biaya tambahan, yang meliputi biaya langsung seperti persyaratan 

GAMBAR O.9
Umur Median di koridor migrasi utama ASEAN pada tahun 2015
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dokumen dan biaya jasa perekrutan, maupun biaya tidak langsung yang disebabkan 
oleh kebijakan migrasi yang restriktif dan biaya oportunitas dari upah yang tidak 
diperoleh selama mengurus prosedur migrasi. Besaran biaya keseluruhan yang dihadapi 
oleh pekerja yang pindah (bermigrasi) di dalam negeri maupun antar negara bisa 
diperkirakan dengan membandingkan perbedaan upah yang diamati dari berbagai 
pekerjaan, sebagai salah satu daya tarik pekerjaan, dengan data realisasi arus pekerjaan. 
Misalnya, jika suatu negara mempunyai tingkat upah yang tinggi tetapi sedikit pekerja 
yang pindah ke negara itu untuk bekerja maka biaya mobilitas tenaga kerja di sana 
kemungkinan tinggi. Dengan kata lain, biaya mobilitas tenaga kerja bisa diperkirakan 
dengan membandingkan seberapa baik pekerja bisa merespons sinyal peluang ekonomi, 
yaitu upah yang tinggi.

Negara-negara ASEAN yang lebih terbuka terhadap globalisasi dan telah 
mengembangkan sistem migrasi yang lebih maju cenderung mempunyai biaya yang lebih 
rendah untuk mobilitas tenaga kerja internasional. Malaysia dan Singapura mempunyai 
biaya mobilitas tenaga kerja internasional terendah di ASEAN (Gambar  O.11).2 Pada 
tahun 2000an, para pekerja yang masuk ke Malaysia mengeluarkan biaya mobilitas tenaga 
kerja sebesar 3 kali upah rata-rata tahunan, sedangkan pekerja yang masuk ke Singapura 
mengeluarkan biaya sebesar 5 kali upah rata-rata tahunan. Sebaliknya, para pekerja yang 
bermigrasi ke Myanmar dan Vietnam mengeluarkan biaya sebesar 11 kali upah rata-rata 
tahunan. Biaya mobilitas internasional di Malaysia dan Singapura yang lebih rendah 
mencerminkan keterbukaan mereka terhadap globalisasi, upaya mereka untuk 
mengembangkan sistem migrasi yang memenuhi kebutuhan pasar tenaga kerja dan 
sentralitas geografis mereka di kawasan regional. Thailand, negara utama penerima 
migran lain di kawasan ASEAN, mempunyai sistem migrasi yang jauh tertinggal, tingkat 

GAMBAR O.10
Biaya moneter migrasi rata-rata bagi pekerja migran laki-laki Indonesia ke Malaysia
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migrasi non prosedural yang tinggi dan biaya mobilitas tenaga kerja internasional yang 
tinggi. Negara-negara utama pengirim migran di ASEAN cenderung melakukan 
pembatasan atas imigran, termasuk pekerja yang berketerampilan tinggi, yang tercermin 
dari tingginya biaya mobilitas mereka. Terlepas ke mana pekerja ingin bermigrasi di 
kawasan ASEAN, mereka menghadapi biaya mobilitas sebesar beberapa kali upah rata-
rata tahunan, yang menunjukkan bahwa kelemahan proses migrasi ini bisa mempersulit 
orang bermigrasi untuk bekerja.

Sebagai kesimpulan, rintangan terhadap mobilitas tenaga kerja yang diukur dengan 
biaya mobilitas tenaga kerja menghalangi negara-negara ASEAN untuk mengambil 
manfaat sepenuhnya dari migrasi internasional. Pengurangan rintangan terhadap 
mobilitas pekerja dengan menurunkan biaya bagi pekerja untuk pindah ke negara lain 
dalam rangka mencari peluang ekonomi akan meningkatkan kesejahteraan pekerja 
ketika integrasi regional berlangsung. Maka, bagaimana rintangan-rintangan tersebut 
bisa dikurangi?

Kelemahan dalam sistem migrasi memperbesar biaya migrasi
Sistem-sistem migrasi merekonsiliasi kebutuhan dari negara pengirim maupun 
penerima, majikan dan migran itu sendiri yang kadang-kadang berbeda-beda. Negara-
negara penerima migran seperti Malaysia, Singapura and Thailand membutuhkan 
migran berketerampilan rendah maupun tinggi untuk mengisi kekurangan tenaga kerja. 
Tetapi mereka berhati-hati terhadap sikap masyarakat yang mungkin skeptis kepada 

GAMBAR O.11
Biaya mobilitas tenaga kerja internasional di ASEAN tahun 2000an
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migran berketerampilan rendah. Para majikan di negara-negara penerima juga 
menggunakan migran untuk mengisi kekurangan tenaga kerja. Akan tetapi, tujuan 
mereka adalah untuk memaksimalkan laba. Negara-negara pengirim seperti Kamboja, 
Laos, dan Myanmar bisa memanfaatkan migrasi melalui transfer keterampilan untuk 
mengurangi tingkat pengangguran, menjalin hubungan dengan jaringan bisnis 
internasional dan menerima kiriman uang namun mereka juga khawatir terhadap 
hilangnya modal manusia melalui brain drain dan perlakuan terhadap migran mereka 
ketika berada di luar negeri (Ratha, Yi, dan Yousefi 2016). Dan yang terakhir, migran 
sendiri mendapatkan manfaat dari peluang kerja dan upah yang lebih tinggi, namun 
seringkali harus mengeluarkan biaya di muka dalam jumlah besar untuk bermigrasi.

Sistem migrasi umumnya terdiri dari tata kelola sistem dan empat komponen 
lainnya. Komponen-komponen tersebut saling berkaitan untuk merekonsiliasi 
kebutuhan dari negara penerima maupun pengirim, majikan dan migran.

• Tata kelola sistem migrasi yang menagacu kepada kerangka hukum dan kelembagaan 
yang menyelenggarakan sistem dan perjanjian bilateral antara negara pengirim dan 
penerima. Peranan para pelaku dalam sistem migrasi, yaitu migran, majikan dan 
negara pengirim maupun penerima, disusun berdasarkan tujuan-tujuan yang 
berkaitan dengan migrasi yang tercantum dalam rencana ekonomi dan migrasi 
nasional dan dalam peraturan perundang-undangan nasional tentang migrasi, 
ketenagakerjaan dan lain-lain. Peranan tersebut juga dikoordinasikan berdasarkan 
perjanjian ketenagakerjaan bilateral yang mengatur kegiatan migrasi antara dua 
negara.

• Komponen penerimaan menentukan siapa yang bermigrasi dan berapa 
jumlahnya melalui jalur masuk migran, pembatasan jumlah dan perekrutan. Sistem 
imigrasi di negara penerima seringkali mengembangkan jalur yang berbeda untuk 
migran dengan tingkat keterampilan yang berbeda. Untuk imigran berketerampilan 
rendah, khususnya, jalur masuk migran bisa dibatasi pada negara-negara pengirim 
tertentu dan/atau sektor-sektor atau jenis-jenis pekerjaan tertentu. Sistem migrasi 
di negara-negara pengirim juga bisa mempengaruhi jalur masuk melalui perjanjian 
bilateral. Pembatasan jumlah migran mencakup penetapan target imigrasi maupun 
pembatasan jumlah pekerja imigran. Penetapan pembatasan ini bisa berupa plafon 
jumlah imigran atau pungutan/pajak yang harus dibayar oleh majikan atau pekerja 
asing. Perekrutan adalah proses yang menghubungkan pekerja migran dengan 
majikan. Meskipun perekrutan pemerintah berlangsung di beberapa tempat, 
perekrutan swasta melalui lembaga atau broker perekrutan yang mengenakan tarif 
atas jasa memfasilitasi migrasi tenaga kerja, dominan di ASEAN.

