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RINGKASAN DAN SARAN  

Penelitian ini bertujuan untuk memanfaatkan informasi yang ada guna memberi gambaran 
yang menyeluruh mengenai tingkat, pola, komposisi dan kecenderungan berbagai jenis mobilitas 
penduduk yang terjadi di Indonesia, baik dari dan ke negara ini. Sejauh yang didapat dari data 
tersebut, penelitian ini juga ditujukan untuk mengetahui bagaimana hubungan antara mobilitas 
penduduk di Indonesia dengan kecenderungan penyebaran HIV/AIDS di masa yang akan datang. Dari 
hasil penelitian didapati bahwa, selain tidak diragukan lagi bahwa ada hubungan di antara kedua hal 
tersebut, penelitian dan pengetahuan yang ada tentang hal ini masih jauh dari cukup, baik tentang sifat 
hubungan kedua hal tersebut, maupun tentang lokasi tempat mobilitas penduduk yang berpengaruh 
dan kecenderungannya untuk mempengaruhi penyebaran HIV/AIDS. Penelitian yang ada sekarang 
masih terbatas pada ketersediaan data yang berhubungan dengan mobilitas penduduk dan kasus 
HIV/AIDS di Indonesia, namun belum banyak membahas tentang hubungan di antara keduanya. 
Hanya ada sedikit data tentang mingrasi buruh sementara di Indonesia, namun penelitian ini 
mendapati bahwa peningkatan mobilitas penduduk jenis ini sangat pesat, tetapi juga bukan mustahil 
mobilitas penduduk jenis inilah yang paling banyak berperan dalam penyebaran HIV/AIDS. Data 
tentang HIV/AIDS juga masih sangat terbatas, dengan hanya ada 1.559 kasus yang dilaporkan pada 
akhir tahun 2000, meskipun menurut perkiraan kasar, angka kasusnya mencapai 80.000 sampai 
120.000. Indonesia telah melaksanakan program Pengawasan Perilaku untuk beberapa tahun, namun 
informasi yang disediakan kurang lengkap mengenai populasi penduduk yang beresiko tinggi. 
Terlebih lagi, beberapa kondisi di Indonesia, khususnya tingkat dan pola mobilitas penduduk 
tampaknya berpengaruh terhadap pesatnya persebaran penyakit jika tidak segera ditangani 
pemerintah.   

Hal-hal berikut harus ditekankan dengan tegas:  

• Rakyat Indonesia memiliki tingkat mobilias tinggi jika diukur dengan standar 
internasional dan kecenderungan ini terus meningkat.  

• Indonesia memiliki jumlah buruh migran non-permanen terbesar yang tinggal jauh dari 
keluarga untuk jangka waktu yang lama bila dibandingkan dengan  seluruh negara di 
dunia.  

• Mobilitas penduduk tidak selalu berhubungan dengan naiknya tingkat infeksi HIV – hal 
yang terakhir disebut ini dipengaruhi oleh jenis mobilitas, konteks kemunculannya serta 
perilaku warga migran itu sendiri.  

• Meningkatnya resiko infeksi HIV sering dihubungkan dengan beberapa jenis mobilitas, 
meskipun bukti temuan dari penelitian masih sangat terbatas. Hal ini termasuk:  

o perpindahan buruh sementara ke lokasi kerja yang terpencil seperti pemukiman di 
pertambangan, lokasi konstruksi, perkebunan dan penggilingan; 

o migrasi desa ke kota; 
o perputaran beberapa jenis pekerjaan seperti pengangkutan, perikatan dan kelautan; 
o perpindahan yang berhubungan dengan konflik internal pada diri penduduk dan 

migrasi buruh internasional. 
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• Hubungan antara industri seks komersial, pemusatan buruh migran dan infeksi HIV 
merupakan kunci penularan infeksi di Indonesia dan harus segera diteliti.  

• Penelitian perlu dipusatkan pada Pengawasan Perilaku dan program pendataan terhadap 
perpindahan penduduk dalam berbagai jenis.  

 

HIV di Indonesia telah berkembang dari sejumlah kasus kecil HIV dan memasuki tahap 
epidemis dengan beberapa sub-populasi beresiko tinggi yang memiliki angka kasus diatas 5 persen. 
Salah satu hal yang ada di Indonesia adalah tingginya variasi spasial tingkat kemunculan kasus ini. 
Angka tertinggi terjadi di Propinsi Irian Jaya/Papua, Jakarta, Bali, Riau dan Sulawesi Utara. Pada tiap 
kasusnya ada satu elemen mobilitas penduduk yang jelas berpengaruh terhadap tingginya kasus 
tersebut melalui buruh migran yang berkaitan dengan industri seks komersial di tiap propinsi. Kondisi 
di Propinsi Irian Jaya/Papua merupakan hal yang paling mengganggu dengan tingginya tingkat infeksi 
yang tercatat di beberapa wilayah di propinsi ini dan pada penduduk beresiko tinggi. Penelitian ini 
membeberkan dan membahas temuan Pengawasan Perilaku yang terkait dengan insiden HIV diantara 
penduduk beresiko tinggi, seperti Pekerja Seks Komersial (PSK), pekerja di sektor transportasi, 
pelaut, dan lain-lain. Penelitian ini juga menunjukkan secara relatif tingginya tingkat pengetahuan 
tentang pencegahan HIV/AIDS, namun dibarengi dengan rendahnya penggunaan kondom dalam 
berhubungan seks dengan PSK.  

Literatur lain yang berkaitan dengan pengaruh antara mobilitas penduduk dengan penyebaran 
HIV/AIDS juga turut dikaji. Literatur ini menyebutkan dengan tegas tentang suatu pola dimana 
terdapat beberapa kelompok penduduk tertentu dengan mobilitas tinggi yang memiliki tingkat infeksi 
HIV yang lebih tinggi dibanding dengan kelompok penduduk yang mobilitasnya lebih rendah. 
Namun, hal ini juga menunjukkan bahwa mobilitas tidak serta merta berhubungan dengan 
meningkatnya tingkat kemunculan penyakit ini. Faktor utamanya adalah perilaku dari kelompok 
penduduk dengan mobilitas tertentu yang membuat mereka menjadi penduduk dengan resiko infeksi 
tinggi. Ini berhubungan dengan mobilitas pemuda dewasa tertentu, terutama laki-laki dan sering 
dikaitkan dengan jauhnya jarak dari pasangan dan lepas dari kungkungan perilaku tradisional 
terutama tentang perilaku seksual. Pertumbuhan industri seks komersial di lokasi dimana terdapat 
konsentrasi buruh migran memberikan resiko infeksi yang lebih besar dan tingkat infeksi melebihi 
tingkat rata-rata secara nasional. Daerah rawan semacam itu termasuk diantaranya adalah wilayah 
transit, tempat kerja yang mempekerjakan buruh migran dalam jumlah besar, pelabuhan dan dermaga, 
kota besar dan kota kecil, pertambangan, industri perkayuan, perkebunan dan lokasi konstruksi 
terutama di deareh terpencil, jalur transportasi dan pemberhentian serta titik lintas batas negara. Ada 
pola yang jelas dalam kasus penduduk dengan mobilitas tinggi yang memiliki kecenderungan 
berperilaku resiko tinggi (terutama dalam berhubungan seksual dengan PSK) dibanding dengan 
kelompok yang kurang dinamis. Hubungan antara kelompok yang memiliki mobilitas tinggi dan 
industri seks komersial ini sangat penting.  

Bagian selanjutnya dari penelitian ini mengkaji pola mobilitas penduduk yang ada di 
Indonesia. Terlihat disini anggapan bahwa penduduk Indonesia pada dasarnya orang yang memiliki 
mobilitas kurang ketika dilahirkan, hidup dan tinggal di desa tertentu dan jarang bepergian jauh, 
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sekarang sudah tidak relevan lagi dan sama sekali tidak benar. Kajian lapangan menunjukkan dengan 
jelas bahwasanya bentuk paling dominan dari mobilitas penduduk internal dalam masyarakat 
Indonesia sekarang ini adalah migrasi buruh. Ini biasanya melibatkan para buruh yang meninggalkan 
keluarga mereka, kebanyakan berasa dari desa, penduduk asli dan mereka sering bepergian dalam 
jarak yang lumayan jauh untuk bekerja di kota, perusahaan pertambangan, pabrik, lokasi 
pembangunan dan perkebunan. Berjuta-juta buruh di Indonesia bekerja hampir sepanjang tahun di 
tempat yang jauh dari kampung halaman mereka. Para migran ini biasanya terdiri dari orang dewasa 
muda, meskipun kebanyakan laki-laki, keterlibatan perempuan juga meningkat pada dasawarsa 
belakangan ini. Buruh migran ini cocok dengan pola bahwa kelompok beresiko tinggi adalah 
kelompok migran seperti yang banyak dibahas dalam berbagai literatur. Harus ditekankan bahwa 
penduduk Indonesia memiliki mobilitas tinggi dan Indonesia memiliki salah satu dari dua atau tiga 
kelompok buruh migran terbesar di dunia. Ini merupakan potensi yang besar dalam penyebaran 
HIV/AIDS.  

Jumlah penduduk yang melakukan perpindahan tetap dalam jarak jauh antar propinsi yang 
terdeteksi melalui Sensus di Indonesia meningkat dalam dua puluh lima tahun terakhir ini. Namun, 
banyaknya jumlah migran permanen tersebut juga termasuk melibatkan mobilitas keseluruhan 
anggota keluarga dan buruh migran beresiko tinggi. Jumlah yang cukup besar dari mobilitas ini adalah 
antara Pulau Jawa dan pulau lainnya di nusantara namun daerah tujuan utama dari migran tetap antar 
propinsi di Indonesia adalah Jakarta – perkotaan di Jawa Barat, terutama di daerah Jabotabek. 
Urbanisasi di Indonesia berjalan begitu pesat dengan persentase jumlah penduduk yang tinggal kota 
mencapai dua sampai tiga kali lipatnya antara tahun 1971 sampai 1995 dan migrasi internal banyak 
berperan dalam hal ini. Secara khusus, Jabotabek, dengan penduduk sekitar 20 juta, sekarang menjadi 
kompleks megapolitan. Diantara kelompok migran tetap, peningkatan tajam terjadi pada lima belas 
tahun terakhir, yaitu dalam jumlah perempuan yang berpindah ke kota untuk bekerja di pabrik, yang 
berarti mereka juga merupakan potensi kelompok yang rentan.  
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Namun, migrasi buruh internal ini dapat dianggap baik sebagai bentuk mobilitas penduduk 
yang besar serta cara penyebaran HIV/AIDS yang paling relevan. Penelitian ini menunjukkan ada 
beberapa jenis migrasi buruh yang berpotensi untuk mempercepat laju penyebaran infeksi HIV. Jenis 
perpindahan yang berhasil diidentifikasi adalah migrasi ke wilayah eksploitasi sumber daya alam 
(pertambangan, perkebunan, dan lain-lain), migrasi buruh desa ke kota, yaitu ke kota besar dan 
terutama Jakarta, migrasi penduduk BBM (Buton-Bugis-Makasar) di Kawasan Timur Indonesia, 
migrasi ke Batam di Riau, pemindahan pegawai negeri sipil, migrasi ke berbagai daerah perbatasan 
juga turut diperbincangkan. Penelitian ini menunjukkan betapa besar perpindahan ini telah meningkat 
sejak terjadinya krisis pada tahun 1997, baik karena didorong oleh dampak krisis dalam pekerjaan dan 
pendapatan maupun oleh daya tarik ekspor sumber daya alam Indonesia karena jatuhnya nilai Rupiah.  

Salah satu bentuk migrasi internal yang tidak dikenal, namun mungkin paling penting disini, 
yang berdampak pada penyebaran HIV/AIDS adalah pertumbuhan secara besar-besaran penduduk 
migran internal (IDP) di Indonesia dalam tahun-tahun belakangan ini. Sejalan dengan dimulainya 
krisis, ada gangguan keamanan di berbagai propinsi – Aceh, Kalimantan Barat dan Timur, Maluku, 
Timor dan Irian Jaya. Ini menimbulkan banyaknya penduduk migran, lebih dari satu juta penduduk 
yang tinggal di penampungan yang dikelola oleh pemerintah. Penampungan tersebut di Afrika 
terbukti menjadi titik penyebaran HIV/AIDS karena adanya gangguan, kondisi yang telalu penuh, dan 
lain-lain. Perlu dilakukan penelitian tentang tingkat infeksi HIV/AIDS dan perilaku beresiko tinggi 
terhadap penampungan ini.  

Bagian berikutnya dari laporan ini ditujukan untuk sebuah analisis migrasi internasional di 
Indonesia. Ini sebagian besar dikuasai oleh buruh migran yang memiliki karakteristik sama dengan 
buruh migran internal, termasuk potensi untuk beralih menjadi situasi beresiko tinggi bagi infeksi 
HIV. Ada bagian yang tercatat dan yang tak tercatat dalam migrasi dan perempuan mendominasi 
bagian yang tercatat, sementara laki-laki di bagian yang tidak tercatat. Saudi Arabia, Malaysia, 
Singapore, Hong Kong dan Taiwan merupakan daerah tujuan utama. Tidak banyak yang diketahui 
tentang sejauh mana buruh migran internasional ini terinfeksi HIV/AIDS atau seberapa tinggi resiko 
perilaku mereka. Dalam beberapa kasus, buruh migran ini diharuskan mengikuti test HIV oleh calon 
majikannya, namun hasilnya tidak diketahui. Beberapa negara juga mengharuskan adanya tes ini, 
namun hasilnya juga tidak diketahui. Perempuan Indonesia yang pergi ke Saudi Arabia untuk bekerja 
sebagai Pembantu Rumah Tangga dilaporkan mengalami tingkat penganiayaan yang tinggi dan 
banyak yang kembali ke Indonesia sebelum masa kontraknya habis. Tidak diragukan lagi, ada sekitar 
2,5 juta buruh Indonesia yang bekerja di luar negeri yang memiliki tingkat resiko tertular yang 
meningkat namun tidak banyak yang diketahui tentang hal tersebut. Seperti yang terjadi di Asia 
Tenggara, perdagangan perempuan dan anak-anak juga meningkat di Indonesia dan korbannya sangat 
rentan terhadap infeksi HIV.  

Selanjutnya yang turut dikaji adalah Industri seks komersial di Indonesia. Ini karena 
hubungan antara buruh migran dan industri seks merupakan titik penting dalam penyebaran 
HIV/AIDS. Data penduduk Indonesia menyebutkan bahwa tingginya angka kasus HIV diantara 
beberapa kelompok PSK dan dalam konteks kurang dari separuh pengguna jasa PSK menggunakan 
kondom, maka potensi penyebaran penyakitnya dianggap cukup tinggi. Titik penting disini adalah 
PSK di Indonesia bekerja di wilayah yang jauh dari kampung halaman mereka. Ini, tentu saja, juga 
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terjadi pada buruh migran yang menggunakan jasa mereka. Sehingga tidak diragukan lagi ada dua 
ancaman ‘persebaran ganda’. Ini karena baik PSK maupun pengguna jasanya mungkin saja pulang ke 
kampung halaman secara berkala dan keduanya juga memiliki kecenderungan berpindah tempat kerja 
ke daerah lain pula. Dalam penelitian ini, hal ini ditunjukkan dengan acuan ke suatu studi kasus di 
Irian Jaya/Papua. Ternyata memang terbukti, baik daerah asal maupun wilayah tujuan buruh migran 
serta PSK sama-sama terpusat di satu daerah tertentu. Ini memiliki dampak penting terhadap 
kebijakan yang harus diambil karena berarti harus ada intervensi kebijakan seperti program 
penyebaran informasi yang dipusatkan di daerah tertentu dan penyebaran kondom dapat difokuskan di 
suatu daerah. Ini dapat memaksimalkan dampak intervensi dan tidak tersebar di daerah yang memiliki 
resiko perilaku rendah.  

Bagian berikutnya dalam penelitian ini mengidentifikasi dan menjelaskan beberapa penduduk 
yang menjadi sasaran, baik yang telah tercatat memiliki tingkat infeksi diatas rata-rata maupun yang 
berpotensi demikian. Ini termasuk kelompok PSK, dan buruh migran internal dan internasional yang 
telah dibahas sebelumnya. Kelompok lain yang turut dipertimbangkan adalah kelompok dengan 
pekerjaan yang mengharuskan mereka berpindah dari satu tempat ke tempat lain serta jauh dari 
keluarga. Data dari Indonesia dan daerah lain menyebutkan bahwa mereka merupakan kelompok 
dengan resiko infeksi yang meningkat. Kelompok ini mencakup nelayan, pekerja pelabuhan, pekerja 
sektor transportasi, pelaut dan pedagang rantau.  

