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Tulisan ini bertujuan untuk memajukan ekonomi politik serta 
politik dalam studi migrasi dengan menganalisis peran jaringan 
advokasi transnasional yang bergerak dalam isu-isu 
perdagangan dan migrasi tenaga kerja di Asia Tenggara dan 
Asia Timur. Berdasarkan beberapa penelitian empiris yang 
dilakukan, terutama yang berkaitan dengan ide-ide konseptual, 
terlihat pentingnya peran gender, tidak hanya dalam 
perdagangan dan migrasi tenaga kerja saja tetapi juga dalam 
advokasi transnasional. Pertama, dalam penelitian ini kami 
mengontekstualisasikan perdagangan tenaga kerja dan 
migrasi dalam ekonomi politik internasional berbasis gender, 
dengan berfokus pada hubungan kekuasaan yang ada, antar 
gender, antar kelas dan antar negara. Kedua, kami mengkaji 
peran jaringan advokasi transnasional dalam konteks ini. 
Secara khusus, kami percaya ada kebutuhan akan 
pemahaman yang lebih luas tentang peluang dan kendala 
politik. 
 
 

*Penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada dua 
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pengantar 

 
Arus barang, modal, dan informasi internasional yang 

bebas dan meningkat pesat dihadirkan sebagai tanda era 
globalisasi yang semakin berkembang. Namun, pergerakan 
orang dan tenaga kerja melintasi batas-batas nasional, budaya 
atau etnis sering diabaikan. Namun, ini bisa dibilang aliran 
yang paling rumit dan kontroversial, serta salah satu 
konsekuensi terpenting bagi pengirim dan penerima serta 
individu yang terlibat. Arus migrasi tenaga kerja lintas batas1 
di Asia Timur dan Tenggara telah meningkat secara dramatis 
selama dekade terakhir dan saat ini merupakan salah satu 
bentuk migrasi yang paling beragam dan dinamis. Migrasi 
intra-Asia saat ini telah melampaui negara-negara penghasil 
minyak di Timur Tengah yang mendominasi pada 1970-an dan 
awal 1980-an (OECD, 1998).  

Dalam menghadapi upaya negara yang gagal untuk 
mengendalikan arus migrasi, pelanggaran dan masalah 
pekerja dalam penerapan hukum hak asasi manusia 
internasional menjadi semakin menonjol. Tingkat pengakuan 
hak-hak pekerja tergantung pada hak prerogatif masing-
masing negara, daripada mengikuti kode praktik yang diterima 
secara umum untuk pekerja migran. Itu semua sebagian 
tergantung pada advokasi LSM - tidak hanya di tingkat 
nasional, tetapi juga di tingkat transnasional. Berbagai laporan 
dan hasil penelitian dari LSM menunjukkan tingkat eksploitasi 
yang tinggi terhadap kondisi buruh migran, khususnya buruh 
migran perempuan. Mengubah laporan pelanggaran hak asasi 
manusia dan perempuan menjadi kampanye politik yang efektif 
sangat penting untuk mengatasi situasi ini. Migrasi tenaga 
kerja memang melihat semakin pentingnya organisasi politik, 
yang menciptakan tekanan untuk perubahan sosial dan 
melampaui batas-batas negara. Ini sering melibatkan jaringan 
advokasi transnasional /Transnational Advocacy Networks 
(TAN) (Keck dan Sikkink, 1998).  

Salah satu aspek penting dalam migrasi tenaga kerja, 
meskipun sering diabaikan, adalah perdagangan manusia 
(Skrobanek et al., 1997), yang termasuk dalam diskusi kami 
tentang gerakan lintas batas gender. Sifat transnasional dari 
migrasi dan perdagangan tenaga kerja memaksa kita untuk 
menyatukan perspektif negara pengirim dan penerima dan 



 
 

menyajikan masalah ini sebagai masalah transnasional yang 
sesungguhnya. Wilayah Asia Timur dan Tenggara 
dihubungkan oleh arus migrasi yang signifikan, dengan Jepang 
sebagai penerima tenaga kerja yang penting. Namun, dari sisi 
jumlah tenaga kerja asing, Malaysia dan Singapura menerima 
lebih banyak tenaga kerja asing. 

 
Kami membahas dalam makalah ini apa yang biasanya 

didefinisikan sebagai tenaga kerja rendah dan tidak terampil. 

Pekerja terampil dan profesional dikecualikan. 

 

Thailand merupakan salah satu kasus yang menarik, 

baik sebagai negara penerima maupun pengirim. Selama 

dekade terakhir, Indonesia telah menjadi pengekspor 

tenaga kerja intra-regional penting lainnya (Tirtosudarmo, 

2001). Secara historis dan kuantitatif, pengekspor tenaga 

kerja terbesar di kawasan ini adalah Filipina. Orang Filipina 

adalah tenaga kerja yang paling tersebar di dunia, dengan 

proporsi pria dan wanita yang bekerja di luar negeri hampir 

sama.  

Karakter transnasional dari migrasi tenaga kerja yang 

diasumsikan di sini melandasi jaringan transnasional yang 

menangani isu-isu seputar keberadaan pekerja migran 

asing yang sebagian besar tidak terlindungi. Jaringan 

advokasi transnasional yang melibatkan LSM  digambarkan 

sebagai kekuatan yang semakin menguat dalam politik 

internasional di akhir abad 20 dan awal abad 21. Namun, 

seiring dengan berkembangnya literatur yang meneliti 

jaringan semacam itu yang menghubungkan mereka 

dengan proses globalisasi secara umum (Lipschutz, 1992; 

Macdonald, 199 ; Keck dan Sikkink, 1998; Scholte, 1999), 

dan proses proses yang lebih spesifik, seperti migrasi 

(Gurowitz, 1999). Pentingnya menyusun teori dan analisis 

jaringan semacam itu terutama untuk lebih mewakili 

bentuk-bentuk baru yang ada pada praktik sosial dan ruang 

politik.  

Secara khusus, artikel ini mencoba berkontribusi pada 

perdebatan tentang bentuk-bentuk baru protes politik 

dengan (1) teori peluang politik dalam konteks nasional dan 

transnasional, dan (2) konsep gender. Istilah 

"transnasional" dalam konteks ini mengacu pada hubungan 



 
 

transnasional, yang didefinisikan sebagai "interaksi reguler 

lintas batas negara di mana setidaknya satu aktor adalah 

perwakilan non-nasional." menyatakan atau tidak bertindak 

atas nama pemerintah nasional atau organisasi antar 

pemerintah" (Risse Kappen, 1995: 3). Konsep 'peluang 

politik' ini berguna karena mengontekstualisasikan jaringan 

advokasi transnasional dalam sistem politik yang berbeda 

di mana mereka beroperasi. Konsep-konsep ini sering 

dikembangkan dari konteks Amerika atau Barat, dengan 

sangat sedikit penelitian yang muncul dari Asia Timur dan 

Tenggara. Namun, wilayah-wilayah tersebut telah 

mengalami perubahan sosial-politik yang paling signifikan 

dalam beberapa tahun terakhir dan berdampak besar pada 

kebangkitan kelompok masyarakat sipil.  

Pertanyaan penelitian yang menjadi pedoman analisis 

dalam makalah ini adalah: 

1. Bagaimana kita dapat memahami perdagangan 

manusia dan migrasi tenaga kerja perempuan dalam 

konteks ekonomi politik internasional berbasis gender?  

2. Apa peran jaringan advokasi transnasional atau TAN 

dalam konteks ini?  

3. Apa saja peluang dan kendala politik utama, termasuk 

dimensi gender, terkait dengan advokasi transnasional 

pada perdagangan perempuan dan migrasi tenaga kerja 

di Asia Timur dan Tenggara? 

 

Pada bagian berikut, kami menyelidiki hubungan antara 

migrasi tenaga kerja dan ekonomi politik global berbasis 

gender dengan memberikan gambaran singkat tentang tingkat 

dan karakter migrasi lintas batas pekerja di Asia Timur dan 

Tenggara. Bagian ini kemudian mengkaji sifat spesifik 

organisasi pekerja migran dan mereka yang terlibat dalam 

advokasi isu perdagangan manusia dan aktivitas jaringan 

transnasional mereka. Bagian terakhir memberikan perspektif 

gender tentang peluang dan hambatan politik dalam konteks 

nasional dan transnasional. Tujuan kami secara keseluruhan 

adalah untuk mengintegrasikan ekonomi politik dan politik ke 

dalam penelitian mengenai migrasi dengan menunjukkan 

tidak hanya intervensi negara dengan segala 

keterbatasannya, tetapi juga mendiskusikan aktivitas LSM 

transnasional sebagai kekuatan pelengkap dan berkembang 



 
 

dalam peta politik dunia. Makalah ini lebih condong pada ide-

ide konseptual dan ilustrasi empiris daripada analisis empiris 

yang mendalam. Sehingga, diharapkan dapat menyajikan 

agenda untuk penelitian masa depan.  

 

Migrasi tenaga kerja perempuan dan perdagangan 

perempuan dalam ekonomi politik internasional.  