• Komponen pekerjaan meliputi syarat-syarat kerja dan perlindungan pekerja. 
Kebijakan imigrasi yang mengatur penggunaan pekerja migran berkaitan erat dengan 
jalur masuk penerimaan. Jalur masuk seringkali menentukan kondisi kerja, 
dengan syarat-syarat kerja yang lebih mudah, termasuk kontrak jangka panjang dan 
diperbolehkannya migran membawa serta keluarga mereka, yang umumnya 
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ditawarkan kepada pekerja migran yang berketerampilan lebih tinggi. Perlindungan 
yang tersedia bagi migran ketika bekerja di negara tuan rumah (negara penerima 
migran) meliputi jaminan upah minimum, diperbolehkan berganti majikan, hak 
untuk mendapatkan manfaat perlindungan sosial, dan ketersediaan mekanisme 
pengaduan dalam hal terjadi pelanggaran terhadap ketentuan perlindungan ini. 
Perlindungan migran juga mencakup upaya negara pengirim untuk mempersiapkan 
migran sebelum keberangkatan mereka ke luar negeri untuk bekerja dengan 
menyediakan pelatihan pra-keberangkatan dan memeriksa kontrak-kontrak kerja 
sebelumnya, dan setelah keberangkatan mereka melalui atase ketenagakerjaan yang 
ditugaskan di negara tuan rumah.

• Komponen keluar mencakup pulangnya pekerja migran ke tanah air mereka 
(negara pengirim). Tahap keluar (exit stage) ini meliputi sanksi dan insentif di negara 
tuan rumah yang dirancang untuk menghukum migran sementara yang tinggal 
melewati batas waktu izin kerja mereka dan memberikan penghargaan kepada 
mereka yang pulang; keterlibatan diaspora yang dilaksanakan oleh negara pengirim 
untuk menjalin hubungan dengan diaspora; dan kebijakan reintegrasi yang digunakan 
oleh negara pengirim untuk membantu para pekerja migran yang pulang agar bisa 
masuk kembali ke pasar tenaga kerja.

• Komponen penegakan hukum mencakup pelaksanaan kebijakan migrasi dan 
pengawasan terhadap komponen-komponen lainnya dari sistem migrasi. Penegakan 
hukum mencakup pengawasan terhadap proses emigrasi dan imigrasi untuk 
memastikan agar pekerja bermigrasi secara legal, terhadap agen-agen perekrutan 
untuk memastikan agar perekrutan dilakukan secara legal, dan terhadap 
majikan untuk memastikan agar migran diperlakukan sesuai dengan undang-undang 
yang berlaku. Penegakan hukum khususnya mencakup upaya-upaya untuk 
mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan migrasi di berbagai lembaga pemerintah 
dan berbagai tingkat pemerintahan, dan penargetan pengawasan terhadap penegakan 
di perbatasan dan dalam negeri, dan terhadap majikan dan pekerja migran.

Kegagalan dan kelemahan dalam setiap komponen sistem migrasi menyebabkan 
peningkatan biaya migrasi internasional (Gambar O.12). Biaya migrasi timbul dari 
prosedur masuk yang berbelat-belit dan pembatasan jumlah yang tidak mencerminkan 
kebutuhan ekonomi. Biaya yang berkaitan dengan perekrutan bisa signifikan, khususnya 
upah jasa agen perekrutan yang dibayar untuk menghubungkan pekerja dengan majikan. 
Syarat-syarat kerja yang terlalu restriktif membatasi manfaat migrasi, seperti yang 
terjadi ketika masa kerja terlalu singkat. Berbagai jenis biaya timbul sehubungan dengan 
perlindungan migran selama bekerja di luar negeri. Upah dan tunjangan yang lebih 
kecil dari yang diharapkan, apalagi lebih kecil dari yang ditetapkan dalam kontrak, atau 
yang melanggar ketentuan upah minimum, menjadi beban bagi migran, begitu pula 
dengan perlindungan dan tunjangan kerja yang tidak ditegakkan. Biaya juga timbul 
sebelum keberangkatan migran sebagai bagian dari sistem perlindungan di negara 
pengirim. Ini adalah biaya-biaya finansial seperti iuran untuk dana kesejahteraan 
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GAMBAR O.12
Sistem migrasi dan biaya yang timbul di setiap komponen sistem

1. Kurang responsif terhadap kebutuhan ekonomi
2. Asimetri informasi
3. Kurang koordinasi antar pemangku kepentingan
4. Pencarian Rente
5. Pendekatan jangka pendek

BIDANG PERMASALAHAN

PENEMPATAN
KERJA

KELUARPENERIMAAN

Legislasi, perjanjian bilateral dan tanggung jawab kelembagaan yang tidak konsisten dan tidak
jelas menyebabkan proses tidak berlangsung dengan efisien dan mengakibatkan kegagalan
komponen-komponen lain dari sistem migrasi. 

TATA KELOLA

Perekrutan
Kurangnya pengawasan 
dan informasi bisa 
menimbulkan biaya tinggi 
untuk menghubungkan 
pekerja migran dengan 
lapangan kerja.

Pembatasan kuantitas
Biaya yang tidak perlu 
dikenakan padahal 
tujuannya tidak 
didefinisikan dan 
pembatasan tidak 
berkaitan dengan 
kebutuhan ekonomi. 

Jalur Masuk
Prosedur masuk bisa 
mencakup biaya moneter 
seperti uang jasa dan biaya 
oportunitas apabila 
prosedurnya panjang dan 
rumit.

Penegakan hukum yang tidak terkoordinasi dan kurang tepat sasaran kemungkinan besar 
menambah biaya di seluruh sistem migrasi, sama seperti ketika pelanggaran majikan terhadap 
perlindungan migran diabaikan.

Ketentuan
Ketentuan kerja yang 
terlalu kaku membatasi 
manfaat. 
Pembaruan izin kerja bisa 
mencakup biaya moneter 
dan oportunitas.

Perlindungan
Kurangnya akses ke 
perlindungan membatasi 
manfaat bagi para migran.
Sistem perlindungan yang 
terlalu membebani di 
negara pengirim bisa 
mencakup biaya moneter 
dan oportunitas yang 
tinggi.

Sanksi dan Insentif 
Terlalu mengandalkan 
sanksi bisa memperbesar 
biaya migrasi pulang, 
sehingga mendorong 
migran informal untuk 
menetap.

Keterlibatan diaspora
Diaspora mungkin kurang 
mengetahui cara-cara 
untuk melibatkan negara 
asal mereka.

Reintegrasi
Migran yang pulang 
mungkin kehilangan 
koneksi dengan pasar 
tenaga kerja asal mereka, 
sehingga mempersulit 
pencarian kerja.