Jelas bahwasanya ada hubungan antara mobilitas penduduk, industri seks komersial dan 
penyebaran HIV/AIDS di Indonesia dan daerah lain di Asia Tenggara. Laporan ini juga membahas 
secara singkat tentang kemungkinan adanya hubungan dengan Pengguna Narkoba Suntik (IDU). 
Sementara ini masih sedikit yang kita tahu tentang hal ini, namun mungkin ada hubungan antara 
mobilitas penduduk dengan penyebaran HIV/AIDS dengan cara ini, karena di wilayah lain di Asia 
Tenggara hal ini terjadi.  

Saran yang diberikan adalah: 

• Saran untuk penelitian lebih lanjut  
Penelitian yang sekaran ini hanya merupakan langkah awal dalam penelitian tentang 
hubungan antara HIV/AIDS, mobilitas penduduk dan industri seks. Perlu adanya 
penelitian lebih lanjut dan lebih intensif jika ingin mencapai saran yang lebih akurat 
untuk melakukan tindakan intervensi. Disarankan bahwa hal-hal berikut sebaiknya segera 
dilaksanakan: 

• Perlu dibangun satu catatan dan peta lokasi di seluruh Indonesia secara menyeluruh untuk 
daerah yang memiliki konsentrasi buruh migran dan industri seks terkait. Penelitian ini 
menunjukkan bahwa di satu pihak, Indonesia memiliki konsentrasi buruh migran internal 
di dunia, namun data resmi yang ada tidak dapat membuktikan besarnya bentuk mobilitas 
penduduk sementara jenis ini. Gambaran menyeluruh tentang pergerakan buruh migran 
bisa dilakukan dengan mencatat dari: 

- Kegiatan pertambangan, 
- Perkayuan, 
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- Perikanan, 
- Pusat kota, 
- Daerah perbatasan, 
- Jalur/titik transportasi, 
- Pelabuhan utama. 

• Wawancara dengan responden utama harus dapat memberi gambaran kasar 
tentang: 

- Jumlah buruh migran, 
- Daerah asal utama mereka, 
- Jangkauan industri seks setempat, 
- Daerah asal PSK, 
- Jangkauan penggunaan industri seks oleh buruh migran. 

Pencatatan tersebut tidak mungkin dilakukan dengan menggunakan metodologi penelitian biasa. 
Pendekatan yang disarankan adalah secara individu atau melalui kelompok kecil oleh orang 
yang mengetahui tentang pola mobilitas dan bahasa Indonesia serta mampu memanfaatkan 
bahan yang ada disini untuk memberi gambaran yang menyeluruh tentang pergerakan buruh 
migran internal di Indonesia.  

• Pencatatan diatas harus menjadi dasar untuk pelaksanaan survei menyeluruh 
terhadap sampel dari berbagai jenis daerah tujuan dan asal buruh migran. Setiap 
jenis yang diungkapkan diatas harus dimasukkan. Survei ini termasuk buruh 
migran dan pekerja seks serta asal mereka. Penelitian ini menggunakan 
pendekatan campuran antara kuantitatif serta kualitatif untuk meneliti seberapa 
jauh jangkauan isu ini, dengan menyertakan hal berikut: 

- Proses mobilitas, termasuk lama waktu pisah dari rumah, 
- Resiko perilaku, 
- Interaksi dengan industri seks, 
- Pola pergerakan ke daerah tujuan lain,  
- Pengetahuan tentang HIV/AIDS,  
- Penggunaan kondom. 

• Prioritas penting ketiga bagi penelitian ini adalah terkait denga buruh migran 
internasional. Hanya sedikit yang diketahui tentang hubungannya dengan 
penyebaran HIV/AIDS sehingga perlu dilakukan penelitian lebih lanjut dengan 
menyertakan hal berikut: 

- Usaha untuk mengembangkan pengujian HIV bagi Pekerja Kontrak 
Asing (OCW), baik sebelum meninggalkan Indonesia maupun di 
negara tujuannya, 

- Pengumpulan data ini sebanyak mungkin untuk membuat profil 
sejauh mana infeksi HIV.  
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• Prioritas keempat adalah melaksanakan survei resiko perilaku diantara Pekerja 
Kontrak Asing di Indonesia, seperti dengan buruh migran internal. Ini akan 
melibatkan strategi pengambilan sampel yang rumut yang antara lain termasuk: 

- Lintas daerah tujuan, 
- Laki-laki maupun perempuan, 
- Buruh yang tercatat maupun yang tidak tercatat, 
- Lintas daerah asal, 
- Kelompok, baik sebelum keberangkatan OCW maupun yang baru 

kembali.  

Dalam melaksanakan survei buruh migran dan OCW yang dikemukakan diatas, perlu 
digunakan suatu metodologi yang inovatif. Salah satunya adalah dengan pendekatan 
Pengawasan Perilaku. Metode ini melalui beberapa tahapan:  

• Dimulai dengan menentukan lokasi dan pemetaan daerah dimana para buruh 
migran berkumpul dan memanfaatkan segala sumber data yang ada. 

• Untuk tiap daerah, dipilih beberapa buruh migran secara acak secara proporsional 
sebagai responden melalui warga setempat.  

• Dilakukan wawancara terstruktur dan mendalam.  
• Pewawancara harus orang yang terlatih.  

Dalam melaksanakan tugas diatas, hal yang perlu dipertimbangkan adalah penelitian yang telah 
dilakukan di wilayah lain di Asia dan Afrika. Chantavanich, Beesey dan Paul (2000,7-8) 
melaporkan bahwa di daerah Paparan Mekong (GMS) … ‘telah banyak dana dan waktu 
dihabiskan untuk meneliti kerentanan kelompok penduduk migran dan meneliti situasi resiko di 
daerah perbatasan dan wilayah lain. Sementara itu hasilnya, dalam pengertian intervensi, masih 
sangat terbatas, ada beberapa proyek yang sedang berlangsung dan banyak hal yang dapat 
dipelajari’. 

• Daerah prioritas kelima juga berkaitan dengan Pekerja Kontrak Asing (OCW). Ini 
berhubungan dengan perlunya meningkatkan informasi OCW tentang infeksi HIV 
sebelum mereka bekerja di negara asing. Sangat jelas bahwa OCW yang ada di 
Indonesia kurang paham tentang HIV/AIDS dan cara pencegahan agar tidak 
tertular. Merancang program informasi yang efektif harus menjadi perhatian 
disini.   

• Wilayah keenam penelitian ini melihatkan pengembangan peta di Indonesia yang 
memasukkan semua ‘daerah rawan’ di Indonesia dimana terjadi konsentrasi buruh 
migran dan industri seks komersial dan terdapat perilaku seksual buruh migran 
untuk mencegah resiko meningkatnya jumlah penderita yang tertular HIV. Sekali 
lagi, metodologi yang diikuti dengan penelitian di paparan Mekong sangat 
dianjurkan (Chantavanich, Beesey dan Paul, 2000).  

Prioritas keenam berkaitan dengan kebutuhan akan penelitian lebih lanjut yang harus dilakukan 
untuk mengetahui hubungan antara buruh migran, industri seks dan infeksi HIV dalam konteks 
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wilayah urban di Indonesia. Hanya sedikit yang kita ketahui tentang jenis baru konteks ekologi 
dimana buruh migran tinggal di kota Indonesia yang berkembang pesat, terutama di Jabotabek. 
Bagaimana jaringan seksualnya dan bagaimana pola perilaku seksual yang berhubungan dengan 
jenis kehidupan baru buruh migran di kota? Ini mencakup barak, kepala keluarga yang 
mengontrak rumah kecil, pemukiman kumuh, daerah kumuh, dan lain-lain. Penelitian tentang 
buruh migran perempuan yang berpindah ke Jakarta untuk bekerja di pabrik modern serta yang 
datang untuk bekerja di sektor informal juga perlu dilakukan.  

 

• Rekomendasi tentang Pengawasan Perilaku (Behavioural Sentinel Surveillance/ 
BSS) 

Pengawasan Perilaku merupakan suatu penelitian yang memakan biaya besar dan di Indonesia 
penelitian ini butuh usaha lebih untuk meningkatkan metodologi dan ketepatan dari BSS yang 
telah ada. Ini harus menjadi prioritas utama. Dalam hal ini, harus disadari bahwa kebanyakan 
dari penelitian yang berusaha meneliti hubungan antara antara mobilitas penduduk dan infeksi 
HIV harus dilakukan dalam bentuk survei dan penyelidikan atas masyarakat secara 
mendalam. Namun, karena sistem BSS mampu meningkatkan dan cakupannya dapat 
meningkatkan jumlah tempat BSS, maka cakupan kelompok beresiko tinggi yang diteliti 
dalam program BSS dan cakupannya secara geografis harus diperluas. Hal yang harus turut 
dimasukkan adalah sebagai berikut:  

• Wilayah konsentrasi buruh migran internal. Ini termasuk kelompok yang ada di:  
- Pemukiman pertambangan,  
- Perkayuan,  
- Pasar setempat,  
- Daerah perkotaan, 
- Daerah perkebunan, 
- Titik perbatasan, 
- Pelabuhan laut, 
- Lokasi pembangunan, 
- Pemberhentian/jalur transportasi, 
- Pos militer di daerah terpencil, 
- Pabrik dengan buruh migran, 
- Wilayah konsentrasi industri seks komersial. 

• Pengawasan teratur atas sampel di desa asal. 
• Pengawasan penuh atas pekerja di industri seks karena buruh migran banyak yang 

menggunakan jasa diluar lokalisasi. 
• Pengawasan penuh atas lokasi yang berkaitan dengan jalur transportasi dimana ada 

buruh migran dalam jumlah besar melalui: 
- Pemberhentian truk/bus 
- Lintas batas 
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- Kota pelabuhan dan dermaga 
- Pusat perikanan 

• Pengawasan harus diperkenalkan agar mencakup Pekerja Kontrak Asing (OCW) dan 
lokasi penjagaan harus ditetapkan di: 

- Titik kedatangan utama untuk OCW dan Pengawasan harus 
termasuk sampel terpisah baik dari pra-kedatangan OCW dan 
mereka yang baru saja tiba kembali, 

- Lokasi penjagaan harus mencakup baik titik kedatangan untuk 
OCW yang tercatat maupun tidak tercatat, 

- Laki-laki dan perempuan, 
- Tujuan lintas seksi dan pekerjaan di daerah tujuan, 
- Pengawasan Perilaku pada desa asal  OCW yang tercatat dan tidak 

tercatat. 
• Strategi Pencegahan dan Intervensi yang Perlu Dipertimbangkan  

Sampai sekarang masih belum terdapat penelitian dan pengetahuan empiris yang cukup untuk 
memberikan saran yang tegas untuk intervensi untuk menangani HIV/AIDS dalam hubungannya 
dengan mobilitas penduduk.  

Isu penting dalam melihat hubungan antara mobilitas penduduk dengan infeksi HIV di Indonesia  
adalah peran kegiatan kerja sama dengan negara lain di wilayah ASEAN. Dengan melihat hubungan 
antara mobilitas dan HIV, maka kegiatannya dapat dilakukan dalam dua jenis:  

• Pertama, jelas sekali bahwa mobilitas yang melibatkan resiko tinggi ini mencakup 
mobilitas dalam batasan negara ASEAN, baik dalam artian OCW Indonesia yang akan 
bekerja di Singapura, Brunei, Malaysia dan penduduk negara ASEAN lainnya yang 
datang ke Indonesia untuk menggunakan jasa industri seks seperti warga Singapura yang 
mengunjungi pulau di Riau seperti Bantan. Disini dibutuhkan kerja sama antara negara 
yang terlibat untuk memerangi penyebaran inveksi HIV diantara kelompok dengan 
mobilitas seperti itu.  

• Kedua, beberapa negara tetangga ASEAN lebih berpengalaman dalam mengembangkan 
program yang berkaitan dengan informasi HIV/AIDS dan pencegahannya diantara 
penduduk dengan mobilitas tinggi. Misalnya, di Filipina, pernah ada program mengenai 
OCW, sementara di Thailand, program yang diperkenalkan untuk memerangi HIV/AIDS 
diantara penduduk dengan mobilitas tinggi telah sukses. Indonesia perlu belajar dari 
mereka. Harus ditekankan bahwasanya Indonesia tidak harus mengadopsinya mentah-
mentah tanpa ada perubahan sama sekali, karena perlu dikembangkan suatu program yang 
sesuai dengan kondisi di Indonesia. Namun, banyak yang bisa dipelajari dari pengalaman 
negara ASEAN lainnya. Dalam konteks ini, permintaan untuk diadakannya acara 
sambung rasa antar negara ASEAN tentang pengalaman mereka dalam mengatasi 
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HIV/AIDS pada KTT ASEAN ke 7 di Brunei Darussalam (November 2001) perlu 
ditindaklanjuti.  

Namun, hal-hal berikut1 juga harus turut diperimbangkan: 

• Segala usaha tidak boleh menganggap bahwa hanya kelompok migran dan masyarakat 
yang memiliki mobilitas tinggi yang memiliki resiko yang lebih besar untuk tertular 
dibandingkan kelompok dengan mobilitas rendah. Sehingga usaha ini harus diarahkan 
pada ‘penurunan resiko’ – misalnya diarahkan pada perilaku beresiko pada banyak 
kelompok masyarakat, bukan hanya yang memiliki mobilitas tinggi saja.  

• Segala usaha harus melibatkan promosi hak asasi manusia penduduk migran.  
• Perlu ada keterlibatan pemerintah setempat sehingga mereka mau mempromosikan, 

mendukung dan melanjutkan proyek ini.  
• Perlu adanya kesadaran bahwa mobilitas penduduk merupakan sistem yang melibatkan 

daerah asal, banyak daerah tujuan, orang yang bermigrasi dan tempat transit. Sehingga 
usaha intervensi tidak harus terpusat pada satu titik geografis saja. Hal ini harus 
terkoordinasi dan menyatu pada keseluruhan sistem. Sehingga usaha harus menyatukan 
antara daerah asal, tempat transit, daerah tujuan, dan jika memungkinkan, bekerja sama 
dengan LSM yang dapat beroperasi di seluruh wilayah, meskipun migrasi ini melewati 
batas negara.  

• Dalam kasus migrasi penduduk internasional, sangat mungkin menggunakan pendekatan 
kota kembar dimana seseorang dapat bekerja di dua sisi perbatasan sekaligus (misalnya 
Indonesia/Malaysia) untuk memerangi isu HIV/AIDS.  

• Pendekatan kota kembar ini dapat dimanfaatkan untuk mengidentifikasi isu yang 
membutuhkan kerja sama internasional dan mempererat hubungan internasional dan 
kerjasama pada tingkat lokal.  

• Harus ada penyatuan dan promosi pencegahan HIV/AIDS dan Penyakit Seksual Menular 
pada layanan kesehatan secara umum kepada penduduk migran. Sehingga ada pendekatan 
yang lebih luas dalam menangani kebutuhan kesehatan bagi penduduk migran.  

• Ada kebutuhan khusus untuk memastikan bahwasanya ada layanan pendukung dan materi 
yang cukup yang dapat diakses oleh penduduk migran sekiranya mereka membutuhkan 
(kondom, konsultasi, dan lain-lain).  

• Harus menggunakan pendekatan media secara sepenuhnya dan menggunakan berbagai 
bahasa untuk mempromosikan kesadaran dan pencegahan HIV/AIDS.  

• Perlu menyatukan kegiatan pencegahan HIV/AIDS dengan program layanan sosial 
ekonomi bagi para migran. 

                                                      
1  Saran ini diambil dari analisa pada International Migration, Volume 36, No. 4, 1998, halaman 457. 
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• Kegiatan tersebut tidak hanya terbatas pada migran yang tercatat secara resmi saja, 
namun juga mengjangkau segala bentuk mobilitas penduduk, termasuk buruh migran 
tidak resmi. 