 

Pergerakan lintas batas pencari kerja dari Asia pada awal 

abad ke-20 awalnya rendah. Hal ini disebabkan oleh 

kebijakan imigrasi yang bersifat restrictif dan adanya 

kekuasaan kolonial. Tetapi peningkatan investasi dan 

perdagangan, serta hegemoni militer AS di kawasan itu, serta 

peningkatan pariwisata, telah membantu menciptakan 

jaringan yang diperlukan untuk membuat migrasi menjadi 

fenomena yang luar biasa.(Castles dan Miller, 1993). Migrasi 

meningkat tajam pada 1970-an, ketika sebagian besar pekerja 

asing dari Asia pindah ke Timur Tengah, yang mengarah pada 

perekrutan formal pekerja laki-laki untuk pekerjaan konstruksi 

dan proyek infrastruktur. Selama ledakan ekonomi tahun 

1980-an dan 1990-an, kesempatan kerja bagi pekerja kontrak 

jangka pendek di Timur serta di beberapa bagian Asia 

Tenggara berkembang pesat. Akibatnya, migrasi antar-Asia 

terus meningkat sejak awal 1980-an, dari hanya lebih dari satu 

juta orang Asia yang bekerja di luar negeri di kawasan itu, 

menjadi lebih dari 6,5 juta pada pertengahan 1997 (Human 

Rights Watch, 2000). Pada saat yang sama, terjadi perluasan 

pariwisata internasional, di mana pariwisata seks di negara-

negara seperti Thailand dan Filipina merupakan bagian yang 

tidak terpisahkan (Chant dan McIlwaine, 1995). Beberapa 

studi yang menempatkan migrasi perempuan Asia dalam 

wacana feminis sebenarnya telah membahas tentang 

meningkatnya prevalensi pariwisata seks, isu kawin kontrak 

dan perdagangan perempuan dalam wacana feminis dalam 

konteks global (Barry, 1995; Enloe, 1989; Hall , 1992; Matsui, 

2000; Truong, 1990). ). Dalam hasil studi ini, sering disebut 

kaitan antara pariwisata dan migrasi sebagai fenomena 

gender dalam mengejar pembangunan ekonomi. 

 

Baik pekerja migran maupun industri pariwisata merupakan 

penghasil uang untuk negara-negara berpenghasilan 



 
 

rendah dan memiliki banyak hutang. Pendapatan dari kedua 

industri ini menjadi salah satu sumber pengurang hutang dari 

program penyesuaian struktural Bank Dunia dan IMF, dan 

telah menciptakan ketergantungan struktural pada 

pendapatan dari sektor ini. 

Sejumlah faktor turut berkontribusi pada peningkatan arus 

tenaga kerja lintas batas negara, salah satunya perbedaan 

laju pembangunan ekonomi dan standar hidup antar negara-

negara di kawasan ini. Tingkat pendidikan yang lebih tinggi di 

negara-negara berkembang (yang meningkatkan akses 

informasi), ditambah dengan kurangnya kesempatan kerja, 

telah mengakibatkan arus migrasi internasional skala besar 

ke negara-negara yang kekurangan tenaga kerja, seperti 

Jepang. Pada saat yang sama, karena terbatasnya migrasi 

legal untuk pekerja tidak terampil, banyak orang didorong 

untuk bermigrasi secara ilegal. Dengan statusnya yang ilegal, 

para pekerja migran ini seringkali tidak terlindungi oleh 

undang-undang perburuhan atau layanan negara lainnya. 

Bahkan meskipun memiliki visa, mereka hanya bisa tinggal 

dan bekerja untuk waktu yang singkat dan perpanjangan bisa 

jadi sulit. Akibatnya, banyak pekerja yang awalnya bermigrasi 

berdasarkan kontrak memutuskan untuk tinggal dan 

melampaui masa tinggal mereka (Human Rights Watch, 

2000). Tidak ada data yang pasti mengenai pekerja migran 

yang tidak memiliki dokumen, tetapi mereka memperkirakan 

pekerja migran illegal dibandingkan pekerja migran legal 

adalah 7 banding 1, dimana pekerja migran illegal lebih 

banyak dari pekerja migran legal. Pekerja migran dari 

Thailand diperkirakan mencapai 50.000 pada tahun 1995, 

sekitar 60% dari mereka berstatus tidak tetap. (Phongpaichit, 

1999: 77). Pada saat yang sama, Thailand menjadi negara 

tujuan sekitar 293.652 pekerja migran terdaftar (terutama dari 

Burma) dan 733.6 0 pekerja migran gelap dari Laos, Kamboja 

dan Vietnam (Chantavanich, 1999: 161162). ). 2000).  

 
 

Pertumbuhan lapangan kerja sektor jasa di Asia, seperti di 

tempat lain, juga melibatkan peningkatan feminisasi migrasi 

tenaga kerja, sehingga saat ini sekitar 70 persen pekerja baru 

yang diekspor dari Filipina adalah perempuan (http: // 

www.poea.gov.ph). Pada tahun 1997, jumlah total pekerja 



 
 

migran Indonesia adalah 1,9 juta, di antaranya adalah 65 

persen perempuan (di Timur Tengah, perempuan Indonesia 

merupakan lebih dari 90 persen dari seluruh pekerja migran 

Indonesia). Pengalaman migrasi perempuan saat ini dicirikan 

oleh banyaknya perempuan migran di sektor seks (Lim, 1998), 

dalam pekerjaan rumah tangga, dan kawin kontrak (Wijers 

dan Lap-Chew, 1997). Pekerja di sektor ini cenderung 

menghadapi lebih banyak masalah dan hambatan daripada 

pekerja lain karena beberapa faktor, seperti status marjinal 

mereka dalam pasar tenaga kerja, sifat tenaga yang mereka 

jual, dan pekerjaan mereka seringkali tidak diakui secara 

sosial sebagai 'pekerjaan' (Ito, 1992). Yang terakhir ini terkait 

dengan pembagian kerja tradisional di mana perempuan 

mengambil jenis pekerjaan rumahan dan reproduksi. Dengan 

demikian, sebagian besar feminisasi migrasi tenaga kerja 

dalam sistem ekonomi global merupakan cerminan dari peran 

perempuan sebagai istri dan ibu. 

 

Selain itu, pekerja migran yang bekerja di ranah domestik 

atau reproduksi, terlebih jika tidak sah, cenderung memiliki 

efek isolasi karena berada di luar mekanisme perlindungan 

dan di luar jangkauan undang-undang perburuhan negara 

penerima (LAWASIA, 1998; Piper dan Ball, 2001). 

Isu lainnya terkait gender dalam permasalahan ini 

adalah perdagangan manusia. Meskipun masalah ini 

biasanya diabaikan karena diluar pemahaman konseptual 

mengenai migrasi tenaga kerja, kami berpendapat untuk 

dimasukkan dalam diskusi tentang migrasi tenaga kerja 

(untuk lebih jelasnya lihat Piper, 1999). Mengingat sebagian 

besar pergerakan lintas batas saat ini menjadi atau berakhir 

sebagai tidak teratur, sebagian besar karena kebijakan 

imigrasi yang membatasi, kita harus membedakan 

'perdagangan' dari 'penyelundupan'. Yang terakhir mengacu 

pada 'memfasilitasi migrasi,' yang merupakan cerminan dari 

proses yang sebenarnya. Tujuannya adalah untuk membawa 

seseorang melintasi perbatasan secara ilegal dengan biaya 

tertentu, sebagai konsekuensi dari keinginan seseorang yang 

tidak dapat memperoleh visa untuk bepergian ke negara lain 

untuk bekerja. Penyelundupan dengan demikian dianggap 

sebagai kejahatan yang melanggar kedaulatan negara 

(Human Rights Law Group, 2001). Perdagangan orang, di sisi 



 
 

lain, selalu melibatkan penggunaan penipuan, pemaksaan, 

atau ijon di awal perjalanan atau di akhir perjalanan. 

Tujuannya adalah untuk mengambil pekerjaan atau jasa dari 

seseorang melalui penggunaan penipuan, kekerasan atau 

ancaman kekerasan, atau ijon. Ini tidak selalu melibatkan 

penyeberangan perbatasan atau penyeberangan perbatasan 

secara ilegal. Dalam pengertian ini, perdagangan dipandang 

sebagai kejahatan terhadap individu dan hanya merupakan 

pelanggaran kedua terhadap kedaulatan negara (lihat Human 

Rights Law Group, 2001). Perbedaan antara keduanya, 

bagaimanapun, kabur. Seseorang yang mempekerjakan 

seorang 'penyelundup' mungkin tidak tahu bahwa 

'penyelundup' atau 'perekrut' sebenarnya adalah seorang 

pedagang yang bermaksud untuk menahan orang ini dalam 

kerja paksa, penghambaan atau perbudakan. perdagangan 

manusia dipandang sebagai kejahatan terhadap individu dan 

hanya merupakan pelanggaran kedua terhadap kedaulatan 

negara (lihat Human Rights Law Group, 2001). Perbedaan 

antara keduanya, bagaimanapun, kabur. Seseorang yang 

mempekerjakan seorang 'penyelundup' mungkin tidak tahu 

bahwa 'penyelundup' atau 'perekrut' sebenarnya adalah 

seorang pedagang yang bermaksud untuk menahan orang ini 

dalam kerja paksa, penghambaan atau perbudakan. 

perdagangan manusia dipandang sebagai kejahatan 

terhadap individu dan hanya merupakan pelanggaran kedua 

terhadap kedaulatan negara (lihat Human Rights Law Group, 

2001). Perbedaan antara keduanya, bagaimanapun, kabur. 