PENEGAKAN HUKUM
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migran dan biaya oportunitas dalam mengurus dokumentasi yang diperlukan. Biaya 
juga dikeluarkan ketika kesempatan untuk memanfaatkan keterampilan yang baru 
diperoleh tidak tersedia bagi migran ketika pulang ke tanah air mereka. Tata kelola dan 
penegakan sistem migrasi berdampak terhadap biaya yang timbul di seluruh komponen 
lain dari sistem. Hal ini terjadi ketika peraturan perundang-undangan tidak jelas dan 
ketika tanggung jawab kelembagaan tumpang tindih atau menyimpang. Penegakan 
hukum yang lemah bahkan akan merusak kerangka perundang-undangan dan 
kelembagaan yang terbaik, sehingga menimbulkan biaya di setiap bidang yang dibahas 
di atas.

Kelemahan dan kegagalan sistem migrasi bisa dikelompokkan menjadi lima bidang 
permasalahan utama yang menyebabkan kenaikan biaya bagi migran yang mencari 
pekerjaan di luar negeri.

• Sistem migrasi sering menghadapi kesulitan dalam memenuhi kebutuhan ekonomi. 
Pembatasan jumlah migran yang bisa diterima suatu negara seringkali tidak sesuai 
dengan kebutuhan pasar tenaga kerja. Misalnya, Malaysia mengenakan pungutan 
atas pekerja asing dengan tujuan antara lain untuk mengendalikan jumlah migran 
berketerampilan rendah yang masuk ke negara itu; tetapi, meskipun perekonomian 
telah berkembang, pungutan ini masih belum disesuaikan untuk jangka waktu yang 
lama, misalnya tahun 1999-2005, 2005-09 dan 2011-16.

• Asimetri informasi terjadi antara migran dan majikan. Para migran di ASEAN sangat 
mengandalkan jasa agen perekrutan dan calo tenaga kerja (informal broker) untuk 
mengurangi asmetri informasi. Agen-agen perekrutan merupakan perantara yang 
sangat penting dalam membimbing migran dari Kamboja, Laos, dan Myanmar 
melalui proses migrasi rumit yang dibentuk oleh nota-nota kesepahaman (MOUs) 
yang mengatur migrasi formal ke Thailand.

• Majikan dan agen perekrutan bisa memanfaatkan asimetri informasi untuk 
mencari rente dari sistem migrasi. Calo-calo tenaga kerja memanfaatkan sebagian 
besar selisih upah antara negara pengirim dan penerima hanya untuk 
menghubungkan majikan dengan pekerja migran (Ahsan dkk 2014). Di Thailand, 
upah broker/calo tenaga kerja mencapai ratusan dolar lebih tinggi bagi para migran 
dari Kamboja dan Laos yang memilih untuk bermigrasi secara resmi (Jalilian dan 
Reyes 2012).

• Kurang koordinasi terjadi di negara-negara pengirim dan penerima, maupun antara 
negara pengirim dan penerima, majikan, serikat buruh, pekerja dan migran. Di 
Indonesia, kurangnya kejelasan mengenai pembagian tanggung jawab antara 
lembaga-lembaga terkait migrasi tenaga kerja menimbulkan kesulitan koordinasi 
antar lembaga-lembaga tersebut, ketidakpastian antar migran mengenai lembaga 
mana yang harus dihubungi bila dibutuhkan dan proses tumpang tindih (duplikatif ). 
Meskipun beberapa perjanjian bilateral telah dirumuskan untuk mengkoordinasikan 
migrasi antara negara pengirim dan penerima di ASEAN, perjanjian-perjanjian ini 
seringkali masih kurang transparan dan kurang masukan dari majikan dan migran.
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• Negara pengirim maupun penerima cenderung berfokus pada manfaat dan biaya 
jangka pendek dari migrasi. Contohnya, Thailand berupaya merumuskan kebijakan 
migrasi jangka panjang. Regularisasi berkala terhadap para migran yang memiliki 
dokumen resmi dan proses verifikasi kewarganegaraan digunakan sebagai kebijakan 
migrasi de facto. Negara-negara pengirim telah mulai mempertimbangkan potensi 
manfaat migrasi bagi pasar tenaga kerja dan pembangunan ekonomi secara umum. 
Akan tetapi, program-program untuk mendukung para migran yang pulang dan 
menghubungkan mereka dengan komunitas diaspora masih dalam proses 
pengembangan.

Kebijakan yang lebih baik bisa mengurangi rintangan terhadap 
mobilitas tenaga kerja
Intervensi di seluruh sistem migrasi dapat mengurangi biaya mobilitas tenaga kerja 
dengan mengatasi kegagalan dan kelemahan pada setiap komponen sistem. Kebijakan 
yang cocok akan berbeda untuk di setiap negara, bergantung pada apakah kebijakan itu 
terutama ditujukan untuk mengirim atau menerima migran, kesempurnaan sistem 
manajemen migrasi dan tingkat pembangunan. Bagian ini membahas intervensi 
potensial di setiap komponen sistem migrasi yang berlaku secara luas di berbagai 
negara.

Reformasi kebijakan pasar tenaga kerja domestik dapat berjalan berdampingan 
dengan reformasi kebijakan migrasi. Meskipun tidak difokuskan dalam laporan ini, 
kebijakan pasar tenaga kerja domestik bisa mengurangi biaya mobilitas di dalam negeri 
dengan mempermudah pekerja lokal untuk berganti sektor, pekerjaan atau lokasi di 
dalam negeri, sebaliknya daripada ke luar negeri. Reformasi tersebut mencakup 
mengurangi kekakuan di pasar tenaga kerja seperti biaya dan syarat-syarat sehubungan 
dengan pemberhentian dan pembatasan penggunaan pekerja tidak tetap (Bank Dunia 
2014). Kebijakan-kebijakan ini bisa membantu mengurangi dampak negatif imigran 
terhadap pekerja lokal.

Tata Kelola

Strategi migrasi nasional. Strategi migrasi nasional bisa menjadi pedoman dalam 
pembuatan kebijakan di negara pengirim maupun penerima. Rencana migrasi nasional 
perlu menetapkan tujuan jangka pendek dan jangka panjang migrasi dan secara 
komprehensif mencakup semua aspek migrasi dan mengkoordinasikan kebijakan 
migrasi dengan strategi lain di bidang modal manusia. Khususnya di negara-negara 
penerima migran, strategi migrasi perlu memberikan kejelasan kepada para majikan 
dan pemangku kepentingan lain di pasar tenaga kerja mengenai bagaimana pembuat 
kebijakan memandang pekerja imigran dan bagaimana mereka berencana menyesuaikan 
jumlah pekerja migran dan tingkat keterampilan mereka dalam rangka memenuhi 
tujuan ekonomi jangka panjang. Rencana migrasi juga perlu mengakui potensi dampak 
negatif imigrasi terhadap pekerja, terutama pekerja yang berketerampilan rendah, dan 
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menyoroti upaya-upaya untuk mendampingi pekerja. Di Asia Timur, sistem imigrasi 
umumnya disusun dengan asumsi bahwa imigrasi adalah sebuah fenomena sementara. 
Akan tetapi, dengan semakin banyaknya bukti yang menunjukkan bahwa migrasi 
menjadi fitur struktural dari perekonomian di kawasan maka rencana jangka panjang 
dibutuhkan untuk mengkoordinasikan kebijakan migrasi dengan kebijakan-kebijakan 
pasokan tenaga kerja lainnya. Sebuah visi jangka panjang untuk imigrasi dapat 
memberikan kejelasan kepada majikan dan pekerja mengenai jalur kebijakan potensial 
agar mereka terinformasi mengenai implikasi terhadap produksi dan pekerjaan. 
Khususnya di negara-negara pengirim, strategi migrasi dapat menjelaskan bagaimana 
para pembuat kebijakan memandang peranan migrasi keluar (outmigration) dan 
menjabarkan strategi perlindungan migran ketika mereka berada di luar negeri. 
Dokumen strategi tersebut juga dapat mempertimbangkan tujuan-tujuan jangka 
panjang seperti memanfaatkan emigrasi sebagai strategi untuk pembangunan ekonomi, 
yang mencakup penetapan kebijakan untuk keterlibatan diaspora dan reintegrasi para 
migran yang kembali.