• Prioritas utama harus diberikan pada usaha pengembangan dan pengenalan melalui 
pelatihan yang diberikan kepada seluruh Pekerja Kontrak Asing yang akan meninggalkan 
Indonesia. Model untuk modul semacam ini pernah dilakukan di Sri Lanka pada tahun 
2001 (Asian Migration News, Juni, 2001). Program ini dikembangkan dengan bantuan 
dari UNAIDS Country Programme di Sri Lanka. Program ini mencakup modus penularan 
penyakit dan HIV/AIDS, kesehatan pribadi, kesehatan keluarga dan masalah kesehatan di 
tempat kerja.  
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Pendahuluan 

Pemahanan secara global tentang virus Human Immunodeficiency Virus (HIV) dan akibatnya 
yaitu Acquired Immune Deficiency System (AIDS) selama dasawarsa terakhir ini telah meningkat. 
Infeksi virus HIV di Indonesia tercatat relatif rendah walaupun dalam dua tahun terakhir ini terlihat 
adanya peningkatan infeksi dalam survai-survai yang dilakukan terhadap para pengguna suntikan 
narkoba dan beberapa sampel pekerja seks. Selain itu, ada anggapan yang semakin berkembang di 
kalangan komentator bahwa ‘Indonesia masih sangat rentan terhadap kemungkinan peningkatan 
penularan HIV’ (Kaldor, 2000). Karena penyakit ini menyebar melalui tindakan yang membutuhkan 
kontak fisik antar individu – seperti hubungan seks, transfusi darah yang terkontaminasi serta 
pemakaian bersama jarum hiperdermik yang telah terkontaminasi2 - maka mobilitas mereka yang 
telah terinfeksi maupun kelompok-kelompok beresiko tinggi terinfeksi adalah hal yang sangat penting 
dalam memahami pola penularan dan penyebaran penyakit ini, serta dalam mengembangkan tindakan 
intervensi untuk menghambat atau bahkan menghentikan penyebaran penyakit ini. Sebagai hasilnya, 
terdapat sebuah literatur global yang penting yang meneliti dampak dari perpindahan penduduk 
(misalnya Appleyard dan Wilson, 1998; Herdt, 1997; Haour-Knipe dan Rector, 1996; Skeldon, 2000). 
Mobilitas penduduk telah ditetapkan sebagai faktor resiko infeksi HIV yang independen (Gardner dan 
Blackburn, 1996, 10; Decosas dkk., 1995). Walaupun besarnya kaitan antara mobilitas penduduk 
dengan HIV/AIDS dalam literatur ini HIV/AIDS Update untuk Indonesia yang disusun oleh UNAIDS 
baru-baru ini (Mei 2000) dalam membahas masalah kerentanan, menunjukkan bahwa hal-hal berikut 
ini perlu dipertimbangkan: 

• Munculnya Penyakit Menular Seksual (Sexually Transmitted Infections - STI) 
• Perilaku Seksual 
• Penggunaan Narkoba dan HIV 
• Migrasi (Internal/Eksternal dan Kerentanan terhadap HIV) 

Namun untuk hal yang terakhir disebutkan, dinyatakan bahwa ‘Belum ada informasi yang tersedia 
saat ini’. Laporan yang ada berupaya mengisi kesenjangan informasi ini secara parsial. 

Perlu dicatat bahwa deklarasi nasional dan regional baru-baru ini yang terkait dengan epidemi 
HIV/AIDS, telah mengakui besarnya pengaruh populasi yang berpindah-pindah yang mempunya 
resiko infeksi tinggi. Sebagai contoh, Ayat 5.0 Declaration of Commitment on HIV/AIDS yang 
dikeluarkan oleh Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada Sesi Khusus mengenai HIV/AIDS 
di New York, 25-27 Juni 2001, menyebutkan sebagai berikut: 

                                                      
2  Satu-satunya cara penularan lain adalah penularan dari ibu ke anaknya yang masih dalam kandungan. 
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‘Pada tahun 2005, mengembangkan dan mulai melaksanakan strategi nasional, 
regional dan internasional yang mempermudah akses untuk program-program 
pencegahan HIV/AIDS bagi para pendatang dan pekerja yang sering 
berpindah-pindah, termasuk menyediakan informasi tentang layanan 
kesehatan dan sosial’ (Perserikatan Bangsa-Bangsa, 2001, 20). 

Untuk kawasan Asia Tenggara, para Kepala Negara/Pemerintahan yang mengadakan pertemuan pada 
Pertemuan Puncak ASEAN ke-7 di Brunei Darussalam mengeluarkan Deklarasi tentang HIV/AIDS 
pada tanggal 5 November 2001 dimana Ayat 22 menyatakan perlunya: 

‘Memperkuat mekanisme regional serta MENINGKATKAN dan 
MENGOPTIMALKAN pemanfaatan berbagai sumber daya untuk mendukung 
aksi bersama di tingkat regional untuk meningkatkan akses bagi peningkatan 
kemampuan memperoleh obat-obatan yang murah serta pengujian bahan 
reaksi (reagen); mengurangi kerentanan populasi yang sering berpindah-
pindah dari infeksi HIV dan menyediakan akses ke informasi, perlindungan 
dan perawatan; menerapkan dan mempromosikan kerjasama inovatif lintas-
sektoral guna mengurangi secara efektif kerentanan dan dampak sosio-
ekonomi, mengembangkan strategi pencegahan serta menyediakan 
perlindungan, perawatan dan bantuan’. 

 

1.2 Maksud dan Tujuan  

Telah ditetapkan bahwa salah satu proses yang menyebabkan terjadinya penyebaran 
HIV/AIDS adalah perpindahan penduduk. Namun di Indonesia belum ada pertimbangan mengenai 
kaitan antara perpindahan penduduk dengan penyebaran HIV/AIDS. Penelitian ini berupaya 
mengumpulkan pemahaman yang ada yang terkait dengan mobilitas penduduk dengan HIV/AIDS di 
Indonesia, menjadi satu kesatuan. Pertama-tama penelitian ini akan merumuskan pola, karakteristik 
dan tingkat mobilitas penduduk di dalam negeri dan mobilitas penduduk ke dan dari luar negeri. 
Penelitian ini lalu akan menganalisa dan merumuskan informasi sekunder yang ada yang 
menghubungkan pola-pola mobilitas ini dengan penyebaran HIV/AIDS di dalam negeri. Hal ini sesuai 
dengan tujuan Rencana Strategi Nasional Indonesia tentang HIV/AIDS karena perpindahan penduduk 
dianggap sebagai salah satu faktor yang menunjang terjadinya penyebaran HIV/AIDS namun hal ini 
belum pernah diteliti hingga saat ini. Untuk mengatasi persoalan ini, pada pertama kalinya persoalan 
ini membuka peluang untuk membantu merespon HIV/AIDS di Indonesia. 

Sasaran utama dari penelitian ini adalah untuk menggunakan informasi yang ada guna 
memberi gambaran yang luas tentang tingkat, pola, komposisi serta kecenderungan dari berbagai jenis 
perpindahan penduduk yang kontemporer di Indonesia maupun perpindahan penduduk ke dan dari 
Indonesia. Bilamana mungkin, penelitian ini bertujuan untuk menggunakan informasi sekunder 
tersebut agar dapat mengindikasikan bagaimana pola-pola tersebut dapat mempengaruhi penyebaran 
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HIV/AIDS di Indonesia serta mengusulkan strategi intervensi yang mungkin untuk menghambat 
penyebaran penyakit ini. 

Tujuan-tujuan yang lebih khusus adalah: 

• Merumuskan pemahaman internasional tentang kaitan antara perpindahan penduduk 
dengan penyebaran HIV/AIDS. 

• Merumuskan pola perpindahan penduduk secara kontemporer di dalam negeri Indonesia, 
guna yang menunjukkan volume, jenis, komposisi dan pola spasial dari arus perpindahan 
ini. 

• Merumuskan tingkatan dan komposisi arus populasi yang masuk ke Indonesia. 
• Merumuskan pola, tingkatan dan komposisi arus populasi, khususnya perpindahan 

pekerja internasional, yang keluar dari Indonesia. 
• Menganalisa data yang telah dihimpun oleh Departemen Tenaga Kerja tentang para 

pekerja kontrak di luar negeri yang telah kembali serta laporan mereka tentang 
permasalahan yang mereka alami di negara-negara tujuan, guna memperkirakan jumlah 
pekerja yang mungkin beresiko tinggi terjangkit HIV. 

• Mengukur implikasi dari informasi perpindahan penduduk yang dihimpun terkait dengan 
penyebaran HIV/AIDS di Indonesia. 

• Membuat beberapa rekomendasi tindakan yang terkait dengan migrasi yang dapat 
mencegah penyebaran HIV/AIDS. 

Metodologi penelitian yang ada saat ini banyak melibatkan akumulasi dan analisa dari 
beberapa informasi yang ada di Indonesia yang terkait dengan tujuan-tujuan ini. Pada tingkatan 
tertentu, penelitian ini berupaya menyajikan informasi mengenai pemolaan spasial dari HIV/AIDS 
dan mobilitas penduduk agar dapat menentukan kaitan antara keduanya. Penelitian ini juga bertujuan 
untuk merumuskan literatur yang relevan tentang topik ini, walaupun penelitian-penelitian terkait di 
Indonesia hanya sedikit dan jauh perbedaannya. Dalam menyusun laporan yang ada saat ini, perlu 
sering dilakukan konsultasi dengan para peneliti dan administrator yang bekerja di bidang ini. 

 

1.3 Sumber Data 

1.3.1 Data Mengenai Mobilitas Penduduk 

Hanya ada sedikit atau bahkan mungkin tidak ada data di Indonesia yang terkait dengan 
kejadian HIV/AIDS di kalangan migran. Namun dalam konteks saat ini, beberapa ulasan perlu dibuat 
tentang keterbatasan data tentang mobilitas penduduk di negeri ini. 

Segala penilaian tentang mobilitas penduduk di dalam negeri Indonesia dibatasi oleh 
keterbatasan sifat sumber data yang tersedia untuk analisa tersebut. Sumber utama data tersebut 
adalah sensus nasional yang diselenggarakan setiap sepuluh tahun dan sumber ini telah dinilai secara 
kritis di negara-negara lain (Hugo, 1982a). Keterbatasan utama dapat diringkas sebagai berikut: 
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• Data tentang perpindahan penduduk di dalam negeri yang dihimpun pada sensus tahun 
1971, 1980 dan 1990 hanya terkait dengan perpindahan penduduk antar propinsi yang 
hanya melambangkan kurang dari seperlima dari semua perpindahan penduduk secara 
permanen yang terjadi di negeri ini. 

• Data sensus tidak dapat digunakan untuk mendeteksi sebagian besar migrasi non-
permanen. 

• Karena daerah asal para migran hanya diberi kode pada sensus tingkat propinsi, maka 
migrasi tidak dapat dikategorikan dalam migrasi dari desa ke kota, desa ke desa, kota ke 
kota dan kota ke desa. 

• Data sensus dan data migrasi dalam negeri SUPAS dihimpun dari sampel yang diambil 
kurang dari 5 persen jumlah penduduk. Sampel ini adalah sampel secara berkelompok 
(cluster) sehingga semua jenis perpindahan/migrasi tidak dapat terdeteksi, khususnya 
propinsi-propinsi yang memiliki jumlah penduduk sedikit. 

Sementara itu hanya ada sedikit perubahan dalam sifat data migrasi nasional yang dihimpun 
di Indonesia hingga SUPAS tahun 1995, pemahaman kami tentang pola, proses dan dampak mobilitas 
penduduk ini lebih banyak ditentukan secara nasional telah diperluas melalui beberapa studi kasus 
yang mendetil dan beberapa survai berskala sub-nasional. Sebagian besar dari penelitian ini 
digunakan di sini dalam upaya menyajikan gambaran yang komprehensif dari kecenderungan yang 
kontemporer dan muncul pada mobilitas penduduk Indonesia. Sensus tahun 2000 menghimpun 
informasi yang lebih terperinci tentang perpindahan penduduk di dalam negeri. 

Gambar 1: Penyebaran Penduduk Indonesia, 2000 

Sumber: Sensus Penduduk Indonesia 2000 

�

�

�
�

�

�
�

�
	

�


��

��
����

�� ��
��

��
�	

�


�� ��

��

��
���

��

��

���������
�����������
�����������
�������
�������
����������

������� !"�#�
�����$��%� !
��	���&����"����
�
�����'�
����(��'�
������)*!+�"����

����,��'�
������#�
�������-��.� !!���
����,��-��.� !!���
����,�-��.��*�
������&�#��� �� 

�	��(&�#��� �� 
�
���&�#��� �� 
����,&�#��� �� 
�������#�/�-�
����(��#�/�-�
�������#�/�-�

�����,��#�/�-�
����0�#�"�
�������� ���+�

��1


1




�
1


1



�
1


1




�1


1





�"�-�������



 

 

 



5 

 

 Dalam konteks yang ada saat ini, perlu ditekankan bahwa data tentang perpindahan 
penduduk di dalam negeri yang dihimpun secara resmi serta mewakili secara nasional, tidak dapat 
mendeteksi sebagian besar perpindahan penduduk yang terkait dengan penyebaran HIV/AIDS. Secara 
khusus data ini tidak dapat mendeteksi perpindahan di dalam propinsi. Gambar 1 menunjukkan bahwa 
Indonesia memiliki 26 propinsi pada tahun 2000. Semua propinsi ini merupakan daerah-daerah yang 
sangat heterogen dan biasanya memiliki jumlah penduduk yang sangat besar (sebagai contoh, Jawa 
Barat tahun 2000 memiliki penduduk 43.552.923 orang, sehingga propinsi ini merupakan daerah 
berpenduduk terbesar ke-28 di dunia bila ia dianggap sebagai suatu negara terpisah). Perbandingan 
rasio antara jumlah perpindahan penduduk di dalam propinsi dengan jumlah migrasi antar propinsi 
adalah sekitar 5:1 (Hugo, 1982a). Di sini jelas bahwa ada banyak perpindahan yang terkait dengan 
HIV/AIDS yang terjadi antar propinsi-propinsi namun tidak terdeteksi dalam sensus penduduk. 

 

Tabel 1: Survai pada Beberapa Desa di Jawa Barat: Jumlah Bulan Rata-Rata Perantau 
Non-Komuter dan Jumlah Perantau yang Meninggalkan Desa Menuju Jakarta, 
1973 

Sumber: Hugo, 1981 

 

 
Durasi Kepergian Perantau Non-

Komuter (dalam Bulan) 
Durasi Kepergian Perantau ke Jakarta 

(dalam Bulan) 

Desa Rata-Rata Standar Deviasi Rata-Rata Standar Deviasi 

1 ,9 1,1 1,3 1,5 

2 2,2 1,7 2,0 2,3 

3 1,4 2,1 1,7 1,1 

4 ,8 ,7 ,8 1,0 

5 ,8 ,9 ,6 ,7 

6 ,7 1,1 ,5 ,8 

7 ,7 ,6 ,7 ,4 

8 1,4 2,2 2,4 2,3 

9 1,7 4,5 6,1 5,0 

10 1,9 4,6 3,9 6,5 

11 ,8 ,6 ,7 ,4 

12 ,9 1,0 ,7 ,8 

13 ,5 ,6 ,2 ,2 

14 ,4 ,2 ,4 ,2 
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 Hal yang lebih penting adalah bahwa sensus tidak dapat digunakan untuk mendeteksi 
sebagian besar migrasi non-permanen. Sensus penduduk Indonesia menerapkan prinsip 
de jure/de facto yang kompleks (Hugo, 1982a). Akibatnya, ini berarti bahwa migran temporer yang 
menghabiskan pergi merantau kurang dari enam bulan dari tempat tinggal mereka tidak teridentifikasi 
sebagai migran dalam sensus ini. Migran ini meliputi sebagian besar penduduk yang menjadi pekerja 
pendatang di dalam negeri. Memang sebagian besar migran non-permanen yang pergi bekerja ke 
kota-kota besar tinggal jauh dari keluarga mereka selama kurang dari enam bulan. Sebagai contoh, 
Tabel 1 menunjukkan bahwa dalam survai tentang sirkulasi migrasi besar-besaran di Jawa Barat, tidak 
ada desa yang disurvai mempunyai durasi kepergian rata-rata kurang dari enam bulan. Memang 
sebagian pekerja pendatang antar pulau di Indonesia pergi dari kampung halaman mereka selama 
lebih dari enam bulan, namun sebagian besar para migran jangka pendek yang muncul belakangan 
yang menjadi kelompok migran paling rentan beresiko terjangkit HIV ternyata tidak disebutkan. 
Mereka beresiko tinggi karena cenderung bermigrasi tanpa didampingi pasangan mereka (jika telah 
menikah) dan mereka merasa bebas dari batasan-batasan sosial komunitas kampung halaman mereka. 