Seseorang yang mempekerjakan seorang 'penyelundup' 

mungkin tidak tahu bahwa 'penyelundup' atau 'perekrut' 

sebenarnya adalah seorang pedagang yang bermaksud 

untuk menahan orang ini dalam kerja paksa, penghambaan 

atau perbudakan. 

 

Dalam konteks perdagangan untuk tujuan prostitusi, dua LSM 

- Aliansi Global Melawan Traffic in Women (GAATW) dan 

Foundation Against Trafficking in Women (STV) - telah 

mengusulkan definisi baru tentang trafiking yang menggeser 

penekanan pada kondisi di mana perempuan harus bekerja. 

Dalam definisi rangkap dua ini, diakui bahwa perempuan 

seringkali setuju untuk bermigrasi di dalam negeri atau di luar 

negeri untuk berbagai tujuan, termasuk prostitusi. Namun, 



 
 

mereka tidak setuju untuk bekerja atau hidup dalam kondisi 

seperti budak. Dengan cara ini, GATW dan STV mengkritik 

perbedaan terminologis antara migrasi sukarela dan tidak 

sukarela untuk tujuan pekerjaan seks, yang biasanya dipahami 

oleh lembaga penegak hukum dan pembuat kebijakan sebagai 

satu-satunya bentuk perdagangan yang tepat. Pemaksaan, 

dengan demikian, merupakan elemen sentral dari definisi baru 

perdagangan manusia yang dihasilkan oleh aliansi LSM. LSM 

lainnya, termasuk Coalition Against Trafficking in Women 

(CATW), menentang definisi ini dan berargumen bahwa 

semua prostitusi adalah pelanggaran hak asasi perempuan; 

dengan demikian, perbedaan antara persetujuan dan paksaan 

adalah cacat dan berbahaya (lihat Doezema, 2001). Secara 

historis, definisi awal membatasi lalu lintas perempuan untuk 

mendapatkan, membujuk atau menyesatkan seorang 

perempuan dengan paksaan untuk tujuan tunggal prostitusi 

(Wijers dan Lap-Chew, 1997). Sejak awal abad ke-20, 

berbagai definisi yang berbeda telah dihasilkan oleh 

perdebatan akademisi dan aktivis tentang perdagangan 

perempuan. Selama tahun 1980-an, diskusi tentang 

perdagangan memperoleh dorongan baru, tetapi tidak ada 

definisi yang jelas dan umum yang muncul -misalnya, negara 

penerima cenderung melihat masalah ini sebagai masalah 

kejahatan terorganisir dan keamanan nasional sementara 

perempuan mungkin melihatnya dari segi tenaga kerja. migrasi 

dalam konteks kebijakan migrasi yang sangat ketat dan 

penyaluran berbasis gender oleh negara pengirim dan 

penerima. Dalam konteks khusus pergerakan lintas batas, 

perdagangan orang biasanya didefinisikan sebagai migrasi 

atau tempat tinggal yang tidak sah, khususnya dari sudut 

pandang negara-negara kaya yang ingin membatasi imigrasi 

dan memerangi kejahatan terorganisir. Definisi perdagangan 

orang yang diakui secara internasional adalah yang 

direkomendasikan oleh Organisasi Migrasi Internasional (IOM) 

dan mengacu pada: “perekrutan, pengangkutan, pemindahan 

atau penyembunyian atau penerimaan seseorang untuk tujuan 

apa pun atau dalam bentuk apa pun, termasuk perekrutan , 

pengangkutan, pemindahan atau penampungan atau 

penerimaan seseorang dengan ancaman atau penggunaan 

kekerasan atau dengan penculikan, penipuan, penipuan, 

pemaksaan atau penyalahgunaan kekuasaan untuk tujuan 



 
 

perbudakan, kerja paksa (termasuk kerja paksa atau ijon) dan 

perbudakan” (Human Rights Watch, 2000). Protokol 

Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Mencegah, Menekan dan 

Menghukum Perdagangan Orang, Khususnya Perempuan dan 

Anak-anak (diadopsi oleh Majelis Umum PBB pada November 

2000) mendefinisikan perdagangan manusia sebagai 

“perekrutan, pengangkutan, pemindahan, penyembunyian 

atau penerimaan orang, dengan ancaman atau penggunaan 

kekerasan atau bentuk-bentuk pemaksaan lainnya, dari 

penculikan, penipuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan 

atau posisi rentan atau memberi atau menerima pembayaran 

atau manfaat untuk mencapai persetujuan dari orang yang 

memiliki kendali atas orang lain, untuk tujuan eksploitasi. 

Eksploitasi harus mencakup, paling sedikit, eksploitasi 

pelacuran orang lain atau bentuk-bentuk lain dari eksploitasi 

seksual, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik 

serupa perbudakan, penghambaan atau pengambilan organ 

tubuh.” dengan ancaman atau penggunaan kekerasan atau 

bentuk-bentuk pemaksaan lainnya, penculikan, penipuan, 

penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan atau 

memberi atau menerima pembayaran atau manfaat untuk 

mencapai persetujuan dari seseorang yang memiliki kendali 

atas orang lain, untuk tujuan eksploitasi. Eksploitasi harus 

mencakup, paling sedikit, eksploitasi pelacuran orang lain atau 

bentuk-bentuk lain dari eksploitasi seksual, kerja atau 

pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa 

perbudakan, penghambaan atau pengambilan organ tubuh.” 

dengan ancaman atau penggunaan kekerasan atau bentuk-

bentuk pemaksaan lainnya, penculikan, penipuan, penipuan, 

penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan atau memberi 

atau menerima pembayaran atau manfaat untuk mencapai 

persetujuan dari seseorang yang memiliki kendali atas orang 

lain, untuk tujuan eksploitasi. Eksploitasi harus mencakup, 

paling sedikit, eksploitasi pelacuran orang lain atau bentuk-

bentuk lain dari eksploitasi seksual, kerja atau pelayanan 

paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, 

penghambaan atau pengambilan organ tubuh.” untuk tujuan 

eksploitasi. Eksploitasi harus mencakup, paling sedikit, 

eksploitasi pelacuran orang lain atau bentuk-bentuk lain dari 

eksploitasi seksual, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan 

atau praktik serupa perbudakan, penghambaan atau 



 
 

pengambilan organ tubuh.” untuk tujuan eksploitasi. 

Eksploitasi harus mencakup, paling sedikit, eksploitasi 

pelacuran orang lain atau bentuk-bentuk lain dari eksploitasi 

seksual, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik 

serupa perbudakan, penghambaan atau pengambilan organ 

tubuh.” 

Meskipun perdagangan tidak terbatas hanya prostitusi, 

perdagangan perempuan biasanya dikaitkan dengan 

prostitusi (Skrobanek et al., 1997). Migrasi yang melayani 

industri seks internasional, di mana perdagangan merupakan 

salah satu metode 'penyediaan', telah dipercepat dan 

diperluas sejak tahun 1980-an (Williams, 1999). Kebijakan 

imigrasi yang kaku sebagian besar harus disalahkan atas 

pertumbuhan perdagangan manusia dan gerakan migrasi 

'ilegal' (William, 1999). Namun, sikap patriarki yang lebih 

tradisional terhadap perempuan di banyak negara pengirim 

juga merupakan faktor penting yang menyebabkan migrasi 

lekat dengan seks dan hiburan. Dengan menitikberatkan 

pada unsur paksaan dan paksaan, ditegaskan bahwa bukan 

pekerjaan yang harus menjadi fokus, melainkan pekerjaan. 

cara di mana itu diatur. Lewat sini,“Dalam relasi kuasa yang 

tidak setara yang dilembagakan antara laki-laki dan 

perempuan itulah inti masalahnya harus ditemukan” (Wijers 

dan Lap-Chew, 1997:35). Pertumbuhan pasar global, 

penghapusan banyak hambatan politik untuk emigrasi 

sebagai akibat dari runtuhnya rezim otoriter dan munculnya 

Mafia migrasi adalah alasan lain yang memperburuk situasi 

ini sepanjang tahun 1990-an (Weiner, 1995). 

Salah satu negara penerima 'pekerja seks' terbesar di Asia 

Timur adalah Jepang (Matsui, 2000). Baik prostitusi maupun 

migrasi yang kurang terampil adalah 'ilegal' di Jepang. 2 Jadi, 

perempuan dari Thailand yang biasanya memasuki Jepang 

dengan visa turis tanpa ketentuan kontrak dan hukum apa 

pun dan akhirnya menjadi 'ilegal' dalam dua hal: sebagai 

buruh tidak terampil dan sebagai pelacur. Dalam sebuah 

wawancara dengan seorang perwakilan senior dari salah satu 

organisasi pendukung perempuan di Tokyo, diperkirakan 

bahwa 80-85 persen dari semua perempuan Thailand di 

Jepang telah diselundupkan ke negara itu dan dipaksa 

menjadi pelacur oleh geng-geng kriminal. Meskipun beberapa 

wanita Thailand sangat sadar bahwa mereka akan bekerja 



 
 

sebagai pelacur sebelum kedatangan mereka (IOM, 1997), 

kondisi kerja dan kehidupan telah digambarkan sebagai 

sangat parah. Hal ini menyebabkan beberapa LSM mengutuk 

situasi tersebut sebagai bentuk perbudakan seksual 

(MWWRAC, 1995). Sebaliknya, orang Filipina biasanya 

masuk ke Jepang melalui apa yang disebut 'visa penghibur' 

yang memungkinkan mereka bekerja selama enam bulan. 