Rencana migrasi nasional Korea dan pengalaman Kamboja dalam mengembangkan 
strategi migrasi nasional dapat menjadi model. Korea memperkenalkan sebuah strategi 
migrasi nasional pada tahun 2008. Rencana Dasar Kebijakan Imigrasi Pertama 
(2008-12) berupaya meningkatkan kerjasama antara lembaga-lembaga pemerintah dan 
menetapkan kebijakan imigrasi jangka panjang yang konsisten (Kementerian Kehakiman 
2009). Rencana dasar ini dengan jelas menyatakan tujuan, mengidentifikasi prioritas, 
menjabarkan peranan dan tanggung jawab berbagai lembaga dan mengidentifikasi 
bidang-bidang kerjasama. Rencana Kedua (2013-17) berisi penilaian terhadap Rencana 
Dasar Pertama sehubungan dengan beberapa target. Kamboja telah mengembangkan 
dua rencana migrasi nasional. Kebijakan Migrasi Tenaga Kerja Kamboja 2010-2015 
menetapkan tujuan-tujuan utama kebijakan migrasi tenaga kerja sedangkan kebijakan 
2015-18 memperkenalkan aksi-aksi spesifik dan lembaga-lembaga yang bertugas 
melaksanakannya. Berbeda dengan dokumen strategi yang pertama, dokumen strategi 
2015-18 disusun dengan mempertimbangkan strategi lain sehubungan dengan lapangan 
pekerjaan dan pembangunan nasional.

Kerangka kelembagaan. Tanggung jawab kelembagaan yang didefinisikan secara jelas 
penting untuk mengurangi prosedur birokrasi yang menyita waktu dan melayani 
migran dengan lebih baik. Satu negara penerima (Singapura) dan satu negara pengirim 
(Filipina) adalah contoh-contoh sistem migrasi yang baik dengan tanggung jawab 
kelembagaan yang didefinisikan secara jelas. Di Singapura, Kementerian Tenaga Kerja 
mengembangkan dan melaksanakan kebijakan-kebijakan buruh asing. Berbagai divisi 
dan departemen di Kementerian ini mengawasi hal-hal yang berkaitan dengan 
kesejahteraan buruh asing, izin kerja dan penegakan peraturan tentang tenaga kerja 
asing. Di Filipina, beberapa lembaga yang berfokus pada masalah migran sebagian 
besar berada di bawah pengawasan Departemen Buruh dan Ketenagakerjaan. Peranan 
dan tanggung jawab mereka didefinisikan secara memadai di mana Lembaga 
Ketenagakerjaan Luar Negeri Filipina (POEA) bertanggungjawab terutama atas 
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pengelolaan migrasi sedangkan Lembaga Administrasi Kesejahteraan Pekerja Asing 
(OWWA) bertanggungjawab terutama atas perlindungan migran.

Perjanjian Bilateral. Perjanjian bilateral dapat memfasilitasi kerjasama antara negara 
pengirim dan negara penerima. Negara pengirim dan penerima mempunyai tujuan-
tujuan yang tumpang tindih namun berbeda sehubungan dengan migrasi, sehingga 
seringkali menimbulkan inefisiensi dalam proses migrasi. Upaya-upaya untuk 
mengurangi inefisiensi ini terhambat oleh keterbatasan jangkauan peraturan 
perundang-undangan domestik. Perjanjian bilateral dan MOU menjadi dasar bagi 
negara-negara pengirim dan penerima untuk merekonsiliasi kepentingan mereka dan 
menyelaraskan kerangka perundang-undangan dan kelembagaan mereka meskipun 
perjanjian-perjanjian tersebut juga bisa mengalami inefisiensi yang sama. Setelah 
diberlakukan, perjanjian-perjanjian ini akan meresmikan proses negosiasi yang ada 
sehubungan dengan pengelolaan dan perlindungan pekerja migran. Keberhasilan 
suatu perjanjian bergantung pada kemampuannya untuk menyesuaikan diri dengan 
kebutuhan yang muncul di pasar tenaga kerja, kerjasama yang berkelanjutan antara 
wakil-wakil dari negara pengirim dan penerima, dan kerangka migrasi dan 
penempatan kerja nasional yang saling melengkapi (KNOMAD 2014). Model kontrak 
kerja, upaya perlindungan upah (seperti mekanisme setoran upah otomatis ke 
rekening bank milik migran), transparansi konten MOU, keterlibatan layanan publik 
mengenai penempatan kerja di negara pengirim dan penerima, perhatian terhadap 
masalah-masalah spesifik gender serta implementasi konkret dan kegiatan-kegiatan 
evaluasi semuanya merupakan praktek-praktek yang baik dalam perjanjian bilateral 
dan MOU (Wickramasekara 2015).

Penerimaan

Jalur masuk (entry path). Proses penerimaan yang terbaik adalah jika proses tersebut 
dilakukan secara transparan dan jalur masuk didefinisikan secara jelas. Proses aplikasi 
yang membingungkan dan tidak transparan menciptakan inefisiensi, memperbesar biaya 
migrasi dan menimbulkan keraguan mengenai integritas proses penerimaan. Maka, 
sangat penting untuk meningkatkan transparansi dan memastikan bahwa majikan 
maupun pekerja migran mengetahui syarat-syarat kelayakan dan kriteria seleksi masuk. 
Sistem yang memungkinkan majikan dan pekerja migran memantau kemajuan mereka 
dalam proses masuk dapat memperkuat kepercayaan mereka terhadap sistem dan 
membantu para pejabat untuk melakukan perubahan ketika ditemukan hambatan. 
Selandia Baru telah menggunakan sistem “pernyataan minat” (expression of interest) 
yang mencakup pemilihan migran yang memenuhi syarat dari sejumlah pemohon yang 
telah mendaftarkan minat mereka untuk bermigrasi dan memenuhi syarat awal. Sistem 
ini telah membantu menghilangkan penumpukan permohonan melalui penyaringan 
awal dan penetapan kadaluarsa pendaftaran secara berkala (Bedford dan Spoonley 2014). 
Kriteria yang jelas untuk membedakan berbagai jalur masuk dapat menargetkan berbagai 
jenis pekerja di aliran yang berbeda-beda. Singapura mempunyai tiga aliran masuk 
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(entry  streams) yang didefinisikan secara memadai untuk pekerja berketerampilan 
rendah, menengah dan tinggi, yang menggunakan persyaratan gaji dan pendidikan untuk 
mengelompokkan pekerja dengan tingkat keterampilan yang berbeda-beda. Aliran 
masuk ini berkaitan dengan ketentuan kerja di mana persyaratan masuk yang lebih ketat 
dikaitkan dengan ketentuan kerja yang lebih bermanfaat.