Hal yang disebutkan terakhir ini merupakan hal yang sangat penting dalam penelitian saat ini. 
Ada tradisi yang cukup mengakar di Indonesia, khususnya di daerah-daerah tertentu dan di kalangan 
kelompok-kelompok tertentu, yakni keluarga-keluarga yang memperbesar peluang mereka untuk 
menambah portofolio penghasilan mereka melalui beberapa anggota keluarga mereka yang pergi 
merantau untuk mencari kerja secara non-permanen. Tidak diragukan lagi bahwa perpindahan 
penduduk ini tidak hanya akan terus meningkat setiap tahun, namun masyarakat Indonesia kini juga 
merantau ke area yang lebih luas untuk mencari penghasilan. Hal yang disebutkan terakhir ini 
dimungkinkan oleh adanya beberapa perkembangan berikut ini: 

• Peningkatan eksponensial dalam sistem transportasi di seluruh nusantara telah 
mengakibatkan adanya peningkatan besar pada mobilitas penduduk. Pertumbuhan armada 
transportasi bermotor yang pesat telah berakibat pada banyaknya pengembangan jenis dan 
biaya transportasi sehingga membuat jangkauan perjalanan menjadi semakin jauh dan 
menjangkau sebagian besar kelompok masyarakat. Peningkatan ini tidak terbatas pada 
transportasi darat saja. 

• Peningkatan pesat sektor komunikasi di seluruh nusantara. Hal ini berarti bahwa informasi 
mengenai peluang yang ada di tempat-tempat lain semakin besar. Sebagai contoh, pada 
tahun 1980, 29 persen rumah tangga di perkotaan dan 4 persen rumah tangga di kawasan 
pedesaan di Indonesia telah memiliki pesawat televisi, namun pada tahun 1997 tiga 
perempat penduduk Indonesia menonton televisi minimal seminggu sekali. 

• Semakin meningkatnya tingkat pendidikan terlihat pada penurunan jumlah orang 
Indonesia yang buta huruf dari 38 persen pada tahun 1977 menjadi 11,6 persen pada 
tahun 1997. Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan penduduk untuk mengakses 
sumber-sumber informasi telah semakin meningkat dan kemampuan mereka untuk 
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bersaing dalam bursa tenaga kerja di luar kampung halaman mereka juga semakin 
meningkat. 

• Hal penting lainnya adalah peranan jaringan kerja sosial. Riset telah menunjukkan 
dengan jelas bahwa sebagian besar penduduk yang pindah secara non-permanen di 
Indonesia agar dapat bergabung dengan anggota keluarga atau teman-teman mereka di 
daerah tujuan. Kaitan-kaitan ini dapat dijadikan dasar untuk pergi dan kaitan-kaitan ini 
tentunya mendorong perpindahan ini. Perkembangan migrasi ini telah mendorong adanya 
perkembangan kemunduran ini dan oleh karena itu ada momentum kuat yang tercipta 
dalam perpindahan ini. 

• Telah ada industri migrasi yang berkembang pesat di Indonesia. Perekrutan kuli kontrak 
oleh perantara telah terjadi di Indonesia sejak beberapa abad sebelumnya. Industri ini 
telah berlangsung secara luas selama beberapa tahun belakangan ini dan industri ini juga 
mendorong adanya peningkatan migrasi secara non-permanen di dalam maupun di luar 
Indonesia. 

Sayangnya kita tidak dapat mengukur volume perpindahan pekerja di Indonesia karena volume ini 
tidak dapat diperoleh pada tingkatan yang signifikan dalam kegiatan pengumpulan data yang standar. 
Namun kita dapat menunjuk beberapa fakta bahwa perpindahan pekerja di Indonesia terjadi… 

• Dalam skala yang sangat besar, 
• Skalanya semakin meningkat. 

Persoalan ini akan dipertimbangkan secara lebih mendetil di bawah ini namun pertama-tama kita 
perlu menggarisbawahi mengapa bentuk perpindahan ini memiliki implikasi terhadap penyebaran 
HIV/AIDS di Indonesia. 

Aspek yang paling penting dalam perpindahan pekerja Indonesia dari perspektif penyebaran 
HIV/AIDS adalah bahwa migrasi jarang melibatkan keluarga inti yang lengkap dan pekerja pendatang 
secara perorangan menghabiskan waktu yang lama di daerah tujuan sendirian atau biasanya dengan 
sekelompok rekan mereka yang berjenis kelamin sama. Hal ini telah menimbulkan situasi dimana 
pekerja pendatang laki-laki di daerah tujuan biasanya termotivasi untuk mendatangi lokalisasi atau 
Pekerja Seks Komersial (PSK) dan mereka juga memiliki cukup dana untuk mewujudkan motivasi-
motivasi ini. Bukan suatu kebetulan bila daerah konsentrasi PSK yang utama di Indonesia juga 
merupakan daerah konsentrasi pekerja pendatang laki-laki. 

Dalam hal perpindahan pekerja ke luar negeri, data yang ada bahkan lebih buruk lagi. Tidak 
ada butir pertanyaan tentang migrasi internasional dalam Sensus Penduduk Indonesia. Data tentang 
kedatangan/keberangkatan yang dihimpun oleh Direktorat Imigrasi hanya diproses untuk warga 
negara asing dan tidak dapat digunakan untuk mendeteksi jumlah warga negara Indonesia yang pergi 
ke luar negeri untuk bekerja. Sumber informasi yang utama mengenai perpindahan pekerja di 
Indonesia adalah Departemen Tenaga Kerja (DEPNAKER). Departemen ini memiliki lembaga 
dimana semua pekerja pendatang mendaftarkan diri untuk bekerja di luar negeri. Namun lebih dari 
separuh OCW Indonesia tidak menggunakan sistem ini. 
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1.3.2 Survei HIV di Indonesia 

Pendeteksian HIV/AIDS adalah sangat problematis. Masa inkubasi yang agak lama antara 
infeksi dan gejala-gejala penyakit tersebut muncul dalam contoh darah yang diambil dari orang-orang 
tersebut (Skeldon, 2000, 6). Contoh darah hanya dapat diambil dari kalangan penduduk yang terbatas. 
Tidak semua pengujian HIV/AIDS dapat diandalkan. Tidak mungkin semua atau bahkan sebagian 
besar orang yang terjangkit HIV atau AIDS telah terdaftar di Indonesia. Maka dari itu perlu dilakukan 
serangkaian survai pengawasan (Sentinel Surveillance/SS). Indonesia memang merupakan salah satu 
negara yang mulai menjalani pengawasan perilaku secara sistemik di kalangan laki-laki dan 
perempuan yang beresiko tinggi terjangkit HIV (Direktorat Jenderal Pengawasan Penyakit Menular 
dan Kesehatan Lingkungan, 2001, 9). ‘HIV Sentinel Surveillance (HIV SS) berarti pelaksanaan survai 
tentang pemerataan sero HIV pada interval reguler di kalangan kelompok yang terpilih dalam 
populasi, dikenal sebagai ‘kelompok-kelompok penjagaan’. Dengan demikian, trend dalam infeksi 
HIV dapat terpantau sepanjang waktu, sesuai dengan kelompok dan sesuai dengan lokasi’ (Manaf and 
Roesin, 1996, 5). Penelitian-penelitian tersebut didasarkan pada pemahaman bahwa ada sebagian 
kelompok yang beresiko lebih tinggi terjangkit daripada kelompok-kelompok lain. Penelitian tersebut 
difokuskan pada kelompok-kelompok ini dan dilakukan dalam interval yang teratur untuk membentuk 
tingkatan dan trend penyebaran infeksi dalam kelompok-kelompok ini. Hal yang juga dianggap perlu 
sekali oleh sebagian komentator adalah melakukan beberapa penelitian pengawasan dalam kelompok-
kelompok beresiko rendah. 

Prosedur berikut adalah pendekatan yang ideal pada SS. Contoh darah diambil untuk maksud-
maksud yang lain dan contoh darah tersebut diuji untuk HIV dalam cara anonim yang tidak terkait 
dengan maksud yang lain. Sekitar 250 pasien yang dipilih selama periode 8 minggu dan selanjutnya 
diulangi setiap setahun sekali. Pengawasan HIV dimulai di Indonesia pada tahun 1988 ketika itu ada 
dua kawasan penjagaan yang dipilih – satu di Jakarta dan lainnya di Surabaya. Kawasan penjagaan 
secara bertahap diperluas. Pada tahun 1989 kawasan tersebut telah meliputi Bali dan Yogyakarta, 
pada tahun 1990 bertambah di Riau (Batam) dan Sumatera Utara (Medan), pada tahun 1991 di Nusa 
Tenggara Barat, Jawa Barat dan Jawa Tengah. Pada tahun 1996 kawasan tersebut semakin diperluas 
meliputi 15 propinsi dan sekarang meliputi seluruh 26 propinsi. Populasi penjagaan HIV meliputi: 

• PSK perempuan yang terdaftar pada lokalisasi WTS (PSK) permanen yang resmi 
• Pasien STI dan TB di rumah sakit 
• Narapidana 
• Kelompok-kelompok beresiko tinggi yang dipilih seperti awak truk, nelayan, pelaut 
• Waria  
• Pengguna Narkoba Suntikan (Injecting Drug Users – IDU) 

Pengawasan pada awalnya hanya dilakukan oleh Departemen Kesehatan Indonesia, dan pihak 
lain baru mulai terlibat setelah dibentuknya Komisi Nasional AIDS pada tahun 1994. Beberapa survai 
yang dilaksanakan secara teratur oleh Deaprtemen Kesehatan dengan koordinasi melalui Direktorat 
Pengawasan Penyakit Menular dan Kesehatan Lingkungan. LSM-LSM dan beberapa lembaga 
bilateral mendukung sistem pengawasan ini. Juga ada beberapa survai ad hoc pemerataan sero dan 
survai penilaian cepat terhadap kelompok-kelompok berperilaku resiko tinggi seperti kelompok-
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kelompok PSK (di jalanan dan lokalisasi), gigolo, PSK laki-laki, waria, pengemudi truk, homoseks, 
pelaut, nelayan, gadis panggilan, hostes klub malam, panti pijat, diskotik , dll. 

Salah satu contoh inisiatif program BSS yang utama adalah BSS  yang dilaksanakan oleh 
Pusat Penelitian Kesehatan, Universitas Indonesia dengan bantuan dari USAID dan AusAID. Program 
yang dilaksanakan setiap tahun sejak 1996 pada tiga pelabuhan laut besar di Indonesia – Jakarta, 
Surabaya dan Manado – telah mewawancarai dan melakukan tes pada: 

• PSK perempuan, pelaut dan pekerja pelabuhan di seluruh lokasi; 
• Awak truk dan pekerja pabrik laki-laki dan perempuan di Surabaya; 
• Pelajar SMU laki-laki dan perempuan di Manado. 

Program ini melibatkan total 3.800 responden (Utomo et al., 1998) dan telah dilakukan lima 
kali sejak 1996. Di samping itu, AusAID juga telah mendanai sejumlah penelitian tambahan di tiga 
kota lain (Denpasar, Kupang dan Makassar) pada tahun 1998 dan 2000. 

BSS ini memang sangat bernilai dalam menyoroti kejadian infeksi HIV di Indonesia. Namun, 
jumlah lokasi masih terbatas dan ada sejumlah kelompok-kelompok beresiko tinggi yang belum 
terliput dalam penelitian ini. Selain itu, akan lebih bermanfaat bila memiliki sejumlah informasi 
mengenai populasi beresiko rendah. 

Salah satu sumber penting mengenai infeksi HIV adalah terkait dengan pengujian rutin 
terhadap para pekerja seks oleh Pusat Pengawasan Penyakit dan Kesehatan Lingkungan (Centre for 
Disease Control and Environmental Health - CDC-EH) untuk beberapa penyakit menular seks seperti 
sipilis. Pengujian ini digunakan sebagai basis untuk pemberian perawatan bagi para pekerja seks yang 
terjangkit infeksi. Sisa darah dari pengujian ini kemudian diuji lagi secara anonim untuk HIV. 
Sebagaimana dijelaskan oleh Direktorat Jenderal Pengawasan Penyakit Menular dan Kesehatan 
Lingkungan (1991, 8), ‘sistem pengawasan ini memberikan suatu gambaran yang baik mengenai 
jangkauan cakupan infeksi HIV di seluruh penjuru negeri’. 

 

1.4 Kesimpulan 

 Situasi kontemporer terkait dengan HIV dan AIDS di Indonesia tercermin dalam 
Tabel 2. Indonesia memiliki laporan kejadian yang rendah tentang infeksi HIV namun ada 
peningkatan yang cukup besar dalam beberapa tahun belakangan ini. terbukti ada pertumbuhan 
epidemi yang sangat cepat yang saat ini terkonsentrasi pada beberapa sub-populasi yang terlibat 
dalam perilaku beresiko tinggi. Sebagaimana disimpulkan oleh Direktorat Jenderal Pengawasan 
Penyakit Menular dan Kesehatan Lingkungan (2001, 2): 

‘Kenaikan tingkat kejadian HIV pada pekerja seks dan pemakai alat suntik 
narkoba, disertai dengan tingkat penggunaan kondom yang rendah di kedua 
kelompok tersebut, menunjukkan bahwa infeksi HIV tidak terelakkan lagi 
akan terus meningkat di kalangan pasangan seks dari laki-laki dan perempuan 
ini, dan sebagian dari infeksi ini akan menular pada bayi-bayi mereka’. 
Laporan yang sama menjelaskan bahwa tingkat kejadian infeksi HIV yang menyebar ke 

penduduk Indonesia yang lebih luas lagi akan tergantung pada: 
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• Seberapa besar infeksi HIV dibiarkan berkembang di dalam kawasan sub-populasi 
berperilaku resiko tinggi. 

• Pola jaringan kerja seksual dari kelompok-kelompok ini dengan mereka yang beresiko 
lebih rendah. 

• Seberapa besar pembauran seksual berlangsung di kalangan penduduk dalam skala luas. 

Jelaslah bahwa mobilitas penduduk merupakan salah satu unsur yang sangat berpengaruh 
dalam masalah ini karena unsur ini akan mempengaruhi tingkat dan sifat-sifat interaksi antar 
kelompok-kelompok di kalangan penduduk Indonesia. 
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Tabel 2: Ringkasan tentang Kejadian HIV dan AIDS di Indonesia, 2001 

Sumber: Direktorat Jenderal Pengawasan Penyakit Menular dan Kesehatan Lingkungan, 2001, 
4 

Jumlah penduduk Indonesia, 2000  209.546.300 

Kasus AIDS yang dilaporkan, 1987-Juni 2001 578 

Perkiraan total kasus AIDS, 1987-2000  5.056 

Kematian akibat AIDS yang Dilaporkan, 1987-Juni 2001 258 

Perkiraan Total Kematian akibat AIDS, 1987-2000a 3.856 

Perkiraan Jumlah Orang Indonesia yang Hidup 
dengan HIV, 2001 

80.000-120.000 

Pemerataan HIV yang diukur dalam kelompok-
kelompok yang berbeda: 

Prosentasi tertinggi yang diukur dalam kelompok 
beresiko dengan jumlah yang diuji, tahun, lokasi 

Pekerja Seks Perempuan (FSW) 26,5 % (n, Merauke 2000) 

Pekerja Seks Waria (Waria) 6,1 % (n 199, Jakarta 1997) 

Pengguna Narkoba Suntik (IDU) 40 % (n 156 Jakarta 2001) 

Pasien STI laki-laki 1,4 % (n 273, Bali dan Makasar 1999) 

Pendonor Darah 0,011 % (n 598.603, nasional, 2000/01) 

Perempuan hamil 0,35 % (n, Riau, 1998/99) 

Perekrutan Militer 0 % (n 13.856, nasional, 1997/98) 

Perilaku beresiko yang diukur pada tahun 2000 (3 
kota dengan kelompok resiko yang sebanding) 

 

% pekerja kapal / awak truk yang memakai jasa seks 
tahun lalu 

46,8 % 

% klien yang selalu gunakan kondom dengan FSW 
tahun lalu 

6,9 % 

% klien gunakan kondom saat terakhir berhubungan seks 
dengan FSW 

22,1 % 

% FSW dengan semua klien yang menggunakan 
kondom minggu lalu 

12,1 % 

% FSW dengan klien terakhir yang menggunakan 
kondom 

41,3 % 

% waria dengan klien terakhir yang menggunakan 
kondom  

59,9 % 

% IDU yang berbagi jarum suntik dalam satu bulan 
terakhir 

47,0 % 
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BAB 2 

HIV/AIDS  DI INDONESIA  -  KONDISI SAAT INI 

2.1 Pendahuluan  

Meskipun 60 persen penduduk dunia tinggal di Asia, dilaporkan pada akhir tahun 1999 bahwa 
terdapat 6,9 juta penduduk Asia yang terjangkit virus HIV (Bickers dan Crispin, 2000) atau sekitar 18 
persen dari jumlah penduduk dunia. Jumlah ini lebih banyak dari pada empat kali jumlah penduduk di 
Afrika yang menderita AIDA (Sehgal, 1999). Pada tahun 1999 diperkirakan bahwa 478.000 penderita 
akan meninggal karena HIV/AIDS di Asia Pasifik dan akan ditemukan 920.000 infeksi baru 
(Chantavanich, Beesey dan Paul (2000,, 2000, 4).  