Kontrak formal memberi mereka setidaknya tingkat 

keamanan minimal dan lebih banyak kebebasan untuk 

memilih apakah akan 'menjual' seks atau tidak. 

Antara tahun 1950-an dan 1990-an, dunia telah 

menyaksikan peningkatan besar dalam ekspor tenaga kerja 

murah dari berpenghasilan rendah ke negara-negara kaya 

(Skrobanek et al., 1997:20) - sebuah perkembangan yang 

bertepatan dengan periode mempercepat proses globalisasi 

(Altvater dan Mahnkopf, 1996). Isu migrasi, dengan demikian, 

tidak dapat dipisahkan dari berjalannya perekonomian, baik 

secara nasional maupun global. Integrasi bertahap dan 

intensif dari sebagian besar negara ke dalam satu ekonomi 

global memiliki konsekuensi yang berbeda untuk kelompok 

orang yang berbeda di negara yang berbeda (Gills dan Piper, 

2002). Selain itu, kami mendukung pandangan bahwa pasar 

nasional dan internasional adalah produk dari kepentingan 

dan konflik sosial dan politik (Robison, Rodan dan Hewison, 

1997). Lebih-lebih lagi, 

 

 

Peran Jaringan Advokasi Transnasional dan Gender 
 
Jatuh tempo terhadap tanggapan yang tidak memadai dari 

pemerintah dan lembaga negara terhadap nasib buruh 

migran pada umumnya dan migran perempuan pada 

khususnya, LSM dan kelompok aktivis semakin mengangkat 

isu ini. Mengingat karakter transnasional dari migrasi dan 

perdagangan manusia, tidak mengherankan jika LSM 

semacam itu membangun jaringan lintas batas. Fenomena 

jaringan advokasi transnasional (TAN), yang didefinisikan 

sebagai jaringan aktivis yang dimotivasi oleh ide-ide dan nilai-

nilai berprinsip (Keck dan Sikkink, 1998:1) telah mendapat 

perhatian ilmiah yang meningkat dalam beberapa tahun 

terakhir, meskipun beberapa sarjana fokus pada masalah 



 
 

khusus perdagangan manusia dan migrasi tenaga kerja. 3 

LSM internasional dan domestik adalah aktor penting dalam 

TAN. Selain LSM, TAN juga mencakup gerakan sosial lokal, 

yayasan, media, gereja, serikat pekerja, organisasi 

konsumen, intelektual, bagian dari organisasi antar 

pemerintah, dan bagian dari cabang pemerintah eksekutif 

dan/atau parlemen (Keck dan Sikkink, 1998:9). Apa yang 

baru tentang jaringan ini adalah "kemampuan aktor 

internasional non-tradisional untuk memobilisasi informasi 

secara strategis untuk membantu menciptakan masalah dan 

kategori baru dan untuk membujuk, menekan, dan 

mendapatkan pengaruh atas organisasi dan pemerintah yang 

jauh lebih kuat" (Keck dan Sikkink, 1998). :2). LSM 

merupakan pelobi politik utama, menggunakan bentuk 

aktivisme global untuk mengatasi hasil destabilisasi dari 

proses globalisasi ekonomi, di antara banyak masalah 

lainnya. Apa yang baru tentang jaringan ini adalah 

"kemampuan aktor internasional non-tradisional untuk 

memobilisasi informasi secara strategis untuk membantu 

menciptakan masalah dan kategori baru dan untuk 

membujuk, menekan, dan mendapatkan pengaruh atas 

organisasi dan pemerintah yang jauh lebih kuat" (Keck dan 

Sikkink, 1998). :2). LSM merupakan pelobi politik utama, 

menggunakan bentuk aktivisme global untuk mengatasi hasil 

destabilisasi dari proses globalisasi ekonomi, di antara 

banyak masalah lainnya. Apa yang baru tentang jaringan ini 

adalah "kemampuan aktor internasional non-tradisional untuk 

memobilisasi informasi secara strategis untuk membantu 

menciptakan masalah dan kategori baru dan untuk 

membujuk, menekan, dan mendapatkan pengaruh atas 

organisasi dan pemerintah yang jauh lebih kuat" (Keck dan 

Sikkink, 1998). :2). LSM merupakan pelobi politik utama, 

menggunakan bentuk aktivisme global untuk mengatasi hasil 

destabilisasi dari proses globalisasi ekonomi, di antara 

banyak masalah lainnya. 

Di era globalisasi kontemporer ketika hak-hak pekerja 

umumnya diperebutkan oleh penerapan kebijakan 

neoliberal, advokasi LSMmemiliki potensi besar untuk 

mentransnasionalisasi dan membantu mengatasi 

ketidaksetaraan dalam hak asasi manusia dan tenaga kerja 

yang tertanam dalam pasar tenaga kerja yang mengglobal. 



 
 

Yang relevan dengan pekerja migran asing adalah organisasi 

hak asasi manusia umum, organisasi perempuan dan 

asosiasi migran. Warga negara dari negara imigrasi biasanya 

membentuk dua yang pertama, sedangkan yang terakhir 

biasanya dijalankan oleh para migran itu sendiri (Battistella, 

1993). Advokasi adalah cara mengatur penggunaan informasi 

secara strategis untuk mendemokratisasikan hubungan 

kekuasaan yang tidak setara, khususnya dalam konteks 

transnasional. Melalui advokasi, para aktivis bertujuan untuk 

meningkatkan kesadaran tentang penderitaan migran, 

menghubungkannya dengan pelanggaran hak asasi manusia, 

dan penyebaran informasi tentang kasus-kasus tertentu. 

Advokasi adalah aktivitas utama jaringan LSM transnasional 

yang beroperasi dalam kampanye global (Keck dan Sikkink, 

1998:14). Aktivisme transnasional atas nama tenaga kerja 

migran ada antara negara pengirim serta antara negara 

pengirim dan penerima. 

 

 
3 Pengecualian penting termasuk Smith (1994) dan 
Gurowitz (1999). 



 
 

 
TAN di wilayah ini terkait dengan Isu migrasi dan 

perdagangan tenaga kerja cenderung terfokus baik pada 

situasi migran secara umum maupun pada masalah 

perdagangan perempuan dan/atau anak yang lebih spesifik. 

Ada juga TAN aktif yang menghubungkan migrasi tenaga kerja 

dengan masalah AIDS. Sebagian besar TAN Asia termasuk 

organisasi anggota dari Asia Selatan serta Timur dan 

Tenggara. Secara umum mereka terkait dengan atau 

merupakan bagian dari jaringan yang lebih global. Salah satu 

contohnya adalah Migrant Forum in Asia (MFA), yang 

merupakan jaringan advokasi dan kelompok pendukung 

migran yang berbasis di seluruh Asia. Didirikan pada tahun 

1994 bertujuan untuk mendukung organisasi migran akar 

rumput. MFA telah menyelenggarakan beberapa konferensi 

dan sekretariatnya berfungsi sebagai fasilitator antara 

organisasi anggota dan mengoordinasikan kampanye regional. 

Jaringan tersebut mencakup LSM-LSM yang paling menonjol 

di bidang masalah ini. 4 Gerakan migrasi feminin di Asia 

melibatkan kerentanan spesifik gender dan oleh karena itu 

memerlukan tanggapan spesifik gender. Dalam konteks 

meningkatnya aktivisme masyarakat sipil, seseorang harus 

memiliki minat dan komitmen yang kuat dari organisasi-

organisasi perempuan dalam menawarkan bantuan praktis 

dan advokasi. Faktanya, seperti yang telah diamati dalam 

kasus migran perempuan di Jepang, selain menggunakan 

kelompok umum berbasis gereja, perempuan asing cenderung 

mencari perlindungan dan keadilan sosial dari kelompok 

perempuan (Shipper, 2000). Mereka cenderung tidak 

mendekati serikat pekerja masyarakat, di mana migran laki-laki 

meminta bantuan, serta LSM hak-hak sipil (Shipper, 2000; 

Roberts, 2000). Ketika pelecehan fisik terhadap imigran wanita 

yang tidak sah di industri seks dan hiburan Jepang menarik 

liputan media yang luas, kelompok-kelompok seperti Asian 

Women's Forum, Asian Women's Association, Women's Action 

Group, dan Resource Center For Filipino Issues meluncurkan 

protes resmi ketika beberapa contoh pemulangan paksa 

pekerja tidak resmi (di antaranya 90 persen adalah 

perempuan) menjadi publik di 1990 dan 1991 (Buckley, 1994). 