Daftar kebutuhan tenaga kerja (shortage lists) merupakan mekanisme yang berguna 
untuk meningkatkan responsivitas sistem penerimaan pekerja terhadap kebutuhan 
pasar tenaga kerja. Daftar kebutuhan tenaga kerja menjawab pertanyaan mengenai 
calon imigran mana yang berpotensi diperbolehkan masuk. Daftar ini merupakan 
pendekatan berbasis data untuk mengidentifikasi tenaga yang sedang dibutuhkan di 
pasar tenaga kerja, berdasarkan bukti-bukti kuantitatif dan kualitatif, termasuk survei 
angkatan kerja, data administratif dan hasil konsultasi dengan para pemangku 
kepentingan. Penggunaan data untuk mengidentifikasi tenaga yang sedang dibutuhkan 
di pasar tenaga kerja menciptakan “lingkaran umpan balik” antara sistem imigrasi dan 
pasar tenaga kerja, yang membantu menargetkan pekerja migran ke bidang pekerjaan 
yang paling membutuhkan. Daftar kebutuhan dapat memastikan agar majikan bisa 
mengisi kekosongan tenaga berketerampilan tinggi maupun rendah yang tidak bisa diisi 
oleh pekerja lokal. Daftar kebutuhan juga meyakinkan publik bahwa pembuat kebijakan 
secara ketat memantau pasar tenaga kerja dan imigrasi. Akhirnya, daftar kebutuhan dapat 
mempercepat proses masuknya tenaga kerja dengan memenuhi kebutuhan majikan 
untuk mengiklankan lowongan kerja melalui tes di pasar tenaga kerja. Daftar 
kebutuhan  telah digunakan di Australia, Selandia Baru, Inggris dan Malaysia. Daftar 
pekerjaan penting di Malaysia mengidentifkasi jenis pekerjaan yang sedang dicari, sulit 
diisi dan strategis berdasarkan sektor, dan digunakan untuk menyusun kebijakan-
kebijakan imigrasi maupun pembangunan sumber daya manusia.

Pembatasan kuantitas. Pembatasan kuantitas merupakan target imigrasi atau, lebih 
seringnya di ASEAN, plafon jumlah pekerja imigran atau pungutan (pajak) atas mereka. 
Penentuan dan revisi pembatasan kuantitas hendaknya didasarkan pada pendekatan 
berbasis bukti. Pembatasan kuantitas hendaknya mencerminkan kebutuhan ekonomi 
dan bisa disesuaikan dengan perubahan kondisi ekonomi. Penetapan pembatasan 
hendaknya didasarkan pada indikator-indikator terukur yang berasal dari data survei, 
data administrasi (termasuk data program dan anggaran), dan sumber-sumber inovatif 
seperti informasi pasar tenaga kerja secara real-time. Analisis dan masukan dari para 
pemangku kepentingan, termasuk majikan, serikat pekerja dan kelompok-kelompok 
lain, dibutuhkan untuk menentukan harga atau plafon jumlah pekerja imigran. Sebuah 
badan riset independen dapat ditugaskan untuk menganalisis masukan teknis dan 
mengumpulkan masukan dari para pemangku kepentingan. Sebuah badan tripartit 
kemudian dapat meninjau masukan-masukan dari badan riset independen dan 
memberikan rekomendasi kepada para pembuat kebijakan.

Perekrutan. Pengawasan yang lebih baik terhadap industri perekrutan, termasuk 
syarat-syarat perizinan tambahan, dapat mengurangi biaya mobilitas tenaga kerja 
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maupun meningkatkan perlindungan migran. Syarat-syarat perizinan tambahan dan 
pemantauan yang lebih baik terhadap kepatuhan dapat membantu memastikan bahwa 
agen-agen perekrutan memberikan layanan yang baik kepada pekerja migran meskipun 
efektivitas upaya-upaya ini bergantung pada kapasitas dan sumber daya yang ada. Di 
Singapura, agen-agen perekrutan diwajibkan untuk menjalani program pelatihan 
sebelum diberikan izin dan harus mengulangi pelatihan itu jika mereka melakukan 
sejumlah pelanggaran tertentu. Di Filipina, agen-agen perekrutan harus mengikuti 
seminar orientasi sebelum memperoleh izin dan mengikuti seminar pendidikan 
lanjutan untuk perpanjangan izin. Akhirnya, negara-negara pengirim dapat 
mempertimbangkan untuk memberikan tanggung jawab kepada agen-agen berlisensi 
atas tuntutan yang diajukan oleh migran terhadap majikan mereka, sebagaimana yang 
terjadi di Filipina. Tetapi, persyaratan perizinan yang lebih ketat harus diimbangi 
dengan kapasitas penegakan hukum dan pencegahan keterlibatan sektor swasta. 
Aturan-aturan yang terlalu ketat bisa mendorong timbulnya calo-calo tenaga kerja 
(informal brokers).

Memperluas akses ke informasi dapat mengurangi asimetri informasi, sehingga 
meningkatkan kecocokan antara majikan dan pekerja. Strategi untuk meningkatkan 
akses migran ke informasi mencakup layanan publik mengenai lapangan kerja yang 
memberi calon migran peluang kerja di luar negeri dan kursus-kursus pelatihan yang 
menyampaikan informasi terperinci mengenai prosedur migrasi. EPS Korea mempunyai 
website yang mudah digunakan (user-friendly) dan menyampaikan informasi kepada 
pekerja asing dalam bahasa ibu mereka. Filipina menyediakan daftar peluang kerja yang 
tersedia di luar negeri melalui situs iklan lowongan kerja JobStreet.com dan menawarkan 
program orientasi kepada para pekerja yang sedang mempertimbangkan untuk 
bermigrasi. Seminar Orientasi Persiapan Kerja (PEOS) mencakup modul-modul 
mengenai bekerja di luar negeri, pencarian pekerjaan, perekrutan ilegal, biaya jasa (fee) 
yang diperbolehkan dan ketentuan-ketentuan pokok perjanjian kerja, serta informasi 
spesifik-negara. PEOS bersifat wajib bagi calon migran tetapi bisa diikuti secara online 
tanpa dipungut biaya. Lembaga Nasional untuk Peningkatan Lapangan Kerja dan 
Keterampilan Maroko mempromosikan dipekerjakannya tenaga-tenaga terampil dan 
mendaftarkan majikan asing dan tenaga kerja usia muda dari Maroko untuk pencocokan 
jenis pekerjaan.