Tabel 3: Jumlah Pengidap HIV/AIDS Positif di Indonesia Sampai November 2000  

Sumber: UNAIDS (Jakarta), 2000 

 
Tahun AIDS HIV (+) Jumlah 

1987 2 4 6 

1988 2 5 7 

1989 3 4 7 

1990 5 4 9 

1991 12 6 18 

1992 10 18 28 

1993 17 96 113 

1994 16 71 87 

1995 20 69 89 

1996 32 105 137 

1997 34 83 117 

1998 74 126 200 

1999 47 178 225 

2000  (sampai Nov) 172 344 516 

Jumlah Total 446 1,113 1,559 

 

Di Indonesia dilaporkan bahwa jumlah kasus HIV/AIDS positif seperti pada Tabel 3 diatas 
masih cukup kecil, meskipun terdapat peningkatan yang cukup berarti dalam jumlah pada akhir tahun 
1990-an. Pada saat itu, indikasinya menunjukkan bahwa pada tahun 2000, jumlahnya akan meningkat 
sekitar seribu orang. Tetapi kita jangan cepat puas dengan jumlah itu, karena: 
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• Jelas sekali bahwa di Indonesia kasus yang dilaporkan hanya sebagian dari kasus yang 
sebenarnya (PBB memperkirakan di China terjadi hal serupa, hanya 5 persen saja yang 
dilaporkan menderita HIV/AIDS – Bickers dan Crispin, 2000, 38).  

• Ada peningkatan secara berkala dalam kasus yang dilaporkan per tahunnya.  
• Kondisi di Indonesia dianggap menguntungkan bagi penyebaran penyakit secara cepat 

seperti yang terjadi di Thailand (Kaldor, 2000). 

Pada tabel 3, tampak bahwa dalam dua belas bulan terakhir terjadi peningkatan jumlah penderita 
HIV/AIDS di Indonesia sebesar dua kali lipat. Ini menunjukkan bahwa meskipun tingkat infeksi 
HIV/AIDS secara resmi masih cukup rendah, tingkat infeksi dapat meningkat secara drastis. UNAIDS 
memperkirakan bahwa jumlah kasus AIDS di Indonesia saat ini sekitar 52.000 (Suharno, 2001), 
sementara perkiraan lain (Direktorat Jenderal Pengendalian Penyakit Menular dan Kesehatan 
Lingkungan, 2001, 4) menyatakan jumlah penderita HIV/AIDS di Indonesia pada tahun 2001 
mencapai 80.000 sampai 120.000 kasus. Laporan yang sama menunjukkan (p.4), ‘…makin rendahnya 
tingkat infeksi HIV secara konsisten dalam satu dasa warsa belakangan ini hanyalah mimpi di masa 
lalu’.  

Penyebaran HIV/AIDS di Indonesia tampaknya telah melalui tiga tahapan (Utomo, 
komunikasi personal) setelah masuk pada tahun 1987.  

a) Pada awalnya hanya muncul pada kelompok tertentu dan disebarkan lewat hubungan seks 
homoseksual.  

b) Pada tahun 1990, metode penyebarannya melalui hubungan seks hetero seksual.  

c) Dalam 18 bulan belakangan, terdapat peningkatan tajam penyebarannya lewat jarum suntik 
bagi Pengguna Narkoba Suntik (IDU), meskipun penyebaran lewat hetero seksual masih 
menjadi yang utama.  

Tabel 4: Indonesia:  Pengguna Narkoba Suntik Di Tengah Masyarakat yang dilaporkan 
Terinfeksi HIV/AIDS, 1995-2001 

Sumber: Irwanto, 2001 

Tanggal Jumlah kasus 
HIV/AIDS  

Jumlah Pengguna 
Narkoba Suntik  

 

Persentase  

Desember 1995 364 4 1.0 

Juli 1999 908 10 1.0 

April 2000 1,235 44 3.6 

Desember 2000 1,624 253 16.0 

Februari 2001 1,778 338 19.0 
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Irwanto (2001) mencatat adanya peningkatan besar-besaran yang terjadi dalam kasus HIV/AIDS 
diantara para Pengguna Narkoba Suntik seperti yang terlihat pada Tabel 4. Penelitian tentang IDU di 
8 kota besar di Indonesia menunjukkan adanya hubungan antara berbagai bentuk penularan 
HIV/AIDS. Di beberapa kota, antara 50 sampai 60 persen Pengguna Narkoba Suntik pernah 
berhubungan seks dalam bulan terakhir dan hanya 10 persen yang menggunakan kondom.  

 

Tabel 5: Situasi HIV/AIDS di Beberapa Negara Asia Tenggara selama 1999-2000 

Sumber: Chantavanich, Beesey dan Paul, 2000, 4 

 

Negara 
Perkiraan Jumlah 

penderita 
HIV/AIDS. 

Tingkat infeksi 
dewasa  
(Persen) 

HIV pada kehamilan 
(Persen) 

Perkiraan dewasa 
meninggal 

Kamboja 220,000 4.04 2.6 14,000 

Laos 1,400 0.05 na 130 

Myanmar 530,000 1.99 3.4 48,000 

Thailand 735,000 2.15 1.8 66,000 

Vietnam 100,000 0.24 0.15 2,500 

China 600,000 1.18 0.2 260  (nyata) 

Indonesia 80,000-120,000  na  

 

 Tabel 5 menunjukkan bahwa Indonesia diperkirakan memiliki kasus HIV/AIDS yang 
lebih rendah dibandingkan dengan negara-negara di sepanjang teluk Mekong kecuali Laos, meskipun 
memiliki jumlah penduduk yang lebih besar dari semua negara kecuali China.  

 

2.2 Variasi Spasial Di antara Kasus HIV/AIDS 

Dalam konteks laporan terkini, ada berbagai variasi kasus HIV/AIDS diantara berbagai 
daerah di Indonesia. Tabel 6 menunjukkan jumlah infeksi positif yang dilaporkan, kasus AIDS dan 
kematian karena HIV/AIDS di tiap propinsi di Indonesia sampai akhir November 2000. Penyebaran 
spasial dari jumlah infeksi HIV/AIDS ini terlihat jelas pada Gambar 2 yang menunjukkan penyebaran 
antar propinsi secara lebih geografis. Jika hal ini dibandingkan dengan penyebaran spasial dari jumlah 
penduduk Indonesia (Gambar 1), maka kasus HIV/AIDS bisa dianggap tidak terlalu besar. Tabel 6 
menunjukkan bahwa kebanyakan kasus HIV/AIDS yang dilaporkan hanya muncul di dua propinsi 
utama, DKI Jakarta, dan Papua (dulu Irian Jaya) yang sama-sama mencatat angka 59,3 persen dari 
kasus yang dilaporkan. Ini sangat bertolak belakang dengan kontribusi mereka terhadap keseluruhan 
jumlah penduduk yaitu jika dihitung secara nasional hanya 5,2 persen saja pada tahun 2000.  
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Tabel 6: Indonesia:  Jumlah Kasus HIV/AIDS yang Dilaporkan di Tiap Propinsi, 1987-
2000 

Sumber: UNAIDS (Jakarta), 2000 

No. Propinsi HIV+ AIDS Jumlah Kematian 

1. DKI Jakarta 386 187 573 79 

2. Papua 217 136 353 95 

3. Riau 103 14 117 6 

4. Jawa Timur 94 21 115 11 

5. Jawa Barat 46 33 79 13 

6. Bali 44 24 68 8 

7. Sumatra Selatan 49 2 51 2 

8. Kalimantan Barat 32 1 33 0 

9. Sumatra Utara 27 5 32 3 

10. Jawa Tengah 24 6 30 5 

11. Kalimantan Tengah 27 0 27 0 

12. Maluku 16 3 19 2 

13. Sulawesi Selatan 15 1 16 1 

14. Kalimantan Timur 13 0 13 0 

15. Sulawesi Utara 1 7 8 4 

16. Yogyakarta 3 3 6 0 

17. Sumatra Barat 4 1 5 1 

18. Kalimantan Selatan 4 0 4 0 

19. Jambi 3 0 3 0 

20. Lampung 3 0 3 0 

21. Nusa Tenggara Barat 0 2 2 0 

22. Nusa Tenggara Timur 1 0 1 0 

23. Aceh 1 0 1 0 

 Jumlah 1,113 446 1,559 231 

 

Catatan:  11 di Sumatra Selatan, 18 di Sumatra Utara, 27 di Kalimantan Tengah, 28 di 
Kalimantan Barat, 82 di Papua dan 12 di Riau adalah para nelayan dari Thailand yang 
telah kembali ke negara mereka. 
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Gambar 2: Indonesia:  Persebaran HIV/AIDS, 2000 

Sumber: UNAIDS, 2000 
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Tabel 7: Indonesia:  Jumlah Kasus AIDS per 100.000 Penduduk di Tiap Propinsi, 
November 2000 

Sumber: UNAIDS (Jakarta), 2000 

No. Propinsi 
Jumlah Kasus AIDS per 
100.000 jiwa  

1. Papua/Irian Jaya 5.95 

2. DKI Jakarta 1.86 

3. Bali 0.80 

4. Riau 0.30 

5. Sulawesi Utara  0.23 

6. Maluku 0.13 

7. Yogyakarta 0.10 

8. Jawa Barat 0.08 

9. Jawa Timur 0.06 

10. Nusa Tenggara Barat 0.05 

11. Sumatra Utara 0.04 

12. Kalimantan Barat 0.03 

13. Sumatra Selatan 0.03 

14. Sumatra Barat 0.02 

15. Jawa Tengah 0.02 

16. Sulawesi Selatan 0.01 

 Jumlah 0.21 
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Sangat perlu bagi kita untuk meneliti berbagai variasi yang terjadi diantara propinsi di 
Indonesia dalam jumlah kasus HIV/AIDS yang dilaporkan. Tabel 7 menunjukkan infeksi penyakit 
dalam jumlah kasus  per 100.000 jiwa. Ini sangat berguna untuk menunjukkan penyebaran HIV dalam 
bentuk peta yang bisa dilihat pada Gambar 2. Jika kita melihat tingkat pelaporan lagi (Tabel 6), 
Jakarta dan Papua/Irian Jaya menduduki posisi teratas, namun kasus di Bali juga menonjol karena 
memiliki tingkat pelaporan sebanyak empat kali rata – rata nasional. Propinsi Riau dan Sulawesi 
Utara juga memiliki tingkat pelaporan diatas rata-rata.  

2.3 Daerah Pemusatan HIV/AIDS di Indonesia  

Salah satu poin utama disini adalah kenyatan bahwa pada tiap daerah dimana tingkat 
pelaporan HIV lebih besar dibanding tingkat rata-rata nasional, selalu terdapat komponen migrasi. 
Kini kita akan melihat tiap daerah dengan tingkat pelaporan tinggi secara terperinci.   

Gambar 3: Tingkat Kasus AIDS per Propinsi: Jumlah Kasus per 100.000 Jiwa per 31 
Agustus 1999 

Sumber: UNAIDS (Jakarta), 2000 
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Jika melihat Irian Jaya/Papua, tampak jelas bahwa di wilayah ini ada epidemi serius dari HIV/AIDS 
yang tengah terjadi. Baru-baru ini surat kabar menyatakan bahwa pada bulan Maret 2001 terdapat 114 

kasus infeksi HIV/AIDS baru yang dilaporkan di propinsi tersebut yang jumlahnya sebanding dengan 
jumlah total laporan kasus infeksi HIV/AIDS yang dilaporkan di seluruh Indonesia dalam dua belas 
bulan sebelumnya yang mencapai 1.235 kasus. Ini menandakan kritisnya situasi di beberapa bagian 
propinsi yang terpengaruh HIV/AIDS. Wilayah Merauke, yang memiliki tingkat infeksi paling tinggi, 
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mencatat adanya 101 kasus baru, dan sisanya di wilayah Jayapura lainnya (Kompas, 9 April 2001). 
Dari keseluruan 546 kasus yang dilaporkan, penyebarannya adalah: 
• Merauke   -   314 
• Sorong   -   53 
• Timika   -   45 
• Fak Fak   -   34 
• Jayapura   -   34 

Gambar 4: Peta Irian Jaya 

Sumber : Manning dan Rumbiak, 1989 

 

 

Kasus yang dilaporkan adalah yang terdeteksi di rumah sakit dan poliklinik saja, yaitu sekitar 
2,1 juta warga Irian Jaya telah terinfeksi. Jumlah penderita sesungguhnya tentu lebih besar dari ini. 
Dilaporkan pula bahwa di Merauke ada kasus anak yang terinfeksi HIV/AIDS lewat kelahiran.  
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Kasus HIV/AIDS pertama di Irian dilaporkan di Merauke pada tahun 1992 – 6 kasus. Sampai 
bulan Maret 2001, (Direktorat Jenderal Pengendalian Penyakit Menular dan Kesehatan Lingkungan 
Indonesia, 2001) terdapat kasus HIV/AIDS di 11 dari 13 kabupaten di propinsi ini dan ada 546 kasus 
dilaporkan. Ini mencerminkan tingkat pelaporan sebesar 6 per 100.000 jiwa – 28 kali lebih tinggi 
dibanding tingkat nasional (0,22). Terlebih lagi, wilayah Merauke merupakan satu-satunya kasus di 
Indonesia yang melebihi angka 1 persen untuk keseluruhan jumlah penduduk. Penting sekali disadari 
bahwa kebanyakan penderita adalah warga asli Irian Jaya. Ada beberapa perilaku dan budaya 
setempat yang mendukung penyebaran HIV/AIDS, terutama penggunaan pasangan yang lebih dari 1. 
Situasi ini makin serius sehingga pemerintah propinsi bekerja sama dengan pemerintah pusat 
membuat rencana penanggulangan HIV/AIDS untuk tahun 2000-2003 dengan menggunakan bantuan 
dari pihak asing.  

Tabel 8: Irian Jaya:  Tingkat Kasus HIV pada Penduduk dengan Resiko Tinggi dan 
Rendah pada Akhir Tahun 2000 

Sumber: Direktorat Jenderal Pengendalian Penyakit Menular dan Kesehatan Lingkungan 
Indonesia, 2001, 2 

 
Jenis penduduk Tingkat kasus HIV yang 

ditemukan di lokasi pengawasan 

Pekerja Seks Perempuan 0-26.5 

Pengguna jasa 0-2.75 

Nelayan  0-2.8 

Pekerja sektor transportasi 0-2.6 

Buruh Pabrik 0-1.2 

Penduduk umum 0-1.16 

Pelajar  0-0.6 

Wanita Hamil 0-0.25 

 

Kasus HIV di kelompok yang beresiko tinggi di Irian pada tahun 2000 bisa dilihat pada Tabel 
8. Jelas terlihat bahwa tingkat kasus paling tinggi adalah diantara pekerja seks perempuan. Gambar 5 
menunjukkan bahwa ada beberapa variasi antara konsentrasi pekerja seks perempuan dengan 
konsentrasi tertinggi yang ada di Merauke. Namun, infeksi tersebut ada di semua wilayah terutama 
Sorong, Biak dan Manokwari.   
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Tampak jelas bahwa tingginya kasus HIV positif ini melibatkan penularan secara 
heteroseksual (94,9 persen) dengan proporsi homoseksual yang kecil (2,2) dan penularan lewat 
kelahiran (2,9). Salah satu aspek dari penularan di Irian adalah proporsi yang besar dalam kasus AIDS 
ini yang menimpa perempuan (35,5 persen). Sekitar 39 persen diantaranya berumur antara 20-29 
tahun dan 31 persen berumur 30-39 tahun.  