5 Pada tahun 1997, Jaringan Nasional untuk Solidaritas 

dengan Pekerja Migran, yang terdiri dari 66 kelompok dan 72 



 
 

anggota individu, dibentuk (Roberts, 2000) yang 

menghubungkan berbagai kelompok di seluruh Jepang 

bersama-sama. Kelompok-kelompok perempuan juga secara 

khusus aktif dalam mempromosikan hubungan transnasional 

melawan kemanusiaan. dan Pusat Sumber Daya Untuk 

Masalah Filipina meluncurkan protes resmi ketika beberapa 

contoh pemulangan paksa pekerja tidak sah (di antaranya 90 

persen adalah perempuan) menjadi publik pada tahun 1990 

dan 1991 (Buckley, 1994). 5 Pada tahun 1997, Jaringan 

Nasional untuk Solidaritas dengan Pekerja Migran, yang terdiri 

dari 66 kelompok dan 72 anggota individu, dibentuk (Roberts, 

2000) yang menghubungkan berbagai kelompok di seluruh 

Jepang bersama-sama. Kelompok-kelompok perempuan juga 

secara khusus aktif dalam mempromosikan hubungan 

transnasional melawan kemanusiaan. dan Pusat Sumber Daya 

Untuk Masalah Filipina meluncurkan protes resmi ketika 

beberapa contoh pemulangan paksa pekerja tidak sah (di 

antaranya 90 persen adalah perempuan) menjadi publik pada 

tahun 1990 dan 1991 (Buckley, 1994). 5 Pada tahun 1997, 

Jaringan Nasional untuk Solidaritas dengan Pekerja Migran, 

yang terdiri dari 66 kelompok dan 72 anggota individu, dibentuk 

(Roberts, 2000) yang menghubungkan berbagai kelompok di 

seluruh Jepang bersama-sama. Kelompok-kelompok 

perempuan juga secara khusus aktif dalam mempromosikan 

hubungan transnasional melawan kemanusiaan. 

 
 

4 Tentang Migrant Forum in Asia, http: // Migrantnet.pair.com 

/ mainbody.shtml, 2 Juli 2001. 

 
5 Adanya kelompok yang berbeda jenis juga dapat 

dikaitkan dengan fase yang berbeda dalam proses 

keimigrasian. Tahap awal arus migran sering disertai dengan 

pembentukan, atau keterlibatan, kelompok-kelompok warga 

yang sudah ada, yang pada mulanya hanya peduli dengan 

menawarkan layanan tertentu yang berkaitan dengan 

masalah sehari-hari yang mendesak. Tahap selanjutnya 

adalah pembentukan organisasi migran oleh para migran itu 

sendiri (Battistella, 1993). Selama fase ini, kelompok warga 

sering beralih dari penyediaan layanan ke advokasi. 



 
 

 

perdagangan laki-laki dan pelanggaran hak-hak perempuan 

migran sebagai hak asasi manusia. Ini sebagian besar terjadi 

di kawasan Asia-Pasifik, yang terkait dengan hubungan yang 

sudah mapan berdasarkan kampanye tur anti-seks yang 

dimulai pada 1970-an, dan masalah 'perbudakan seksual 

militer' dan kampanye untuk kompensasi dan pengakuan 

(Piper, 2001b) . Aktivis di Korea dan Jepang telah bekerja 

sama dengan erat, menyelenggarakan konferensi regional 

dan jaringan regional, termasuk Filipina, Taiwan dan negara-

negara Asia Tenggara lainnya. 

Aliansi Global Melawan Lalu Lintas Perempuan (GAATW) 

- meskipun merupakan jaringan global - juga memiliki fokus 

Asia yang kuat. Dibentuk pada konferensi internasional di 

Thailand pada tahun 1994, kantor koordinasi 

internasionalnya berbasis di Bangkok. GATW telah 

menyelenggarakan serangkaian lokakarya pelatihan untuk 

para aktivis di Asia Tenggara dan telah memulai proyek-

proyek khusus di wilayah Mekong dan di Burma. Jaringan 

tersebut menghubungkan organisasi dan aktivis individu yang 

peduli dengan perlindungan hak asasi manusia dari orang-

orang yang diperdagangkan. GATW menekankan 

keterlibatan perempuan akar rumput, yang bertujuan untuk 

memberdayakan perempuan daripada memperlakukan 

mereka sebagai korban. 6 

TAN serupa adalah Coalition Against Trafficking in 

Women (CATW), dengan sub-jaringan yang mencakup Asia 

Pasifik yang berbasis di Filipina. Jaringan tersebut terdiri dari 

kelompok-kelompok feminis yang memerangi eksploitasi 

seksual terhadap perempuan, terutama terkait dengan 

prostitusi dan perdagangan manusia. Seperti TAN lainnya di 

bidang ini, CATW mencoba berhubungan dengan sistem PBB 

dalam kampanyenya dan organisasi tersebut memiliki status 

konsultatif di bawah Dewan Ekonomi dan Sosial PBB sejak 

1989.7 Kemampuan perempuan untuk melibatkan PBB dan 

organisasi multilateral lainnya sangat penting dan memiliki 

telah diamati sebagai fenomena global sehubungan dengan 

pertumbuhan gerakan hak asasi perempuan (Ho, Powell dan 

Volpp, 1996; Pitilae dan Vickers, 1996). UNICEF, misalnya, 

mendukung TAN yang berfokus pada perdagangan anak di 

Asia, seperti Child Rights-Asianet yang berbasis di Fakultas 



 
 

Hukum Universitas Chulalongkorn di Bangkok. Ini mencakup 

organisasi negara dan non-negara.8 Hak Anak- Asianet 

adalah mitra aktif dalam Proyek Antar-Badan PBB tentang 

Perdagangan Perempuan dan Anak di Sub-Wilayah Mekong. 

Jaringan badan-badan PBB dan LSM ini juga mencakup 

antara lain GATW 

 
 
 

6 Aliansi Global Melawan Lalu Lintas Perempuan, http: // 

www.inet.co.th / org / gaatw / bodyframe.html, 2 Juli 2001. 

 
7 Coalition Against Trafficking in Women – Asia Pacific 

(CATW-AP), http: // www.catw- ap.org / aboutus.htm, 4 Juli 

2001. 

 
8 Hak Anak ASANET, http: // www.chula.ac.th / 
internasional / child.html, 4 Juli 2001. 
 

dan Fight Against Child Exploitation (FACE) – sebuah 

jaringan LSM Thailand yang berfokus pada hak-hak anak dan 

perempuan. 9 

Khawatir Tentang meningkatnya kerentanan migran 

dalam hal kesehatan pada umumnya dan HIV/AIDS pada 

khususnya, LSM yang menangani isu migrasi di Asia 

membentuk Coordination of Action Research on Aids and 

Mobility – Asia (CARAM-Asia). Seperti TAN serupa lainnya, 

CARAM-Asia tumbuh dari beberapa konferensi internasional 

di awal 1990-an. Kelompok perempuan Malaysia Tenaganita 

adalah kekuatan pendorong dalam pembentukan jaringan 

dan Vrije Universiteit di Belanda menyediakan dana. Jaringan 

tersebut terdiri dari LSM terutama di Asia Tenggara, tetapi 

juga mencakup Bangladesh. CARAM-Asia menggunakan 

penelitian tindakan untuk memperkuat kerja advokasinya 

untuk meningkatkan kondisi kehidupan para migran.10 

Daftar LSM dan TANS yang diberikan di sini jauh dari 

lengkap. Mereka menjadi contoh yang sangat baik meskipun 

peran utama dari jaringan tersebut yang mencakup tidak 

hanya pelaporan dan pendokumentasian berbagai 

kerentanan perempuan migran dan anak-anak, tetapi juga 

http://www.inet.co.th/
http://www.chula.ac.th/


 
 

politisasi isu-isu khusus gender. TAN dan integrasi kelompok 

perempuan nasional/lokal ke dalam gerakan perempuan 

internasional sangat penting. Keterlibatan dengan sistem 

PBB dan organisasi multilateral lainnya merupakan peluang 

penting untuk memperjuangkan keadilan sosial atas nama 

buruh migran. TAN tentang perdagangan manusia, misalnya, 

berkampanye agar Komisi PBB untuk Pencegahan Kejahatan 

dan Peradilan Pidana mengadopsi Standar Hak Asasi 

Manusia untuk Perlakuan terhadap Orang yang 

Diperdagangkan. Mereka juga melobi agar standar-standar 

ini diadopsi ke dalam instrumen nasional dan regional tentang 

perdagangan manusia. 11 

Selain itu untuk menjalin kontak yang baik dengan badan-

badan PBB untuk mempengaruhi pemerintah, para aktivis 

telah menekankan bahwa prioritas harus diberikan pada 

perjanjian multilateral - dibandingkan dengan perjanjian 

bilateral yang dikatakan tidak cukup karena politisi terlalu 

mudah menyerah pada tekanan diplomatik dan 

ketidaksetaraan. dependensi. Konvensi internasional dan 

perjanjian multilateral yang sebagian besar dihasilkan dari 

lobi kelompok advokasi transnasional, dapat digunakan 

dalam kampanye lanjutan melawan pemerintah tertentu. 

Setelah konvensi dibuat, LSM dapat memainkan peran utama 

dalam memantau, mengorganisir dengar pendapat publik. 

 
 

9 Proyek Antar-Badan PBB tentang Perdagangan 

Perempuan dan Anak di Sub-Wilayah Mekong, http: // 

www.un.or.th / Proyek Perdagangan / Grup / groups.html, 4 

Juli 2001. 

10 CARAM-Asia, http: // www.gn.apc.org / caramasia / c 
_htmpage2.html, 2 Juli 2001. 

11 Aliansi Global Melawan Perdagangan Perempuan, http: 

// www.inet.co.th / org / gaatw / activity.htm 21 Februari 2001. 

 

 

 

ings, dan mendorong debat politik dan publik untuk 

http://www.un.or.th/
http://www.gn.apc.org/
http://www.inet.co.th/


 
 

mendapatkan konvensi diberlakukan. Selain itu, LSM dapat 

menyerahkan laporan informal kepada Komite PBB yang 

relevan (Cholow inski, 1997). Dengan cara ini TAN, dengan 

mempengaruhi adopsi konvensi internasional, menciptakan 

peluang politik baru untuk diri mereka sendiri. Bagian 

selanjutnya dari artikel ini membahas peluang dan kendala 

spesifik gender dan transnasional. 