Memperluas akses ke informasi juga bisa meningkatkan pengawasan terhadap 
agen-agen perekrutan dan perlindungan bagi migran. Pemerintah di negara pengirim 
maupun penerima dapat menggunakan informasi publik untuk meningkatkan 
pengawasan terhadap agen-agen perekrutan. Maka, harus ada sistem perizinan dan 
pengaturan agen-agen perekrutan swasta di ASEAN. Akan tetapi, lembaga-lembaga 
pemerintah yang bertugas melakukan pengawasan seringkali kekurangan pegawai dan 
sumber daya untuk melaksanakan inspeksi berkala terhadap agen-agen perekrutan. 
Salah satu cara yang murah untuk melengkapi pendekatan ini adalah menyediakan 
informasi bagi publik mengenai agen-agen perekrutan. Informasi tersebut bisa 
meliputi pelanggaran perekrutan, tingkat retensi pekerja dan penempatan pekerja, 
sebagaimana yang terjadi di Singapura. Singapura telah mengumumkan suatu sistem 
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yang memungkinkan majikan dari para pekerja rumahtangga asing menilai kinerja 
agen-agen penempatan tenaga kerja dalam menjelaskan proses permohonan, 
memberikan saran-saran dan menyeleksi para pekerja. Sebuah sistem yang lebih 
komprehensif juga akan memungkinkan para pekerja menilai agen tenaga kerja. 
Asosiasi agen perekrutan dapat didorong untuk menerapkan kode perilaku, menilai 
kinerja setiap agen dan menerbitkan hasil penilaiannya. Organisasi Buruh Internasional 
(ILO) telah bekerjasama dengan agen-agen perekrutan di beberapa negara ASEAN 
dalam melaksanakan hal-hal ini. Agen-agen dengan kinerja yang baik bisa diberikan 
penghargaan publik atas efektivitas mereka, seperti yang dilakukan oleh Filipina, atau 
bahkan menerima percepatan proses izin atau penghapusan kewajiban mereka untuk 
memperbaharui izin.

Penempatan Kerja

Ketentuan kerja. Ketentuan kerja yang dirancang dengan baik disesuaikan dengan 
jalur masuk untuk menggolongkan pekerja migran berdasarkan keterampilan 
dan  produktivitas, yang terdiri dari ketentuan-ketentuan yang fleksibel dan mudah 
diperbaharui. Negara-negara penerima bisa menawarkan syarat-syarat yang lebih 
mudah kepada migran yang berketerampilan lebih tinggi, termasuk izin kerja yang 
lebih lama dan diperbolehkan membawa serta keluarga mereka. Singapura mengikuti 
model ini, dengan ketentuan kerja yang didasarkan pada tingkat keterampilan yang 
berbeda-beda. Ketentuan kerja yang lebih mudah juga diberikan sebagai penghargaan 
atas perbaikan produktivitas. Ketentuan kerja hendaknya cukup memberikan kebebasan 
kepada pekerja asing untuk berganti majikan. Di negara-negara ASEAN, para migran 
asing seringkali terikat hanya pada satu majikan saja. Kekakuan seperti ini dalam pasar 
tenaga kerja asing kemungkinan besar akan membatasi produktivitas karena hal 
tersebut akan menghalangi pekerja mendapatkan majikan yang lebih cocok dan 
membuat pekerja asing rentan terhadap perlakuan buruk dari majikan mereka yang 
pada dasarnya bisa mencabut izin kerja pekerja. Di EPS Korea, para pekerja asing dapat 
pindah kerja sampai tiga kali, sedangkan Malaysia dan Singapura memberikan izin kerja 
(pas kerja) kepada migran yang berketerampilan sangat tinggi tanpa menyebutkan 
majikannya secara spesifik.

Perlindungan bagi pekerja migran. Program-program orientasi pra-keberangkatan 
dan edukasi keuangan dapat meningkatkan pengalaman kerja pekerja migran di luar 
negeri. Program-program tersebut berupaya meningkatkan perlindungan bagi 
pekerja migran dengan memperluas pengetahuan mereka tentang hak mereka, 
negara tujuan dan mekanisme pengaduan yang tersedia. Filipina umumnya dipuji 
karena komitmennya untuk meningkatkan pengetahuan pekerja migran. Beberapa 
praktek baik yang diidentifikasi dalam program-program orientasi Filipina 
melibatkan mitra-mitra pemerintah lokal dan organisasi non pemerintah untuk 
memasukkan perspektif mereka mengenai hak-hak pekerja dengan menciptakan 
seminar orientasi pasca kedatangan untuk memastikan agar pembelajaran tidak 
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berhenti pada saat kedatangan pekerja, mengembangkan program-program orientasi 
bagi perekrut dan menyampaikan informasi tentang migrasi di tingkat lokal (Asis 
dan Agunias 2012). Penggunaan kurikulum standar dan pengawasan terhadap 
implementasinya tampaknya merupakan unsur-unsur yang penting bagi keberhasilan. 
Sebuah program percontohan yang memberikan pelatihan edukasi keuangan kepada 
pekerja migran sektor domestik di wilayah Malang Raya dan Kabupaten Blitar Jawa 
Timur Indonesia telah berhasil meningkatkan aktivitas dalam pembuatan anggaran 
belanja, perilaku menabung, pengetahuan keuangan, dan kesadaran tentang asuransi 
migran yang bersifat wajib di kalangan anggota keluarga yang ada, walaupun program 
ini masih belum meningkatkan besaran atau frekuensi remitansi (Doi, McKenzie, 
dan Zia 2014). Khususnya, program ini memberikan dampak yang sangat nyata 
ketika migran dan anggota keluarganya menerima pelatihan kurang nyata ketika 
hanya anggota keluarga yang menerima pelatihan, dan tidak berdampak sama sekali 
ketika hanya migran yang menerima pelatihan.

Negara-negara pengirim dapat mempertimbangkan untuk memberikan pinjaman 
kepada para pekerja migran dalam rangka membantu mereka membiayai migrasi. 
Beberapa negara pengirim mempunyai atau akan memulai program pinjaman pra-
keberangkatan, yaitu Bangladesh, Nepal, Sri Lanka, dan Vietnam. Beberapa bukti 
menunjukkan bahwa mengatasi kendala keuangan dapat meningkatkan angka migrasi, 
sehingga pemberian insentif migrasi bisa menjadi cara yang efektif dalam meningkatkan 
angka migrasi bagi rumahtangga yang ingin bermigrasi (Angelucci 2015; Bryan, 
Chowdhury, dan Mobarak 2014). Akan tetapi, pengalaman dalam pemberian pinjaman 
pra-keberangkatan menekankan pentingnya implementasi karena telah dilaporkan 
adanya permasalahan dalam pengembalian pinjaman di Sri Lanka, dan program 
pemberian pinjaman di Filipina dihentikan akibat kurangnya pengembalian pinjaman 
(Martin 2009). Sebaliknya, kampanye pemberian informasi tampaknya masih belum 
meningkatkan migrasi keluar (Beam, McKenzie, dan Yang 2015).

Keluar (Exit)

Sanksi dan insentif. Sanksi dan insentif keluar dapat digunakan bersama-sama di 
negara tujuan untuk mendorong kepulangan sukarela di akhir masa kerja migran. 
Selain insentif negatif bagi majikan untuk mendorong kepulangan tepat waktu, seperti 
di Malaysia dan Singapura, upah bisa juga ditahan atau disetorkan dalam skema 
tabungan wajib sampai pekerja pulang ke negara asal mereka. Di Korea, majikan 
diwajibkan mengikuti asuransi jaminan keberangkatan dan pekerja diwajibkan 
mengikuti asuransi biaya kepulangan. Kontribusi bulanan dari majikan tersedia bagi 
pekerja ketika pekerja meninggalkan Korea atau berganti majikan sedangkan asuransi 
biaya kepulangan hanya tersedia pada saat berakhirnya masa kerja. Demikian pula, 
Program Pekerja Pertanian Musiman di Kanada mewajibkan pekerja membayar iuran 
dalam skema tabungan wajib yang bisa dicairkan hanya setelah pekerja pulang ke negara 
asalnya. Akan tetapi, dana pekerja yang ditahan memperbesar risiko bagi pekerja 
migran yang dipekerjakan oleh majikan yang tidak bermoral dengan membiarkan izin 
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kerja karyawannya kadaluarsa (OECD 2013). Desain kebijakan-kebijakan di atas 
sangat  penting. Insentif positif untuk kepulangan juga ada. Jenis insentif ini 
mencakup  potongan pajak, jaminan kerja masa depan atau bantuan transportasi, 
pemeriksaan kesehatan dan penyiapan dokumen (OECD 2013). Para pekerja EPS di 
Korea dapat memperoleh pelatihan kejuruan dan konsultasi pekerjaan secara gratis 
selama bekerja, layanan pencocokan pekerjaan (job-matching) dengan majikan Korea 
di negara asal dan akses ke jaringan pekerja yang sudah pulang, yang telah dikembangkan 
oleh Korea untuk memperluas peluang kerja.