Kasus HIV/AIDS terbesar di Indonesia ada di Jakarta, dimana lebih dari sepertiga kasus yang 
dilaporkan ada disini dan Jakarta juga memiliki tingkat pelaporan tertinggi kedua di seluruh negeri, 
sedikit lebih kecil dibandingkan sepertiga yang ada di Irian Jaya/Papua. Jelas sekali bahwa sebagai 
pusat urban yang besar di Indonesia tentu akan memiliki konsentrasi dari berbagai kelompok yang 
paling rentan terinfeksi HIV, termasuk diantaranya:  

• Pengguna Narkoba Suntik . 
• Sebagaian besar pekerja seks perempuan. 
• Populasi gay. 
• Sebagiam besar migran lajang dan tanpa teman. 
• Pengguna Narkoba melalui pembuluh darah 

Gambar 5: Irian Jaya:  Tingkat Infeksi HIV diantara Pekerja Seks Perempuan di Lokasi 
Pengawasan, 1997-2000 

Sumber: Direktorat Jenderal Pengendalian Penyakit Menular dan Kesehatan Lingkungan 
Indonesia, 2001, 3 
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Situasi di Jakarta tercermin pada penelitian BSS di tahun-tahun terakhir ini. Tabel 9 misalnya, 
menggambarkan pola pengetahuan dan penggunaan kondom diantara PSK selama priode 1996-2000. 
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Terlihat bahwa meskipun ada peningkatan kecil dari proporsi PSK yang mengetahui paling tidak dua 
dari tiga cara efektif untuk mencegah penularan HIV/AIDS, ini hanyalah peningkatan yang sangat 
kecil. Terlebih lagi, mayoritas PSK (hampir 90 persen) masih melakukan hubungan seks tanpa 
menggunakan kondom. Pola serupa juga terjadi jika kita melihat pada beberapa pengguna jasa PSK 
(pengemudi truk, pelaut, pekerja pelabuhan). Tabel 10 memberikan informasi tentang kelompok ini. 
Hampir separuhnya dilaporkan berhubungan seks dengan PSK pada tahun lalu, yang menandakan 
bahwa mereka kelompok yang juga rentan terhadap HIV/AIDS. Terlebih lagi kurangnya pengetahuan 
mereka tentang pencegahan HIV/AIDS lebih sedikit dibanding PSK dan penggunaan kondom saat 
berhubungan seks dengan PSK juga sangat rendah.  

Tabel 9: Jakarta:  Pengetahuan tentang HIV/AIDS dan Penggunaan Kondom diantara 
PSK, 1996-2000 (Persen) 

Sumber: BSS Jakarta, 1996-2000 

 
 Tahun 

 1996 1997 1998 1999 2000 

Jumlah responden 399 400 398 408 600 

Tahu paling tidak 2 cara pencegahan HIV/AIDS  68.2 67.8 80.4 83.6 76.7 

Selalu menggunakan kondom ketika berhubungan seks 20.0 14.0 13.6 14.9 10.3 

Menggunakan kondom dalam hubungan seks terakhir  51.1 47.0 38.9 60.8 43.5 

 

Tabel 10: Jakarta:  Pengetahuan tentang HIV/AIDS dan Penggunaan Kondom diantara 
para Sopir Truk, Pelaut dan Pekerja Pelabuhan, 1996-2000 (Persen) 

Sumber: BSS Jakarta, 1996-2000 

 Tahun 

 1996 1997 1998 1999 2000 

Jumlah Responden 399 400 400 403 601 

Tahu paling tidak 2 cara pencegahan 
HIV/AIDS  

70.4 71.3 87.1 92.1 68.0 

Pernah berhubungan seks dengan PSK dalam 
tahun belakangan 

30.1 34.5 49.5 31.8 47.0 

Selalu menggunakan kondom ketika 
berhubungan seks dengan PSK 

14.2 10.9 4.0 7.0 3.9 

Menggunakan kondom dalam hubungan seks 
terakhir dengan PSK  

15.8 10.9 12.1 9.4 24.5 

Penting juga diketahui bahwa di Jakarta, tingkat Infeksi Seksual Menular diantara para PSK 
tinggi dan meningkat. Surjadi (2001) menemukan lewat penelitian di laboratorium terhadap sekitar 
200 PSK di Jakarta pada tahun 1996, 1998, dan 2000, bahwa proporsi penyakit Gonorrhoea/Raja 
Singa dan/atau Klamidia meningkat dari 23 persen menjadi 40,2 sampai 50,3 persen. Kenyataan 
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bahwa lebih dari separuh pengguna jasa PSK tidak menggunakan kondom merupakan elemen utama 
dalam hal ini.  

Sangat jelas bahwa propinsi Riau juga memiliki tingkat infeksi HIV diatas rata-rata dan 
mobilitas penduduknya sangat berpengaruh terhadap hal ini. Sudah sejak lama kepulauan Riau 
menjadi tempat transit dari mobilitas penduduk antar berbagai pulau, Sumatra, Singapura dan 
Semenanjung Malaysia. Disini muncul pula industri seks, yaitu pekerja seksk perempuan dari 
Indonesia melayani tamu laki-laki dari Singapura. Ini hanya sebagian saja, karena banyak para 
perempuan yang juga pergi ke Singapura pada malam harinya (biasanya tidak tercatat) untuk 
melayani tamu dan kembali lagi ke kepulauan esok harinya. Sekarang ini, bisnis hiburan di beberapa 
pulau di dekat Singapura, terutama Batam (lihat Gambar 26) sangat terorganisir untuk melayani 
warga Singapura yang berwisata satu hari (dan warga Malaysia baru – baru ini). Industri seks menjadi 
bagian dari bisnis hiburan ini. Pulau Batam merupakan elemen utama disini, namun ada juga industri 
serupa di pulau lainnya. Misalnya, di salah satu pulau lain, terdapat 30 bar dan sekitar 600 PSK aktif. 
Laporan terkahir dari salah satu surat kabar (Jakarta Post, 9 April 2001) menyebutkan bahwa ‘terdapat 
ratusan pekerja seks yang berusia belasan tahun dari Jawa dan Sumatra yang pergi ke Pulau Karimun 
… menawarkan jasa mereka dengan harga Rp.150.000 (US$15) dan Rp.250.000 (US$25) per jam di 
beberapa hotel murah dan menengah di pulau tersebut …  perempuan tersebut terbujuk oleh pesatnya 
industri pariwisata di pulau ini yang sangat terkenal bagi para wisatawan dari negara Malaysia dan 
Singapura.’  

Pada kasus Riau, proliferasi industri seks tidak hanya berfungsi untuk melayani wisatawan 
dari Singapura dan Malaysia. Selama 20 tahun, Batam menjadi wilayah pengembangan utama 
Pemerintah Indonesia yang dekat dengan Singapura sehingga menarik banyak pabrik dan mampu 
menawarkan beragam insentif. Pulau ini juga merupakan pulau perdagangan bebas, selain itu juga 
berperan sebagai daerah penampung untuk kegiatan di Singapura yang makin terpinggirkan dari 
negara pulau tersebut karena keterbatasan lahan dan tingginya biaya peraturan. Misalnya, usaha 
peternakan babi kini telah dilarang di Singapura karena alasan kesehatan dan sekarang dipindahkan ke 
Indonesia. Ini juga disertai dengan proliferasi pabrik di Batam yang tidak mampu menyediakan buruh 
dari warga setempat, sehingga sebagai akibatnya terjadi migrasi besar-besaran ke Batam dari berbagai 
daerah di Indonesia terutama Jawa dan Sumatra. Diantara para migran tersebut, jumlah terbesar 
adalah lajang atau yang telah menikah tapi meninggalkan pasangan mereka (baik laki-laki maupun 
perempuan) dan industri seks yang berkembang mampu memenuhi tuntutan dari kelompok ini.  

Diantara propinsi lainnya, propinsi berikut memiliki jumlah laporan kasus HIV/AIDS 
tertinggi dan tingkat kasus per 100.000 jiwa tertinggi:  

• Bali berada di urutan ketiga untuk tingkat pelaporan (0,8/100.000) dan urutan 
keenam terbesar dalam kasus yang dilaporkan semua propinsi. Irwanto (2001) 
melaporkan bahwa pada bulan Desembar 2000 diadakan pengujian HIV yang 
dilaksanakan oleh Departemen Kesehatan Propinsi Bali terhadap 187 narapidana 
di Rumah Tahanan Kerobokan di Denpasar. Tercatat bahwa 160 diantaranya 
adalah pengguna nakoba dan 66 Pengguna Narkoba Suntik serta 34 dari mereka 
ternyata positif mengidap HIV. Alasan terjadinya infeksi HIV di Bali seperti 
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yang tampak dalam kasus di atas masih kurang jelas. Beberapa menyatakan 
bahwa Bali beresiko tinggi, mengingat tingginya aktivitas wisatawan di propinsi 
tersebut, terutama industri narkoba dan seks setempat. Namun, benar juga bila 
dikatakan bahwa bila ada tingkat pengawasan yang lebih tinggi di propinsi itu 
tentu saja lebih banyak lagi jumlah orang tertular yang terdeteksi.  

• Sulawesi Utara merupakan daerah dengan tingkat kasus per 100.000 jiwa 
tertinggi kelima. Alasan peningkatan ini juga masih kurang jelas, namun 
propinsi ini dikenal sebagai sumber PSK, tidak saja di wilayah lain di Indonesia 
namun juga sampai ke Malaysia Timur dan Filipina.  

• Sumatera Selatan – Kota Palembang merupakan daerah urutan terbesar ketiga di 
luar Jawa dan memiliki industri seks yang besar.  

• Jawa Timur – Kota Surabaya merupakan pusat rumah bordil di Indonesia 
(Steele, 1981, Hull, Sulistyaningsih dan Jones, 1998) serta sumber PSK di 
seluruh Indonesia. Surjadi (2001) melapokan bahwa PSK di Surabaya pada 
tahun 1996, 1998, dan 2000 memiliki tingkat Infeksi Seksual Menular sebesar 
37,0; 60,5; dan 31,3 persen.  

• Jawa Barat – Merupakan propinsi terbesar di Indonesia. Namun, industri seks di 
kota utamanya (Bandung) tidak sebesar di Surabaya. Beberapa daerah di Jawa 
Barat (terutama Kabupaten Indramayu dan Cirebon, Subang dan Purwakarta) 
merupakan daerah asal PSK.  

Nanti akan terlihat bahwa dari kasus-kasus diatas yang memiliki tingkat pelaporan HIV/AIDS di atas 
rata - rata, mobilitas penduduk memainkan peranan penting.  

2.4 Karakterisitik Warga Indonesia yang Mengidap HIV/AIDS  

Perlu disimpulkan beberapa karakterisik dari kasus HIV/AIDS. Distribusi usianya bisa dilihat 
pada Gambar 6. Hampir separuhnya (46,2 persen) berumur antara 20-29 tahun, sementara 25,9 persen 
berumur antara 30-39 tahun, 8,6 persen berumur 40-49 tahun dan 8,1 persen baru berumur antara 15-
19 tahun. Diantara kasus infeksi HIV ini, 38,2 persen merupakan perempuan dan diantara mereka 
yang terinfeksi AIDS 19,3 persen diantaranya adalah perempuan. Sekitar 18,4 persen diantaranya 
adalah warga asing. Modus penularan yang dilaporkan adalah:  

• Heteroseksual   -   70.5 persen  
• Homoseksual/Biseksual   -   9.6 persen 
• Pengguna Narkoba Suntik -   18.3 persen 
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Gambar 6: Indonesia:  Struktur Umur Penduduk yang Terinfeksi HIV, November 2000 

Sumber: Direktorat Jenderal Pengendalian Penyakit Menular dan Kesehatan Lingkungan 
Departemen Kesehatan Republik Indonesia) 

 

2.5 Hasil dari Penelitian tentang Tingkat Infeksi  

Data statistik resmi yang dikutip disini tentang tingkat infeksi HIV/AIDS di Indonesia hanya 
merupakan gambaran sekilas dari jumlah orang yang sebenarnya terinfeksi. Salah satu sumber 
(Wiebel dan Safika, n.d.) melaporkan bahwa pada tahun 1999 meskipun hanya terdapat 274 kasus 
AIDS yang dilaporkan, 709 diantaranya dicatat sebagai terinfeksi HIV, namun angka sebenarnya bisa 
mencapai:  

• Dewasa dan Anak-anak -  52,000 
• Dewasa (15-49)  -  51,000 
• Perempuan (15-49)  -  13,000 
• Anak-anak (0-14)  -  680 

Ini berarti tingkat infeksi diantara para orang dewasa adalah 0,05 persen yang masih relatif 
rendah. Namun, laporan terakhir (Anon, 2001) menekankan bahwa penyebaran epidemi HIV/AIDS di 
Indonesia makin meluas karena:  

• Meningkatnya kecenderungan lapangan kerja seks komersial.  
• Migrasi domestik dan internasional.  
• Urbanisasi. 
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• Pengembangan industri pariwisata. 
• Kemiskinan. 
• Kedekatan wilayah dengan epidemi tingkat lanjut. 
• Peningkatan hubungan seks dengan banyak pasangan.  
• Perilaku seksual beresiko tinggi kelompok tertentu.  

Gambar 7: Indonesia:  Tingkat Infeksi HIV pada Kelompok Beresiko Tinggi (Sub-Populasi 
Tertentu) 

Sumber : Dr. Fonny J. Silfanus, MOH 

 

 

Sangat penting artinya untuk mengemukakan data penelitian tentang kelompok beresiko 
tinggi ini untuk menunjukkan signifikansi HIV/AIDS terhadap kelompok ini. Kebanyakan data disini 
diambil dari Kaldor, dkk. (2000) dan beberapa data Departemen Kesehatan tidak terpublikasi yang 
disediakan oleh Dr. Fonny J. Silfanus M.Sc. Gambaran secara menyeluruh dari pengamatan utama 
terhadap kelompok beresiko tinggi ini ditunjukkan pada Gambar 7. Gambar ini menunjukkan 
tingginya tingkat infeksi diantara para PSK di Riau dan Irian Jaya serta diantara para Pengguna 
Narkoba Suntik di Jakarta, Jawa Barat dan Bali. Kebanyakan dari pengawasan tersebut dilakukan 
pada PSK yang bekerja di lokalisasi. Gambar 8 menunjukkan tingkat infeksi secara menyeluruh pada 
kelompok ini yang relatif rendah, namun meningkat tajam pada akhir 90-an dan melewati batas 0,1 
persen pada tahun 1998. Beberapa propinsi melaporkan  tingkat infeksi diatas 1 persen, meskipun 
Gambar 9 menunjukkan bahwa angka sebenarnya dari para PSK di Irian Jaya/Papua lebih tinggi dari 

as of 31 March 2001
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ini. Nyata sekali bahwa 2000 gambar tersebut menunjukkan peningkatan besar-besaran dalam kasus 
infeksi di Irian Jaya/Papua. Data tingkat infeksi dari Riau juga menunjukkan tingkat infeksi yang 
tinggi diantara para PSK. Gambar 10 menunjukkan tingkat infeksi yang melebihi 1 persen pada tahun 
1998.  

 

Gambar 8: Indonesia:  Tingkat Infeksi HIV diantara para Pekerja Seks, 1994-1998 

Sumber: Kaldor dkk., 2000 

 

 

Figure 9: Indonesia: Tingkat Infeksi HIV Terbaru diantara Para Pekerja Seks 
Perempuan, 1998 dan 2000 

Sumber: Kaldor dkk., 2000 
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Figure 10: Indonesia:  Tingkat Infeksi HIV di Riau  

Sumber: Kaldor dkk., 2000 

 

 

Data pengamatan terakhir menunjukkan tingkat infeksi PSK di berbagai daerah seperti yang 
tampak pada Tabel 11 dan menunjukkan tingkat infeksi yang melebihi 1 persen di lima propinsi. 
Keseluruhan kenaikan tren infeksi diantara para PSK tersebut tampak pada Gambar 11.  

Tabel 11: Indonesia:  Tingkat Infeksi HIV (Besaran) diantara para PSK di beberapa 
Lokasi di tiap Propinsi, 1994/95-2001 

Sumber: Dr. Fonny J. Silfanus, MOH 

 
Propinsi Kisaran  Tingat Infeksi HIV 

Irian Jaya 0-26.5% 

Riau 0-8% 

Yogyakarta 0-2.3% 

Sumsel 0-1.31% 

Jatim 0-1.2% 

Sumbar 0-0.75% 

Sulsel 0-0.56% 

Jambi 0-0.43% 

Bali 0-0.4% 

DKI Jakarta 0-0.1% 
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Gambar 11: Indonesia:  Tingkat Infeksi HIV diantara para PSK di Empat Propinsi, 1994-
2001 

Sumber: Dr. Fonny J. Silfanus, MOH 

 

Gambar 12: Jakarta:  Tingkat Infeksi HIV diantara para Waria, 1993-1997 

Sumber: Dr. Fonny J. Silfanus, MOH 
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Gambar 13: DKI Jakarta:  Tingkat Infeksi HIV dalam Donor Darah, 1992-1998 

Sumber: Dr. Fonny J. Silfanus, MOH 

 

 

Pengawasan diantara kelompok lain menunjukkan pola yang serupa dengan tingkat awal 
infeksi yang rendah namun meningkat secara tajam dalam tahun belakangan. Gambar 13 
menunjukkan pola donor darah di DKI Jakarta antara tahun 1992 dan 1998. Pernah ada beberapa 
penelitian dilakukan terhadap narapidana. Seperti ditegaskan sebelumnya, Irwanto (2001) melaporkan 
bahwa pada pengawasan yang dilakukan di Rumah Tahanan Kerobokan di Denpasar Bali ditemukan 
bahwa160 dari 187 narapidana yang diuji merupakan pengguna narkoba, 66 diantaranya merupakan 
Pengguna Narkoba Suntik dan 35 sisanya positif mengidap HIV.  