 
Menuju Pemahaman Gender tentang Politik Peluang 
dan Hambatan untuk Aktivisme Transnasional 

 
Dalam urutan untuk mengontekstualisasikan gerakan sosial 

dalam sistem politik yang berbeda di mana mereka bertindak, 

konsep 'peluang politik' telah terbukti berguna. McAdam 

(1996:27) membedakan empat dimensi peluang politik di 

tingkat nasional. Dimensi-dimensi ini - tingkat keterbukaan 

sistem politik yang dilembagakan, tingkat stabilitas 

keberpihakan elit, ada tidaknya sekutu elit, dan kapasitas dan 

kecenderungan negara untuk represi - memberikan titik awal 

yang berguna. Namun, mereka tidak cukup untuk memahami 

peluang dan hambatan politik yang mempengaruhi jaringan 

transnasional dalam isu-isu perdagangan dan migrasi tenaga 

kerja. Pertama, fokus eksklusif pada sistem politik nasional 

tidak memperhitungkan dampak signifikan dari konteks 

transnasional atau global yang penting untuk memahami 

fenomena aktivisme transnasional atas nama buruh migran. 

Kedua, perspektif gender harus dimasukkan dalam analisis 

peluang politik aktivisme di bidang ini karena sifatnya yang 

mendasar gender. Oleh karena itu, kami mengusulkan 

pemahaman yang lebih luas tentang peluang dan hambatan 

politik yang mempertimbangkan dimensi transnasional dan 

gender, dan dengan demikian kami menyarankan bahwa 

konsep ini, agar bermanfaat, harus ditentukan dengan 

memasukkannya ke dalam konteks tertentu. perspektif 

gender harus dimasukkan dalam analisis peluang politik 

untuk aktivisme di bidang ini karena sifat gendernya yang 

mendasar. Oleh karena itu, kami mengusulkan pemahaman 

yang lebih luas tentang peluang dan hambatan politik yang 

mempertimbangkan dimensi transnasional dan gender, dan 

dengan demikian kami menyarankan bahwa konsep ini, agar 

bermanfaat, harus ditentukan dengan memasukkannya ke 



 
 

dalam konteks tertentu. perspektif gender harus dimasukkan 

dalam analisis peluang politik untuk aktivisme di bidang ini 

karena sifat gendernya yang mendasar. Oleh karena itu, kami 

mengusulkan pemahaman yang lebih luas tentang peluang 

dan hambatan politik yang mempertimbangkan dimensi 

transnasional dan gender, dan dengan demikian kami 

menyarankan bahwa konsep ini, agar bermanfaat, harus 

ditentukan dengan memasukkannya ke dalam konteks 

tertentu. 

Dimulai dengan peluang politik konvensionaldi tingkat 

nasional, masih merupakan fakta bahwa LSM menghadapi 

hambatan besar untuk aktivisme bebas mereka dari banyak 

pemerintah di kawasan Asia Timur dan Tenggara. Variasi 

antar negara, bagaimanapun, adalah substansial. Filipina, 

misalnya, memiliki tradisi panjang masyarakat sipil yang aktif. 

Dengan pemerintah Filipina telah menjadi promotor aktif 

ekspor tenaga kerja untuk waktu yang lama, LSM telah sangat 

terlibat dalam proses ini selama beberapa waktu. Oleh karena 

itu, dengan Filipina sebagai tenaga kerja paling global yang 

mayoritas adalah perempuan, tidak mengherankan jika 

menemukan LSM yang mendukung yang diorganisir oleh 

mereka sendiri di seluruh dunia. Tidak seperti Indonesia – 

pengekspor utama tenaga kerja perempuan lainnya – LSM 

Filipina mampu bekerja dalam sistem politik yang lebih 

terbuka dan bahkan memiliki akses ke sekutu elit dalam 

struktur pemerintahan. 

 

hubungan LSM tentang migrasi tenaga kerja (Villalba 1997). 

Indonesia di bawah rezim Suharto sangat represif terhadap 

semua aspek aktivisme masyarakat sipil yang dianggap 

bertentangan dengan kepentingan elit penguasa. Meskipun 

sistem politik Indonesia mulai terbuka secara signifikan sejak 

jatuhnya Suharto pada Mei 1998, inisiatif masyarakat sipil 

untuk melindungi korban perdagangan dan migrasi tenaga 

kerja masih jauh kurang luas dan berpengaruh dibandingkan 

di Filipina. Lebih jauh lagi, perempuan Indonesia kurang 

terorganisasi dengan baik (sejak penumpasan gerakan radikal 

setelah kudeta tahun 1965) dan jumlah serta kekuatan 

kelompok perempuan jauh lebih rendah daripada di Filipina 

dan Thailand, yang telah mengalami periode yang lebih lama. 

sistem politik terbuka. Thailand, sebuah negara yang 



 
 

mengekspor dan mengimpor pekerja dan di mana masalah 

perdagangan untuk tujuan prostitusi sangat signifikan, 

memiliki gerakan perempuan yang relatif kuat dan sejumlah 

besar LSM yang berfokus pada penderitaan korban 

perdagangan. Ini sebagian besar terkait dengan keterbukaan 

relatif sistem politik sejak pembunuhan demonstran pro-

demokrasi tahun 1992. Di Malaysia, ada lebih sedikit peluang 

politik domestik untuk inisiatif masyarakat sipil. Kelompok 

Malaysia yang dianggap sebagai ancaman oleh pemerintah 

dilecehkan secara sistematis. Hal ini terutama berlaku bagi 

kaum feminis dan mereka yang berfokus pada masalah 

migrasi tenaga kerja. Kelompok perempuan terkemuka 

Tenaganita (Kekuatan Perempuan) telah mengalami 

pelecehan sejak menerbitkan laporan yang terdokumentasi 

dengan baik tentang penganiayaan migran di kamp-kamp 

penahanan Malaysia pada tahun 1995 (Uhlin, 2001). 

Kekhawatiran tentang “keseimbangan etnis” antara etnis 

Melayu, Cina, dan India membuat isu keragaman, termasuk 

migrasi, khususnya sensitif di Malaysia. Tidak seperti di 

banyak negara lain, LSM yang bekerja untuk melindungi hak 

asasi migran mengalami kesulitan untuk menggunakan 

argumen tentang karakter multietnis negara ketika mereka 

mengkampanyekan perlakuan yang adil terhadap imigran 

(Gurow itz, 2000). Protes politik oleh perempuan dan 

kelompok hak asasi manusia biasanya diberhentikan oleh 

pemimpin laki-laki sebagai tidak pantas secara budaya dan 

produk dari barat (Gurow itz, 

penting lainnya penerima tenaga kerja di wilayah ini, Jepang, 

telah mengalami berbagai inisiatif warga, yang sebagian 

besar berakar pada gerakan mahasiswa dan buruh tahun 

1950-an dan 1960-an. Namun, dengan pengecualian 

kelompok perempuan yang memerangi wisata seks, baru 

sejak akhir 1980-an dan awal 1990-an aktivitas jejaring 

transnasional oleh LSM dimulai (Gurow itz, 1999). Nilai-nilai 

tradisional, bersama dengan kinerja ekonomi yang kuat 

membatasi tuntutan warga untuk partisipasi yang lebih besar. 

Meningkatnya ketidakpercayaan publik terhadap politisi 

tingkat nasional dan permulaan resesi serius pertama pada 

1990-an (Putnam, Pharr dan Russel, 1998), bersama dengan 

pergeseran dalam nilai-nilai yang jauh dari materialistis 

murni bagaimanapun, adalah salah satu penyebab penting 



 
 

kebangkitan shimin shakai (masyarakat warga). Banyak LSM 

pendukung pekerja asing sebenarnya telah membingkai 

ulang kegiatan mereka dari 'bantuan untuk kembali' menjadi 

'dukungan mata pencaharian' di Jepang (Roberts, 2000:286). 

Dalam hal ini, advokasi untuk meningkatkan hak 

kewarganegaraan orang asing telah muncul. Keberadaan TKI 

dalam masyarakat Jepang telah menjadi pengaruh penting 

karena banyak dari mereka terlibat dalam pernikahan 

internasional (Piper, 2001a). 

Itu harus Perlu dicatat bahwa pemahaman konvensional 

tentang peluang politik berfokus pada tingkat elit politik. Politik 

formal didominasi oleh laki-laki dan kelas atas atau 

menengah di semua masyarakat, dengan isu-isu perempuan 

secara historis hampir tidak terwakili dalam politik nasional 

dan pemerintahan. Seringkali sangat sulit bagi kelompok 

feminis untuk menemukan sekutu elit yang tulus dalam sistem 

politik formal. Berfokus pada hak dan kepentingan orang-

orang kelas bawah, terutama non-warga negara tempat 

mereka tinggal, membuat para aktivis semakin sulit 

menemukan sekutu elit. Masalah trafiking dan migrasi tenaga 

kerja perempuan dengan demikian terletak pada bidang yang 

umumnya tidak memberikan peluang politik domestik yang 

baik untuk berorganisasi, terutama karena terkait dengan 

diskriminasi berdasarkan perbedaan gender dan kelas. 