Keterlibatan diaspora. Negara-negara pengirim dapat memperoleh manfaat dengan 
aktif melibatkan diaspora mereka. Migran yang pulang membawa sumber daya 
finansial dan modal manusia. Para anggota diaspora yang masih berada di luar negeri 
dapat menjadi sumber pembelajaran bagi pakar lokal dan koneksi finansial dengan 
negara-negara tujuan. Kebijakan keterlibatan diaspora membantu membangun 
jaringan diaspora yang akan menyebarluaskan gagasan, teknologi dan bahkan modal 
(Dickerson dan Özden, akan terbit). Program-program seperti Research and Scientists 
Abroad di Argentina, proyek Reverse Brain Drain di Thailand, dan Diaspora Volunteer 
Program di Etiopia berupaya menciptakan keterkaitan dengan anggota-anggota 
berbakat dari diaspora untuk membantu mereka di negara tuan rumah (host country). 
Jamaika memiliki database migran yang sedang bekerja di luar negeri, yang bisa 
dimanfaatkan oleh majikan untuk mengidentifikasi calon pekerja (McKenzie dan Yang 
2015). Di India, Pusat Fasilitasi Luar Negeri (Overseas Indian Facilitation Center) 
melaksanakan fasilitasi investasi dan pembentukan jaringan pengetahuan; Divisi Jasa 
Keuangan di Kementerian Luar Negeri India menyediakan layanan konsultasi investasi 
di India (Thimothy dkk, 2016). Kebijakan-kebijakan kepulangan migran kemudian 
berupaya menghapuskan rintangan-rintangan kebijakan terhadap kepulangan migran 
dan turut mendorong kepulangan migran melalui tunjangan pajak, tunjangan 
kewarganegaraan atau kependudukan bagi migran yang pulang atau suami/istri atau 
tanggungannya, atau pengakuan atas kualifikasi profesionalnya (Dickerson dan 
Özden, akan terbit). Analisis terbaru terhadap dampak Program Kepulangan Pakar di 
Malaysia menunjukkan hasil positif dari kebijakan seperti ini. Program yang 
memberikan insentif kepada warga negara Malaysia berketerampilan tinggi yang 
bekerja di luar negeri untuk pulang ini terbukti telah meningkatkan probabilitas 
kepulangan sebesar 40 persen bagi pemohon dengan tawaran pekerjaan yang ada, 
dengan dampak fiskal yang tidak terlalu besar (del Carpio dkk 2016). Pelaksanaan 
program-program di atas penting untuk memastikan adanya efektivitas biaya. Tujuan 
yang jelas, kelompok diaspora yang tepat sasaran, anggaran yang didefinisikan 
dan ketentuan program yang jelas merupakan unsur-unsur penting bagi keberhasilan 
(Dickerson dan Özden, akan diterbitkan).

Reintegrasi. Penelitian lebih lanjut perlu dilakukan mengenai bagaimana negara-
negara pengirim bisa membantu mengintegrasikan para pekerja yang pulang dengan 
pasar tenaga kerja mereka. Negara asal dapat menawarkan tunjangan reintegrasi 
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kepada para migran yang pulang, termasuk kebijakan pasar tenaga kerja yang aktif 
untuk membantu mereka mencari kerja atau memulai usaha ketika mereka pulang. 
Jenis intervensi ini mungkin dibutuhkan untuk mengintegrasikan kembali para 
migran dengan angkatan kerja mengingat mereka telah kehilangan jaringan untuk 
mendapatkan pekerjaan. Akan tetapi, telah diadakan sedikit penelitian mengenai 
efektivitas program-program reintegrasi. Hasil audit terhadap program-program 
yang ditawarkan di Filipina menunjukkan adanya tantangan yang signifikan.

Penegakan Hukum

Koordinasi penegakan hukum. Penegakan hukum imigrasi hendaknya mencakup 
koordinasi aksi-aksi penegakan hukum di dalam negeri dan perbatasan dan koordinasi 
penggunaan data antar lembaga yang bertanggungjawab atas migrasi. Untuk 
memastikan agar imigran tidak masuk dan bekerja secara non prosedural, maka perlu 
dilakukan pengawasan yang lebih ketat di perbatasan, yang, meskipun efektif dalam 
beberapa kasus, juga mahal khususnya jika perbatasannya panjang seperti perbatasan 
Thailand dengan Laos dan Myanmar. Upaya-upaya penegakan hukum di wilayah 
pedalaman dengan target para majikan untuk memastikan agar mereka hanya 
menggunakan tenaga kerja yang dilengkapi dengan dokumen dan memperlakukan 
pekerja imigran dengan sepatutnya mungkin akan cukup efektif. Lembaga-lembaga 
yang bertugas mengelola migrasi tenaga kerja (yang seringkali memegang data pekerja 
migran dan majikan mereka) serta lembaga-lembaga yang bertugas menegakkan 
hukum di perbatasan (yang memegang data keluar-masuk migran) dapat meningkatkan 
pengetahuan mengenai hal ini dalam rangka melaksanakan upaya-upaya penegakan 
hukum bersama-sama. Sistem-sistem yang diintegrasikan antar lembaga dapat 
membantu menilai risiko dan memantau ketidaktaatan melalui pengembangan 
pemantauan berbasis risiko sebagai panduan dalam melaksanakan penegakan hukum. 
Di lingkungan dengan kapasitas yang rendah, kooordinasi bahkan menjadi lebih 
penting dalam memastikan agar staf dan sumber daya yang terbatas dimanfaatkan 
semaksimal mungkin.

Penargetan penegakan hukum. Penegakan hukum migrasi terhadap majikan, selain 
terhadap pekerja migran, dapat meningkatkan kepatuhan kepada hukum imigrasi. 
Para pekerja migran sering menghadapi risiko lebih besar terkena sanksi atas 
pelanggaran imigrasi daripada majikan. Korea dan Singapura telah berupaya untuk 
memperkuat penerapan sanksi terhadap majikan. Di Korea, Kementerian Kehakiman 
melakukan razia di lokasi kerja dan menjatuhkan denda kepada majikan yang terbukti 
mempekerjakan migran tanpa dokumen resmi. Mereka yang terbukti melanggar 
undang-undang ketenagakerjaan atau aturan yang berkaitan dengan EPS akan 
dikenakan denda dan tidak memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam EPS. Para 
inspektur secara proaktif berupaya menyelesaikan sengketa antara pekerja dan 
majikan. Singapura menjatuhkan denda yang tinggi terhadap majikan, dengan 
kemungkinan pidana penjara atas pengulangan pelanggaran. Upaya-upaya untuk 
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meningkatkan kepatuhan di kalangan majikan terhadap peraturan migrasi 
hendaknya  juga mencakup kebijakan-kebijakan untuk memberikan penghargaan 
atas  kepatuhan. Di beberapa negara berpenghasilan tinggi, skema akreditasi atau 
kesponsoran digunakan untuk tujuan ini. Sistem mengevaluasi kepatuhan terhadap 
undang-undang ketenagakerjaan dan imigrasi yang relevan, riwayat aplikasi majikan 
yang disetujui, perekrutan pekerja, sumber daya dan sistem pelatihan yang mereka 
miliki, dan perekrutan dan pelatihan pekerja lokal (OECD 2013). Ada beragam 
manfaat dari partisipasi dalam skema-skema ini. Misalnya, Selandia Baru 
membebaskan para majikan yang terakreditasi dari tes pasar tenaga kerja yang 
menentukan apakah warga lokal bisa mengisi suatu lowongan kerja, sedangkan 
Australia menawarkan proses prioritas.