Gambar 14: Indonesia:  Infeksi HIV diantara para Anggota Angkatan Bersenjata Baru, 
1997-1998 

Sumber: Dr. Fonny J. Silfanus, MOH 
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Tabel 12: Indonesia:  Tingkat Infeksi HIV diantara berbagai sub-penduduk  

Sumber: Dr. Fonny J. Silfanus, MOH 

 
Survei  

Survei Sero pada perempuan hamil   

Propinsi DKI Jakarta  1.2 persen 

Kotamadia Jayapura (Propinsi Irian Jaya), 1998 0.25 persen 

Kecamatan Kepri (Propinsi Riau), 1999 0.25 persen 

Survei sero pelajar di Jayapura, 1998 0.6 persen  (4 of 647) 

Survei sero sopir di Jayawijaya (Propinsi Irian Jaya), 1998 2.6 persen  (4 of 151) 

Survei sero pengguna jasa PSK di Wamena (Propinsi Irian Jaya), 2000 2.74 persen  (2 of 73) 

 

Survei yang diadakan pada populasi beresiko tinggi di Indonesia ternyata menunjukkan 
tingkat insiden yang rendah pula. Misalnya pada Gambar 14 tampak bahwa diantara para anggota 
angkatan bersenjata baru yang diuji pada tahun 1997 tidak didapati adanya HIV. Ini berbeda dengan 
yang terjadi di Thailand. Kasus lainnya digambarkan dalam Tabel 12, dimana survei dilakukan 
diantara para perempuan hamil di tiga daerah dimana tingkat infeksi HIV tinggi, yaitu: Jakarta, Irian 
dan Riau. Survey menunjukkan bahwa daerah – daerah ini mempunyai tingkat infeksi sebesar 1,2 
persen, 0,25 persen dan 0,25 persen. Di Irian Jaya, tingkat infeksi mencapai 0,6 persen untuk pelajar, 
2,6 persen untuk pengemudi dan 2,74 persen untuk para pengguna jasa PSK. Ini menunjukkan 
tingginya tingkat infeksi HIV di propinsi ini.  

2.6 Pengetahuan Tentang HIV/AIDS 

Sejalan dengan pengetahuan tentang HIV/AIDS, dalam Survei Demografi dan Kesehatan 
tahun 1997 (Biro Pusat Statistik Indonesia, Kementrian Kependudukan, Departemen Kesehatan dan 
Macro International, 1998) dari 28.810 perempuan menikah berumur antara 15-49 ditemukan bahwa 
51,5 persen diantaranya pernah mendengar tentang AIDS. Sumber utama mereka adalah dari Radio 
(18 persen), saudara (1), televisi (4,7) dan media cetak (15).  

Pengawasan tentang perilaku di Jakarta, Surabaya, dan Manado pada tahun 1996 dan 1997 
oleh Utomo dilakukan dengan menanyakan dua cara pencegahan HIV/AIDS kepada kelompok 
beresiko, dan hasilnya adalah sebagai berikut: (Utomo mengutip Anon, 2001): 

• Pekerja Seks Komersial - 71.4 persen (1996) 77.5 persen (1997) 
• Laki-laki beresiko tinggi - 76.4 persen (1996) 79.0 persen (1997) 
• Pelajar Sekolah Menengah  - 92.9 persen (laki-laki) 84.4 persen (perempuan) 

Salah satu penelitian yang paling mendetail dilakukan oleh Utomo (2001) yang juga 
melakukan pengawasan tentang perilaku dari responden pada tahun 1998 dan 2000 di Bali, Kupang 
(Nusa Tenggara Timur) dan Makasar (Sulawesi Selatan). Responden ini diambil dari kelompok 
berikut:  
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• Pekerja Seks Komersial Perempuan (sektor formal dan informal) 
• Pengguna jasa PSK Perempuan  
• Homoseksual 
• Waria 
• Pelaut  
• Pengemudi truk 
• Sopir angkutan umum  

Gambar 15: Bali:  Persentase Kelompok yang Menyatakan bahwa Menggunakan Kondom 
adalah cara untuk Mencegah HIV  

Sumber : Utomo dkk., 1999 

Gambar 16: Bali:  Persentasi Responden Laki-Laki yang Selalu Menggunakan Kondom 
ketika Berhubungan Seks dengan PSK pada Tahun-tahun Terakhir 1998-2000 

Sumber: Utomo dkk., 1999 
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Terdapat peningkatan proporsi responden yang menyatakan bahwa menggunakan kondom 
adalah salah satu cara untuk mencegah penularan HIV. Gambar 15 menunjukkan hasil dari Bali. 
Namun, pengetahuan responden tentang Infeksi Seksual Menular masih tetap rendah dan proporsi 
responden laki-laki yang menyatakan pernah menderita Infeksi Seksual Menular bervariasi antara 14 
sampai 40 persen dan diantara PSK mencapai 35 persen sampai 15 persen, waria 23 sampai 14 persen 
dan gay 9 sampai 18 persen. Meskipun ada peningkatan proporsi penggunaan kondom oleh responden 
dalam berhubungan seks dengan PSK, namun Gambar 16 menunjukkan bahwa proporsi tersebut 
masih relatif rendah.  
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BAB 3 

LITERATUR TENTANG MOBILITAS PENDUDUK DAN  
PENYEBARAN HIV/AIDS 

3.1 Pendahuluan 

Hubungan antara penyebaran HIV/AIDS dengan mobilitas penduduk, menurut Skeldon 
(2000, 1), adalah hubungan yang ‘nyata dan kompleks’. Dampak dari perpindahan penduduk ini 
dalam hal penyebaran penyakit menular tampak sangat jelas. Penyakit menular dapat menyebar 
melalui hubungan antar manusia, oleh karena itu jika manusia yang telah terjangkit pindah, maka 
mereka kemungkinan besar akan menyebarkan penyakit tersebut. Hubungan ini telah banyak 
diketahui sejak dulu kala dan telah ada penelitian yang dilakukan terhadap perpindahan penduduk 
yang menunjukkan adanya hubungan ini. Mungkin penelitian klasik ‘Pendatang dan Malaria’ yang 
dilakukan oleh Mansell Prothero telah menunjukkan secara definitif tentang pentingnya dan implikasi 
dari perpindahan pendudukan di Afrika Barat dalam menularkan, mengontrol dan memberantas 
penyakit malaria. Selanjutnya, terdapat banyak  penyusunan literatur penting yang mengkaitkan antara 
penyebaran penyakit menular dengan mobilitas penduduk, dan pada tahun 1990-an literatur ini telah 
mencakup penyebaran HIV/AIDS. Secara khusus, ada beberapa buku dan kumpulan makalah yang 
membahas masalah ini, termasuk sebuah buku khusus mengenai International Migration (Vol. 36, 
No. 4, 1998) dan buku-buku yang ditulis oleh Herdt (1997) serta Haour-Knipe dan Rector (1996). 
Ada juga beberapa artikel dan makalah penting yang membahas masalah ini (seperti Caldwell, 
Anarafi dan Caldwell, 1987; Decosas dkk., 1995). 

Skeldon (2000, 1-2) mengidentifikasi tiga persoalan penting dalam hubungan antara mobilitas 
penduduk dengan HIV/AIDS: 

• Dalam perpindahan penduduk, tidak ada yang lebih penting dari perilaku para pendatang. 
Hal ini merupakan kombinasi dari perpindahan penduduk dengan perilaku yang beresiko 
tinggi (hubungan seks tanpa pelindung atau pemakaian jarum suntik yang sama oleh para 
pemakai narkoba) yang merupakan persoalan utama. 

• Kelompok yang paling beresiko bukanlah hanya pendatang yang telah ter-identifikasi 
secara konvensional, tapi juga pendatang non permanen. 

• Mobilitas dapat membuat seseorang masuk ke dalam situasi yang beresiko tinggi.  

Hubungan antara mobilitas penduduk dengan penyebaran HIV/AIDS jelaslah tidak 
sesederhana seperti yang terlihat dalam Gambar 17. Gambar ini menunjukkan bahwa para pendatang 
hanya mempunyai resiko lebih tinggi untuk terjangkit HIV daripada yang bukan pendatang jika 
mereka memiliki perilaku yang beresiko tinggi daripada non-pendatang. Hal ini tentunya menjadi 
masalah bagi beberapa kelompok pendatang, namun tidak semua. Setelah terjangkit mereka tentunya 
dapat menularkan penyakit tersebut di tempat lain yang mereka datangi. 

 Chantavanich, Beesey dan Paul (2000, iii) telah meringkas sifat hubungan ini sebagai 
berikut: 
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‘Situasi-situasi beresiko yang membuat penduduk yang suka berpindah-pindah 
rentan terhadap penyakit HIV/AIDS adalah sangat kompleks dan harus 
ditentukan melalui pemahaman tentang situasi-situasi tertentu. Dikarenakan 
jauh dari keluarga dan masyarakat mereka dimana norma-norma seksual dan 
sosial diterapkan dan dipatuhi pada tingkatan yang berbeda, kini mereka harus 
beradaptasi dengan lingkungan yang baru. Di tempat mereka yang baru ini 
mereka mungkin lebih bebas, mendapatkan pengalaman dan peluang baru, 
serta medapat dorongan yang kuat dari rekan kerja mereka sehingga 
mempengaruhi pola pikir dan perilaku mereka. Di sisi lain, kegiatan-kegiatan 
mereka mungkin dibatasi oleh kondisi kehidupan yang terpencil, atau 
sebaliknya dibatasi oleh majikan mereka, penduduk setempat dan aparat 
penegak hukum setempat. Mereka biasanya hidup di rumah yang penuh sesak 
dengan sedikit privasi, dan di luar komunitas mereka, berhadapan dengan 
bahasa dan budaya yang berbeda serta menghadapi kesulitan untuk 
memperoleh informasi tentang resiko yang membahayakan kesehatan dan 
layanan kesehatan. Di samping rasa bosan, dan dengan sedikitnya kesempatan 
untuk beristirahat dan berekreasi, banyak pemuda dan orang tua akan memilih 
fasilitas hiburan apa saja yang tersedia. Biasanya ini berarti mereka minum 
minuman keras dan kadang-kadang menggunakan narkoba maupun 
menggunakan layanan seks komersial, dan bila ada kesempatan, mereka 
melakukan hubungan seks. 

Pekerja luar negeri merupakan kelompok khusus yang pasti menghadapi 
beberapa problema di atas sehingga mereka rentan terhadap HIV/AIDS. 
Thailand memiliki jumlah yang terbesar kemudian diikuti oleh Vietnam. 
Banyak di antara mereka yang mungkin pindah dari suatu daerah dengan 
tingkat prevalensi HIV/AIDS yang lebih tinggi, ke daerah tujuan yang lebih 
rendah tingkat prevalensi HIV/AIDS-nya; walaupun demikian, di beberapa 
negara tidak disediakan informasi yang memadai tentang pendatang tertentu 
atau masyarakat setempat dimana pendatang akan  menjadi bagian dari 
masyarakat tersebut. Potensi kerentanan terhadap kesehatan yang buruk atau 
kesulitan psikologis sosial adalah sangat jelas terlihat namun kerentanan 
mereka terhadap HIV/AIDS tidak terlihat secara jelas’. 
 

Gambar 17: Kaitan Antara Mobilitas Penduduk dengan Peningkatan Resiko Terkena Infeksi 
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Literatur tentang mobilitas penduduk dan penyebaran HIV/AIDS di Afrika lebih banyak dari 
literatur tentang Asia, namun ada banyak pelajaran di dalam literatur Afrika untuk situasi di Asia. 
Mobilitas penduduk diakui sebagai salah satu unsur yang paling berperan dalam penularan HIV di 
Afrika (Brockerhoff dan Biddlecom, 1999; Fontanet dan Piot, 1994; Hunt, 1989). Hsu dan 
Du Guerny, (2000, 2) menyatakan bahwa ‘… di Afrika, epidemi ini sudah lama dianggap sebagai 
epidemi berbasis di kota (sehingga) mengabaikan kerentanan penduduk desa, para pendatang yang 
pulang kampung dan kelompok-kelompok dinamis lain seperti pedagang yang sering melakukan 
perjalanan. Pengabaian penduduk desa ini mengakibatkan penyebaran epidemi menjadi tidak 
diketahui selama jangka waktu yang lama’. Pengabaian ini seharusnya tidak boleh terjadi di Asia pada 
umumnya dan Indonesia pada khususnya. Telah diketahui sejak dulu (Hugo, 1975, 199) bahwa 
keterkaitan antara daerah perkotaan dan pedesaan adalah sangat kuat dan ada tingkat aliran penduduk 
yang tinggi di antara keduanya. 

Para pendatang tidak dapat dipastikan memiliki tingkat resiko tertular virus HIV yang lebih 
tinggi dari yang bukan pendatang. Walaupun demikian, sebagian dari mereka lebih rentan secara 
kelompok karena: 

• Kemampuan untuk memilih proses migrasi yang berarti bahwa penduduk yang beresiko 
yang lebih tinggi adalah penduduk yang lebih aktif berpindah-pindah.  

• Dampak dari konteks pendatang, khususnya di daerah tujuan, yang mungkin 
mempengaruhi mereka untuk memiliki perilaku yang beresiko tinggi. 

Salah satu penelitian yang paling komprehensif mengenai perpindahan penduduk dengan 
HIV/AIDS dilakukan di Kenya dengan menguji hipotesa yang menyatakan bahwa ‘bila dibandingkan 
dengan mereka yang bukan pendatang, para pendatang laki-laki dan perempuan di daerah perkotaan 
dan pedesaan nampaknya lebih cenderung terlibat dalam kegiatan-kegiatan seksual yang dapat 
meningkatkan resiko mereka terjangkit HIV dan akhirnya berujung pada AIDS’ (Brockerhoff dan 
Biddlecom, 1999, 834). Para penulis ini menggunakan data Demographic and Health Survey (DHS) 
tahun 1983 untuk Kenya dan menguji kaitan ini. Mereka mengajukan suatu model konseptual 
mengenai pengaruh perpindahan penduduk terhadap perilaku seksual mereka (Gambar 18). Mereka 
menyimpulkan bahwa walaupun ada bukti hubungan yang mungkin antara perpindahan penduduk 
dengan perilaku seksual yang beresiko tinggi di Kenya, namun hubungan ini tidak sama di kalangan 
kelompok yang berbeda gender dan kelompok pendatang. Mereka mengusulkan bahwa strategi 
intervensi kesehatan harus mengikuti dua cara: 

• Ditargetkan pada kelompok-kelompok pendatang tertentu (laki-laki di perkotaan, 
perempuan di pedesaan serta mereka yang pindah dari daerah kota ke desa). 

• Difokuskan pada pasangan suami istri dan mitra pendatang, khususnya pendatang laki-
laki, serta kemampuan mereka untuk melakukan kegiatan seksual yang aman. 

Peran mobilitas penduduk dalam penyebaran infeksi HIV di Afrika telah terdokumentasi 
dengan baik. Sebuah penelitian yang dilakukan baru-baru ini di daerah pedesaan di Afrika Timur 
(White dkk., 2001) menggunakan data survai yang terperinci dari daerah-daerah pedesaan ini untuk 
membuat sebuah analisa statistik yang dilengkapi dengan data sosio-demografi, perilaku dan 
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epidemiologikal yang bermutu tinggi tentang kaitan antara infeksi HIV dengan mobilitas orang 
dewasa.  
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Gambar 18: Model Konseptual tentang Pengaruh Perpindahan Penduduk terhadap Perilaku 
Seksual  

Sumber: Brockerhoff dan Biddlecom, 1999, 836 

 

Sebagian dari hasil penelitian yang diperoleh adalah sangat penting dari sudut pandang 
Indonesia: 

• Rute transportasi (khususnya rute truk) sangat berperan dalam penularan HIV secara 
nasional dan internasional. Dari sini, hubungan seksual dengan masyarakat setempat 
memang rendah, namun cukup untuk menularkan HIV ke masyarakat pedesaan. Sekali 
masuk dalam masyarakat tersebut, selanjutnya faktor penentu lainnya seperti penyebaran 
STD atau perilaku seksual akan menentukan apakah terjadi epidemi atau tidak. 