Peluang aktivisme politik dalam masyarakat sipil terbatas 

bagi perempuan kelas bawah di negara-negara kurang 

berkembang. Di Asia, pada tingkat politik elit, ada masalah 

tambahan dengan prinsip hak asasi manusia universal yang 

dipenuhi oleh banyak penentang yang berpendapat bahwa 

standar tersebut bertentangan dengan 'nilai-nilai Asia' dan 

berada di luar masalah perdagangan dan liberalisasi yang 

didefinisikan secara sempit dari organisasi-organisasi ini. . 

LSM Asia, di sisi lain, telah menolak argumen ini, yang 

mereka anggap hanya pembenaran untuk kelanjutan rezim 

otoriter (ICHRDD, 1997). ada masalah tambahan dengan 

prinsip hak asasi manusia universal yang dipenuhi oleh 

banyak penentang yang berpendapat bahwa standar tersebut 

bertentangan dengan 'nilai-nilai Asia' dan berada di luar 

masalah perdagangan dan liberalisasi yang didefinisikan 

secara sempit dari organisasi-organisasi ini. LSM Asia, di sisi 

lain, telah menolak argumen ini, yang mereka anggap hanya 



 
 

pembenaran untuk kelanjutan rezim otoriter (ICHRDD, 1997). 

ada masalah tambahan dengan prinsip hak asasi manusia 

universal yang dipenuhi oleh banyak penentang yang 

berpendapat bahwa standar tersebut bertentangan dengan 

'nilai-nilai Asia' dan berada di luar masalah perdagangan dan 

liberalisasi yang didefinisikan secara sempit dari organisasi-

organisasi ini. LSM Asia, di sisi lain, telah menolak argumen 

ini, yang mereka anggap hanya pembenaran untuk kelanjutan 

rezim otoriter (ICHRDD, 1997). 

membawa lintas negara perspektif dalam, itu dapat 

dikatakan bahwa jika peluang nasional relatif tertutup, 

kerjasama transnasional dapat menjadi solusi (Smith, 

1994:57). Sistem politik nasional yang relatif tertutup dapat 

merangsang jaringan transnasional. Jika kelompok 

masyarakat sipil tidak memiliki saluran untuk aparat negara 

otoriter mereka, mereka dapat menghubungi kelompok 

masyarakat sipil yang berpikiran sama di negara lain, yang 

dapat mengaktifkan negara lain dan organisasi internasional 

untuk menekan negara otoriter. Inilah yang Keck dan Sikkink 

(1998:12-13) sebut sebagai “pola bumerang”. Ini mungkin 

menjelaskan partisipasi aktif LSM Malaysia dalam jaringan 

transnasional, tidak terkecuali di bidang perdagangan dan 

migrasi tenaga kerja, meskipun jumlah aktivis di bidang ini 

sedikit. Sistem politik yang relatif tertutup yang tidak terlalu 

represif terhadap kelompok masyarakat sipil dikombinasikan 

dengan akses yang relatif luas ke teknologi komunikasi 

modern tampaknya memberikan insentif yang baik untuk 

jaringan transnasional. Di 

 

lebih represif negara, bagaimanapun, jaringan transnasional 

sering dianggap sebagai ancaman yang lebih parah terhadap 

rezim daripada aktivisme domestik. Peluang untuk melibatkan 

LSM di Burma dalam jaringan transnasional dengan demikian 

sangat terbatas. Jika tidak ada masyarakat sipil domestik, 

jelas tidak akan ada hubungan masyarakat sipil transnasional. 

Mitra yang diperlukan untuk pembentukan TAN dapat, dengan 

demikian, tidak ada di negara penerima dan/atau pengirim 

tenaga kerja. Minimnya peluang politik domestik bagi 

masyarakat sipil pada umumnya di sebagian besar Timur 

Tengah – yang merupakan tujuan penting bagi buruh migran 

Asia – merupakan masalah berat bagi TAN di bidang 



 
 

perdagangan dan migrasi tenaga kerja. Tidak ada LSM lokal 

untuk diajak bekerja sama di beberapa negara yang menerima 

sebagian besar pekerja perempuan asing. Masalah yang 

sama terlihat dalam kasus Burma dengan rezim yang sangat 

represif dan pada tingkat yang lebih rendah di Vietnam dan 

Laos, 

Sebagaimana dikemukakan di bagian pertama tulisan 

ini, seluruh fenomena perdagangan manusia dan 

perempuanmigrasi tenaga kerja harus dipahami dalam 

kaitannya dengan aspek globalisasi lainnya. Proses 

globalisasi juga menciptakan peluang dan hambatan baru 

bagi aktivisme transnasional. Salah satu dampak globalisasi 

terhadap otoritas negara dan kapasitas regulasi adalah 

terbukanya ruang politik bagi aktor dan subjek lain (Mills, 

1998). Namun, harus ditekankan bahwa sejauh adanya 

masyarakat sipil transnasional, itu adalah cerminan dari 

struktur kekuatan global dan nasional. Meskipun demikian, 

sistem politik internasional mungkin lebih terbuka untuk 

kelompok tertentu daripada sistem politik nasional mereka. 

Kehadiran organisasi dan rezim internasional di bidang isu 

tertentu, misalnya, dapat memfasilitasi pembentukan 

kelompok masyarakat sipil baru dalam bidang khusus ini. 

Ketiadaan sekutu elit nasional untuk gerakan sosial dan LSM 

dapat memaksa kelompok masyarakat sipil yang ada untuk 

mencari sekutu elit di negara lain atau di organisasi 

internasional. Kurangnya peluang politik domestik dapat, 

dengan demikian, merangsang jaringan transnasional untuk 

mengambil keuntungan dari peluang transnasional potensial. 

Badan-badan pemerintah internasional dan supranasional 

menjadi sasaran kegiatan LSM karena badan-badan tersebut 

seringkali bertanggung jawab atas jenis masalah yang 

menjadi perhatian kelompok-kelompok ini. Namun, karena 

keterbatasan kekuasaan banyak lembaga internasional, 

pemerintah nasional masih sering menjadi target utama TAN 

(Rucht, 1999:208-209). Kurangnya peluang politik domestik 

dapat, dengan demikian, merangsang jaringan transnasional 

untuk mengambil keuntungan dari peluang transnasional 

potensial. Badan-badan pemerintah internasional dan 

supranasional menjadi sasaran kegiatan LSM karena badan-

badan tersebut seringkali bertanggung jawab atas jenis 

masalah yang menjadi perhatian kelompok-kelompok ini. 



 
 

Namun, karena keterbatasan kekuasaan banyak lembaga 

internasional, pemerintah nasional masih sering menjadi 

target utama TAN (Rucht, 1999:208-209). Kurangnya 

peluang politik domestik dapat, dengan demikian, 

merangsang jaringan transnasional untuk mengambil 

keuntungan dari peluang transnasional potensial. Badan-

badan pemerintah internasional dan supranasional menjadi 

sasaran kegiatan LSM karena badan-badan tersebut 

seringkali bertanggung jawab atas jenis masalah yang 

menjadi perhatian kelompok-kelompok ini. Namun, karena 

keterbatasan kekuasaan banyak lembaga internasional, 

pemerintah nasional masih sering menjadi target utama TAN 

(Rucht, 1999:208-209). 

Isu-isu yang terkait dengan arus migrasi internasional 

dapat ditangani oleh kelompok hak asasi manusia umum, 

kelompok perempuan dan kelompok migran. Berkenaan 

dengan kelompok pertama, perlu dicatat bahwa bukan hanya 

negara-negara yang lambat merespons masalah-masalah 

yang berkaitan dengan migrasi dan perdagangan tenaga 

kerja, tetapi juga organisasi-organisasi hak asasi manusia. 

Hal ini dapat dijelaskan oleh fakta bahwa sebagian besar 

kelompok hak asasi manusia secara tradisional telah melihat 

negara sebagai pelanggar hak asasi manusia, kurang 

memperhatikan pelanggar non-negara (Ho, Powell dan 
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Volpp, 1996). Namun, dalam kasus migrasi tenaga kerja 

perempuan, seperti disebutkan sebelumnya, sektor utama 

pekerjaan mereka terletak di ranah privat atau reproduktif. 

Pada saat yang sama, negara dapat dituntut karena 

melanggar hak asasi migran melalui kebijakan emigrasi dan 

imigrasi mereka. 

Dalam konteks pelanggaran khusus gender, satu 

kampanye global yang sangat berhasil dalam mendefinisikan 

kembali isu-isu yang menjadi perhatian dalam kerangka hak 

asasi manusia adalah kampanye 'hak-hak perempuan untuk 

hak asasi manusia' yang berfokus pada kekerasan terhadap 

perempuan. Gerakan perempuan internasional 

mengintensifkan jaringan transnasional tentang masalah ini 

pada tahun 1980-an, dan upaya bersama menghasilkan 

Majelis Umum PBB akhirnya mengadopsi Deklarasi 

Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan pada tahun 

1993 yang mengutuk kekerasan berbasis gender baik di 

swasta dan ruang publik (Pietilae dan Vickers, 1996). 