Prioritas spesifik negara: Negara-negara tujuan

Negara-negara tujuan perlu berupaya untuk mengembangkan sistem migrasi yang 
dapat memenuhi kebutuhan ekonomi dan sejalan dengan kebijakan domestik.

• Dengan tingkat migrasi tidak resmi (informal) yang sangat rendah dan sistem jalur 
masuk yang canggih sehubungan dengan produktivitas, Singapura perlu terus 
berupaya membangun kepercayaan publik terhadap sistem migrasi dan meningkatkan 
perlindungan bagi pekerja migran.

• Dengan tingkat migrasi informal yang tinggi tetapi sistem penerimaan yang kurang 
canggih dibandingkan Singapura, Malaysia perlu berupaya membuat sistem 
imigrasinya lebih responsif terhadap kebutuhan ekonomi dan bekerjasama lebih erat 
dengan majikan maupun negara pengirim tenaga kerja.

• Dengan tingkat migrasi informal yang tinggi, Thailand perlu berupaya memformalkan 
populasi migran dalam jumlah besar yang tidak memiliki dokumen resmi, merasionalisasi 
prosedur masuk yang mahal dan menyita waktu, dan mempertimbangkan kembali 
kebijakan-kebijakan imigrasi seperti pungutan dan dana repatriasi yang ada dalam 
undang-undang tetapi tidak dipraktekkan sehingga melemahkan kredibilitas sistem 
migrasi.

• Karena kesultanan berupaya mendorong sektor swasta untuk merekrut tenaga kerja 
lokal, Brunei Darussalam perlu memastikan bahwa sistem kuota dan pungutan 
(pajak) yang relatif kompleks berdasarkan wilayah geografis, sektor dan majikan 
akan mendukung tujuan ini seraya tetap memenuhi kebutuhan ekonominya.

Prioritas spesifik negara: Negara-negara pengirim

Negara-negara pengirim perlu berupaya menyeimbangkan perlindungan bagi pekerja 
migran dengan kebutuhan pembangunan ekonomi.

• Filipina mempunyai sistem pendukung yang sangat maju untuk pekerja migran 
yang bisa menjadi model bagi negara-negara pengirim lainnya. Agar status ini bisa 
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terus dikembangkan, Filipina perlu terus mengevaluasi dan memperbaiki sistem 
manajemen migrasinya, termasuk pengawasan terhadap agen-agen perekrutan, 
program bagi migran yang pulang serta pertukaran data dan interoperabilitas.

• Indonesia perlu berupaya meningkatkan koordinasi antar lembaga yang 
bertanggungjawab untuk mengelola migrasi tenaga kerja dan menyederhanakan 
proses dokumentasi (exit procedure) bagi migran untuk mendorong migrasi 
secara prosedural.

• Vietnam perlu mengevaluasi kebijakan-kebijakannya saat ini dalam rangka 
memberikan insentif migrasi keluar untuk menentukan apakah kebijakan-kebijakan 
itu memenuhi kebutuhan Vietnam. Meskipun maksud dari kebijakan-kebijakan 
tersebut patut dipuji, reformasi lain juga dibutuhkan, termasuk tinjauan terhadap 
praktek-praktek yang sering dilakukan dan setidaknya disetujui secara diam-diam 
oleh agen-agen perekrutan yang mewajibkan pekerja migran untuk membayar uang 
jaminan, sebagai jaminan bahwa mereka akan pulang, yang seringkali tidak 
dikembalikan. Sebuah strategi migrasi nasional dapat membantu mengarahkan 
pelaksanaan reformasi ini.

• Kamboja, Laos dan Myanmar yang mempunyai kapasitas lebih rendah perlu tetap 
mempertimbangkan bagaimana migrasi dapat berjalan sesuai dengan strategi 
pembangunan ekonomi mereka dengan membentuk program-program yang bisa 
membuat migrasi keluar menjadi lebih murah dan lebih formal, dan dengan 
menciptakan koneksi dengan diaspora untuk memfasilitasi transfer pengetahuan 
dan modal. Negara-negara ini dapat mempertimbangkan pengalaman Filipina dalam 
upaya mereka untuk mengembangkan lembaga-lembaga yang melayani kebutuhan 
migran dan berbagai pelayanan seperti program orientasi pra-keberangkatan.

Prioritas Regional

Sekretariat ASEAN dapat mendukung upaya-upaya domestik dengan melayani sebagai 
pusat pertukaran (‘clearinghouse’) praktek-praktek terbaik dan sebagai badan 
koordinator. Sekretariat dapat mendata perjanjian-perjanjian bilateral dan MOU 
dari  negara-negara ASEAN dan negara-negara lain di dunia untuk mendapatkan 
informasi mengenai praktek-praktek terbaik dan memberikan bantuan teknis dalam 
pengembangan perjanjian dan komponen-komponen utamanya. Berdasarkan upaya 
Forum ASEAN untuk Buruh Migran dan Deklarasi Cebu, serta berbagai konvensi 
internasional dan praktek-praktek terbaik regional, Sekretariat ASEAN dapat 
mempertimbangkan untuk mengembangkan sebuah kerangka bersama namun fleksibel 
untuk perjanjian-perjanjian bilateral, pedoman perlindungan pekerja migran dan 
bahkan model kontrak. Akhirnya, ASEAN bisa mempertimbangkan untuk membentuk 
sebuah portal informasi pasar tenaga kerja untuk menyediakan informasi bagi calon 
pekerja migran mengenai lowongan kerja serta peraturan-peraturan kerja dan praktek-
praktek di negara-negara tujuan.
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Catatan
 1. Integrasi perdagangan yang disempurnakan di kawasan ASEAN dirancang untuk penghapu-

san tarif intra-regional, liberalisasi rintangan non-tarif barang dan jasa, dan penerapan kebi-
jakan fasilitasi perdagangan yang maju. Rancangan yang mendukung simulasi ini, berbeda 
dengan model perdagangan pada umumnya, tidak berasumsi bahwa pekerja dapat berganti 
pekerjaan tanpa gesekan. Mobilitas adalah mungkin tetapi mahal.

 2. Seberapa besar perkiraan biaya mobilitas tenaga kerja sebenarnya bergantung pada beberapa 
asumsi. Karena hal ini sensitif maka perbandingan besaran relatif biaya mobilitas tenaga 
kerja lintas negara lebih bersifat informatif daripada besaran absolut.
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