Kekerasan terhadap perempuan telah menjadi isu 

keprihatinan dalam gerakan perempuan untuk waktu yang 

jauh lebih lama. Joachim (1999) mengidentifikasi salah satu 

dari berbagai alasan mengapa masalah ini hanya mencapai 

agenda PBB pada 1990-an. Saat itu, 'struktur peluang politik' 

di mana organisasi-organisasi perempuan internasional 

tertanam memungkinkan mereka untuk memindahkan isu 

kekerasan terhadap perempuan keluar dari ranah privat dan 

ke ranah publik. Isu ini diperkenalkan di tingkat PBB untuk 

pertama kalinya melalui Dekade PBB untuk Perempuan 

(1975-85) dan tiga Konferensi Dunia berikutnya tentang 

Perempuan (Mexico City 1975, Kopenhagen 1980, Nairobi, 

1985). Konferensi ini disertai dengan forum LSM, yang 

memberikan ruang bagi LSM untuk berjejaring dan melobi 

masing-masing pemerintah. Dengan cara ini, integrasi ke 

dalam sistem PBB telah dimulai. Namun, menurut Joachim, 

tiga peristiwa harus terjadi untuk akhirnya mencapai agenda 

Majelis Umum: berakhirnya Perang Dingin; pertemuan 

kelompok ahli tahun 1991 tentang Penghapusan Segala 

Bentuk Kekerasan; dan Konferensi Dunia PBB tentang Hak 



 
 

Asasi Manusia 1993 di Wina. Sejak akhir Perang Dingin, tiga 

blok ideologis yang mendominasi politik PBB hingga akhir 

1980-an diganti, dan PBB mulai melonggarkan standarnya 

untuk akreditasi LSM - LSM akar rumput yang lebih kecil sejak 

itu diizinkan untuk bergabung dalam negosiasi. dengan LSM 

internasional yang lebih mapan (Joachim, 1999). Pada 

Konferensi Dunia Hak Asasi Manusia di Wina, organisasi 

perempuan internasional mampu mengatasi hambatan 

sebelumnya dengan berhasil membingkai kekerasan gender 

sebagai isu hak asasi manusia. Ini juga terkait dengan kritik 

feminis yang lebih teoretis atau akademis terhadap hak asasi 

manusia, yang awalnya diluncurkan oleh Charlotte Bunch 

dalam artikelnya yang terkenal 'Hak Perempuan sebagai Hak 

Asasi Manusia' yang diterbitkan di Human Rights Quarterly 

pada tahun 1990. Kerangka hak membantu memobilisasi 

konstituen internasional organisasi perempuan (Joachim 

1999:155). Lobi atas nama 

wanita migran sampai batas tertentu telah diintegrasikan ke 

dalam gerakan perempuan internasional yang lebih luas. 

Aspek yang sangat penting dari kampanye transnasional 

untuk hak-hak orang yang diperdagangkan dan pekerja 

migran adalah untuk membingkai masalah ini dalam wacana 

hak asasi manusia yang lebih umum. Misalnya, pada tahun 

1999 Forum Migran di Asia, sebuah jaringan advokasi dan 

organisasi pendukung migran akar rumput independen, 

mengorganisir kampanye yang mengklaim bahwa “Hak 

Migran adalah Hak Asasi Manusia.” 12 Hal ini serupa dengan 

upaya yang dilakukan oleh gerakan perempuan transnasional 

untuk membingkai seluruh rangkaian praktik opresif terkait 

gender sebagai kekerasan terhadap perempuan, 

mengaitkannya dengan wacana hak asasi manusia yang 

lebih umum (Piper, 2001b). Ini adalah bahasa 'hak' yang 

melaluinya pembukaan politik untuk diskusi tentang 

kecenderungan diskriminatif kontrak kerja dan kebijakan 

imigrasi dibuat. 

Penyelenggaraan konferensi internasional memberikan 

peluang politik untuk pembentukan TAN baru atas nama buruh 

migran. Pada Konferensi Perempuan Internasional 1995 di 

Beijing, misalnya, LSM dari seluruh dunia berkumpul dan 

memperdebatkan situasi perempuan migran sebagai bagian 

dari 'Kaukus Migran' khusus. Contoh lainnya adalah Asian 



 
 

Women's Fund yang berbasis di Tokyo, telah mempertemukan 

LSM, pembuat kebijakan dan akademisi di konferensi regional 

yang sering menghasilkan penyusunan makalah aksi atau 

rekomendasi. Pada konferensi regional tentang perdagangan 

ini, perwakilan dari negara pengirim dan penerima bekerja 

sama secara erat, dan seringkali hasilnya adalah 

pembentukan atau penguatan jaringan transnasional yang 

sudah ada. 

Bentuk lain dari peluang politik yang seharusnya tidak 

diabaikan adalah ketersediaan dana untuk kegiatan LSM. 

Negara-negara bagian 'Utara' dan badan-badan 

pembangunan menyediakan dana untuk LSM-LSM 'Selatan', 

dan perdagangan baru-baru ini mencapai kembali agenda 

badan-badan pendanaan Eropa. Namun, organisasi 'Utara' 

seperti itu juga mencoba mempengaruhi agenda kelompok 

masyarakat sipil 'Selatan'. Juga, pendanaan tidak merata dan 

cenderung meningkatkan kesenjangan sumber daya dan 
persaingan dalam masyarakat sipil (Macdonald, 1994). 

Meskipun mungkin ada Berbagai macam peluang politik 

bagi TAN terkait dengan tingkatan yang berbeda, terdapat 

pula permasalahan dan hambatan yang melekat pada 

fenomena jaringan transnasional itu sendiri. Masalah 

kerjasama transnasional yang dialami oleh para aktivis 

seringkali terkait dengan perbedaan gerakan di berbagai 

negara. Perbedaan tersebut dapat mencakup perbedaan 

ideologis dan konflik antara gerakan khusus isu dan gerakan 

yang lebih luas. Keck dan Sikkink (1998:12) mencantumkan 

bahwa jarak geografis, nasionalisme, bahasa dan budaya 

yang beragam dan biaya komunikasi sebagai masalah bagi 

jaringan transnasional. Hal ini sesuai dengan masalah yang 

disebutkan oleh aktivis yang diwawancarai untuk penelitian 

ini. Hambatan berdasarkan gender, kelas, dan divisi etnis 

menimbulkan hambatan lebih lanjut. 

 
Penutup 

 
Dalam makalah ini, kami telah menggambar pada teori-teori 

yang ada di bidang ekonomi politik internasional, migrasi 

tenaga kerja dan studi tentang gerakan sosial, dengan 

memberikan kontribusi analisis khusus gender dan 

transnasional. Titik awal kami adalah konseptualisasi migrasi 



 
 

tenaga kerja dalam ekonomi politik global dengan 

menunjukkan perbedaan posisi negara pengirim dan 

penerima di kawasan Asia Timur dan Tenggara. Isu migrasi 

tenaga kerja perempuan, di mana perdagangan merupakan 

sub-isu yang signifikan, harus dilihat sebagai produk dari 

hubungan kekuasaan yang ada antara gender, antar kelas 

dan antar negara di berbagai ujung sistem global yang 

terorganisir secara hierarkis. 

Dalam konteks ini kami menekankan peran TAN dalam 
menangani masalah terkait untuk migrasi tenaga kerja dan 
perdagangan. Kami telah menguraikan konsepsi yang lebih luas 
tentang peluang dan hambatan politik untuk aktivisme dalam 
masyarakat sipil, dengan memperhatikan aspek gender serta 
konteks transnasional. Mengambil peluang politik konvensional 
di tingkat nasional sebagai titik awal, kami mengamati bahwa 
ada hambatan signifikan terhadap kegiatan masyarakat sipil 
secara umum dan tindakan terkait perdagangan manusia dan 
migrasi tenaga kerja pada khususnya - meskipun dengan variasi 
nasional yang cukup besar. Sistem politik yang relatif lebih 
terbuka seperti Jepang, Filipina, dan Thailand memberikan 
peluang yang lebih baik daripada rezim yang lebih represif. 

Secara umum, ada kurangnya sekutu elit sejati dalam sistem 
politik formal. Hal ini terutama berkaitan dengan isu-isu yang 
berkaitan dengan pekerja migran perempuan dan korban 
perdagangan manusia. 

Kurangnya peluang politik domestik dan karakter 

transnasional yang mendasar dari masalah perdagangan dan 

migrasi tenaga kerja membuat para aktivis berusaha 

memanfaatkan peluang politik di tingkat transnasional. 

Proses globalisasi sampai batas tertentu membuka ruang 

politik baru bagi aktivisme masyarakat sipil. Lembaga 

pendanaan, konferensi internasional, akses ke sistem PBB 

dan kerangka hak asasi manusia, serta LSM dan jaringan 

yang sudah mapan merupakan peluang politik untuk 

aktivisme transnasional baru. Organisasi antar pemerintah 

global dan regional menjadi target penting bagi kampanye 

transnasional. Adanya wacana hak asasi manusia 

internasional telah memberikan kesempatan politik yang 

penting bagi para aktivis yang peduli dengan nasib buruh 

migran dan orang-orang yang diperdagangkan – meskipun 

bukan tanpa masalah vis-à-vis pemerintah nasional yang 



 
 

menganut 'nilai-nilai Asia.' Dengan membingkai hak-hak 

migran dalam wacana hak asasi manusia yang lebih umum, 

beberapa perlindungan bagi pekerja migran telah tercapai. 

Kerentanan khusus migran perempuan telah diintegrasikan 

ke dalam kampanye hak-hak gerakan perempuan 

internasional. Namun, banyak pekerjaan yang masih harus 

dilakukan. Satu Dekade PBB untuk Migran bisa menjadi titik 
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