• Resiko infeksi HIV tergantung pada mobilitas individu, sedangkan resiko yang terkait 
dengan mobilitas tergantung pada keadaan. 

• Ada beberapa variasi resiko, tergantung dari jenis mobilitas apa yang dilakukan, contoh: 
mobilitas antara daerah pedesaan pada umumnya kurang beresiko dibandingkan dengan 
sirkulasi dan perpindahan penduduk antara perkotaan dengan pedesaan. 

• Resiko yang terkait dengan mobilitas harus beraksi melalui faktor-faktor penentu infeksi 
HIV seperti jumlah dan jenis pasangan seksual. 

• Walaupun terjadi penyesuaian berbagai sifat epidemiologis dan perilaku sosio-demografis 
di tingkat individu, namun penyebaran HIV tetap terkait dengan indikator-indikator 
mobilitas, khususnya perjalanan menuju daerah perkotaan. 

• Perempuan pendatang yang janda memiliki resiko terinfeksi HIV yang sangat tinggi. 

Di kawasan Asia Tenggara, penelitian penting tentang mobilitas penduduk dan HIV/AIDS 
dilaksanakan di daerah Greater Mekong oleh Chantavanich, Beesey dan Paul (2000, v). Mereka 
berhasil mengidentifikasi kecenderungan mobilitas dan perpindahan penduduk yang utama berikut ini 
di daerah tersebut: 
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• Tingkat mobilitas penduduk dari semua jenis yang semakin meningkat. 
• Peningkatan terbesar pada mobilitas penduduk non permanen. 
• Peningkatan perpindahan penduduk antar negara, walaupun perpindahan di dalam negeri 

masih tetap dominan. 
• Arus perpindahan didominasi oleh kaum laki-laki dan perempuan muda. 
• Lebih banyak laki-laki yang merantau dibandingkan perempuan, meskipun perpindahan 

kaum perempuan semakin meningkat dan mereka terlibat dalam berbagai jenis pekerjaan. 
• Sebagian besar pendatang yang pindah karena alasan ekonomi ini merantau tanpa 

didampingi keluarga, walaupun anggota keluarga mereka mungkin bergabung dengannya 
di kemudian hari. 

Terkait dengan mobilitas penduduk dan HIV/AIDS, mereka mendapat hasil temuan berikut 
ini: 

• Perilaku beresiko dari individu dan/atau kelompok penduduk ini sangat dipengaruhi 
oleh keadaan beresiko yang mereka hadapi. 

• Penyebaran HIV dengan cepat terjadi melalui hubungan seks komersial dan kadang-
kadang melalui penggunaan jarum suntik saat mengkonsumsi narkoba, namun 
penyebaran yang lambat terjadi melalui hubungan seks dengan pasangan tetap, juga 
menimbulkan kekhawatiran besar. 

• Sebagian kelompok penduduk tertentu rentan terhadap masalah HIV/AIDS 
dikarenakan oleh lingkungan pekerjaan, kondisi hidup serta kondisi-kondisi beresiko 
lainnya seperti nelayan, pekerja angkutan, pekerja seks dan hiburan, serta dapat 
melibatkan petugas berseragam, pejabat negara, dan (sebagian) pekerja pendatang. 

• Daerah rawan, yang biasanya terletak di luar kota, muncul akibat berkumpulnya 
penduduk yang dinamis, dan semakin banyaknya tempat hiburan dan seks serta 
hubungan seks yang tidak aman. 

• Banyak pelabuhan, tempat pemberhentian truk, perkotaan serta lokasi-lokasi di 
perbatasan cocok disebut sebagai daerah rawan dan banyak di antaranya yang tidak 
memiliki proyek-proyek pencegahan HIV yang ditargetkan dengan baik. 

• Setiap lokasi memiliki konfigurasinya sendiri yang unik yang membentuk sebuah 
daerah rawan – yaitu daerah dimana ada perdagangan seks dan banyak pelangggan 
sex mungkin tidak akan menjadi rawan apabila tingkat penggunaan kondom di sana 
cukup tinggi; atau jika ada praktek penggunaan jarum suntik yang aman; atau jika 
kalangan perempuan diberdayakan dengan baik. 

• Daerah rawan merupakan daerah yang beresiko bagi mereka yang tidak sadar akan 
resikonya, seperti para pendatang lintas perbatasan yang baru dan kurang memahami 
tentang populasi HIV/AIDS. 

• Diskriminasi terhadap para pendatang di sebuah negara asing dapat meningkatkan 
kerentanan mereka terhadap HIV’. 
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Chantavanich, Beesey dan Paul (2000, 7) menyimpulkan bahwa dalam GMS: 

‘Mobilitas penduduk merupakan salah satu faktor yang paling penting dalam 
mempercepat penularan HIV di suatu daerah. HIV akan menyebar beserta 
orang-orang, yang saat pindah, juga menyebarkan berbagai situasi yang 
beresiko sehingga mendesak atau mendorong mereka untuk terlibat dalam 
perilaku seks yang tidak aman atau dalam penggunaan narkoba. Mobilitas itu 
sendiri tidak dapat disalahkan, namun ‘lingkungan’ di sekitar penduduk yang 
berpindahlah yang membuat mereka menjadi rentan. Perpindahan penduduk 
secara besar-besaran dalam GMS telah menciptakan adanya lingkungan 
beresiko tersebut di beberapa tempat (‘daerah rawan’) yang terus 
menyebarkan epidemi ini’. 

3.2 Penyebaran HIV/AIDS di Kalangan Pendatang 

Ada perdebatan dalam literatur mengenai apakah pendatang seperti ini beresiko terjangkit 
HIV lebih besar dari yang bukan pendatang. Walaupun hanya ada sedikit data yang membenarkan 
atau menyangkal fakta tersebut, ada beberapa hal yang jelas antara lain: 

• Status pendatang bukanlah faktor yang beresiko namun lingkungan mereka. Oleh karena 
itu ada beberapa tingkat penyebaran yang sangat beragam di antara kelompok pendatang 
yang berbeda. 

• Secara umum, hanya ada sedikit resiko di kalangan “migrants per se” (yaitu pendatang 
yang kurang/lebih permanen) dan sirkulator atau orang-orang yang pindah secara tidak 
permanen. 

Tentunya ada beberapa kasus dimana warga pendatang di beberapa negara memiliki tingkat 
penyebaran yang lebih tinggi dari mereka yang bukan pendatang di daerah tujuan: 

• Di Jepang pada tahun 1999 didapati bahwa penduduk yang bukan warganegara Jepang 
tercatat sebanyak 1,5 persen dari total penduduk Jepang, dimana sekitar 28,8 persen dari 
mereka dilaporkan positif terinfeksi HIV (Sawada, Negesthi dan Edaki, 2000). 

• Di Brunei pada tahun 1995, dari 252 orang yang dilaporkan positif terinfeksi HIV, hanya 
6 orang yang merupakan warganegara Brunei (Indonesian Observer, 9 September 1995). 

Dalam hal negara-negara asal mereka, Weerakoon (1997, 77) menyangkal bahwa para 
pendatang beresiko lebih besar terinfeksi waktu melakukan perjalanan ke luar negeri daripada 
terjangkit penyakit tesebut dari luar negeri lalu menyebarkannya. Ia mengutip sejumlah kasus dimana 
para pendatang yang pulang merupakan sumber resiko yang lebih besar dibandingkan penduduk non 
pendatang atau orang asing yang datang untuk bekerja di negara itu. 

• Sebuah penelitian yang dilakukan terhadap 494 orang yang positif mengidap HIV di 
Korea Selatan pada tahun 1991 mencakup 78 orang pelaut, 70 warga negara Korea 
Selatan yang kembali dari luar negeri dan hanya 21 orang asing. 

• Di Filipina, 39 orang dari 335 orang yang terdiagnosa terjangkit virus HIV antara tahun 
1984 sampai 1992 yakin bahwa mereka terjangkit virus tersebut saat bekerja di luar 
negeri sedangkan di tahun 1995, 158 dari 668 orang yang diketahui positif terjangkit HIV 
pernah menjadi OCW. 
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• Di Sri Lanka, 40 persen dari 44 kasus AIDS yang melibatkan perempuan adalah 
pembantu rumah tangga yang baru kembali dari Timur Tengah. 

• Dilaporkan (Daily News, 5 May 2001) bahwa separuh dari 8.000 orang Sri Lanka yang 
terjangkit HIV/AIDS adalah pekerja migran yang kembali ke negeri mereka. Hal ini 
membuat pejabat pemerintah negara itu mengembangkan sebuah modul kesehatan untuk 
diberikan ke semua OCW di 29 Pusat SLBFE (Sri Lankan Bureau of Foreign 
Employment) di seluruh penjuru negeri pulau itu. 

• Di Filipina pada bulan Januari 2000, 298 dari 1.356 orang Filipina yang terdaftar di 
National AIDS Registry adalah mantan OCW (Scalabrini Migration Centre, 2000, 34). 

3.3 Aktivitas Seksual Para Pendatang 

Ada beberapa penelitian yang meneliti perilaku para pendatang yang beresiko terjangkit HIV, 
khususnya pekerja pendatang. Salah satu penelitian yang menarik dilakukan terhadap 121 pekerja 
pendatang laki-laki yang baru kembali di Bangladesh (Gomes, Morshed dan Barua, 2000). Penelitian 
ini menemukan bahwa 11 persen pemudik melakukan hubungan seks di luar negeri dengan pasangan 
yang bukan istri mereka. Perlu disebutkan bahwa sebagian besar dari mereka bekerja di negara-negara 
yang mempunyai budaya yang sangat ketat dalam hal ini, seperti Kuwait dan Arab Saudi. Sekitar 85 
persen dari pendatang yang baru pertama kali bekerja menunjukkan bahwa mereka melakukan 
hubungan intim di negara tempat mereka bekerja, dan ini juga terjadi pada 36 persen dari pendatang 
yang bekerja di luar negeri lebih dari satu kali.  

Sayangnya, hanya ada sedikit informasi tentang budaya seks dari kelompok-kelompok etnis 
yang ada di Indonesia. Yang jelas ada perkembangan industri seks komersial yang cukup pesat (Hull, 
Sulistyaningsih dan Jones, 1998). Namun, tampak hubungan seks di luar nikah dan industri seks 
komersial merupakan persoalan yang sangat ditabukan oleh agama dan masyarakat di hampir semua 
kelompok etnis yang ada di Indonesia. Ada beberapa pengecualian untuk sebagian wilayah Irian 
Jaya/Papua, khususnya di Merauke yang memiliki tingkat insiden HIV/AIDS tertinggi di Indonesia. 
Chantavanich, Beesey dan Paul (2000, 6) mencatat bahwa di GMS, persoalan yang ditabukan ini tetap 
ada tapi: 

‘kaum laki-laki yang melakukan hubungan seks sebelum menikah dan di luar 
pernikahan masih dapat ditoleransi. Ini adalah hasil dari ketidakseimbangan 
status sosial antara laki-laki dengan perempuan sehingga mendorong 
munculnya industri seks di Thailand dan Kamboja … Sehingga laki-laki 
mengunjungi pekerja seks, dan mereka juga berhubungan dengan istri dan 
pacar mereka. Sejumlah kecil perempuan kini juga melakukan hal yang sama 
seperti laki-laki. Jaringan seks tidak aman yang signifikan ini sangat 
menyuburkan lahan bagi penularan HIV dan hal ini terjadi di semua negara’. 
Di Indonesia, maraknya pertumbuhan industri seks lokal menunjukkan tingkat dimana laki-

laki Indonesia banyak yang terlibat dalam hubungan pra-nikah dan di luar nikah dengan pekerja seks. 
Di samping itu, banyaknya pekerja pendatang yang pisah dari pasangan hidup mereka dan dari sanksi 
lokal membuat peluang mereka untuk memakai layanan pekerja seks menjadi lebih besar daripada 
mereka yang bukan pendatang. 
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3.4 Mengapa Beberapa Kelompok Pendatang Beresiko Lebih Besar 
Terjangkit Infeksi Daripada Mereka yang Bukan Pendatang? 

Nampak jelas dari literatur ini bahwa ada beberapa keadaan yang terkait dengan beberapa 
bentuk mobilitas yang meningkatkan peluang para pendatang untuk terlibat dalam perilaku yang 
beresiko tinggi. Keadaan-keadaan ini mencakup beberapa aspek berikut ini yang dapat dikutip dari 
literatur ini: 

• Mobilitas sering melibatkan beberapa bentuk gangguan sosial dan ekonomi serta 
meningkatnya rasa tidak aman pribadi yang dapat mengakibatkan peluang yang lebih 
besar untuk mengkonsumsi narkoba melalui alat suntik atau terlibat dalam industri seks. 

• Mobilitas sering melibatkan penghapusan batasan-batasan sosial pada para pendatang 
sehingga mereka lebih cenderung bereksperimen dengan pekerja seks komersial atau 
narkoba daripada bila mereka tetap tinggal di daerah asal mereka. 

• Perpindahan penduduk sering melibatkan pemisahan antara suami dengan istri untuk 
jangka waktu lama sehingga para suami menggunakan jasa PSK selama terpisah dari istri. 

• ‘Seks untuk bertahan hidup (Survival sex)’ adalah suatu fenomena di kalangan perempuan 
pendatang yang terpaksa masuk dalam pekerjaan seks komersial karena mereka tidak 
dapat menafkahi hidup mereka menggunakan cara lain. 

• Mobilitas biasanya dipilih oleh para remaja, khususnya remaja laki-laki yang sering lebih 
rentan terhadap perilaku beresiko ketimbang sub-kelompok yang lain. 

• Para pendatang sering menghadapi kesulitan beradaptasi dengan lingkungan-lingkungan 
yang ada di tempat tujuan sehingga mereka cenderung menggunakan industri seks atau 
narkoba. 

• Industri seks cenderung menjadi sangat aktif di daerah tujuan para pendatang sehingga 
membuka peluang bagi para pendatang untuk terlibat dalam industri seks. 

• Para pendatang mungkin terpaksa hidup dalam kondisi di tempat tujuan yang membuat 
mereka beresiko lebih besar untuk terinfeksi. 

• Para pendatang mungkin ditempatkan dalam situasi yang marjinal di tempat tujuan 
sehingga menghadapi resiko yang besar untuk terinfeksi. 

• Para pendatang mungkin menghadapi batasan-batasan besar di tempat tujuan yang 
mendorong mereka untuk terlibat dalam industri seks daripada terlibat dalam bentuk-
bentuk interaksi yang lebih teratur dengan lawan seks mereka. 

• Sifat ilegal dari sebagian mobilitas dapat menempatkan pendatang dalam situasi yang 
beresiko. 

• Salah satu persoalan yang tidak dijadikan subyek dari sebagian besar penelitian adalah 
terkait dengan fakta bahwa literatur ini telah menyebutkan bahwa mobilitas cenderung 
dipilih oleh mereka yang berani mengambil resiko, berorientasi bisnis, pemimpin sosial, 
dll. Fakta yang menyebutkan bahwa perpindahan ini sering dipilih oleh mereka yang 
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berani mengambil resiko ini mungkin juga menjadi salah satu sebab meningkatnya resiko 
HIV di kalangan para pendatang. 

• Para pendatang dapat merasakan diri mereka tidak dikenal di tempat tujuan, sehingga 
mereka merasa dapat berperilaku dalam cara-cara yang tidak mungkin dapat mereka 
lakukan di kampung halaman mereka. 

Literatur ini juga menyebutkan bahwa tingkat resiko pendatang terjangkit virus HIV dan 
terlibat dalam perilaku yang beresiko tinggi bervariasi tergantung jumlah elemen yang mencakup hal-
hal berikut ini: 

• Dengan karakteristik budaya dari kelompok pendatang terkait; 
• Sifat dasar dari keadaan di tempat tujuan; 
• Jenis mobilitas terkait (seperti legal vs ilegal, permanen vs non-permanen dll.); 
• Kondisi tempat kerja; 
• Apakah perpindahan ini dilakukan bersama keluarga atau sendirian; 
• Kebiasaan hidup sehat di tempat tujuan. 

Ciri-ciri umum yang utama dijumpai dalam literatur ini yang ada kaitannya dengan kebijakan 
dan intervensi, adalah bahwa para pendatang cenderung terkonsentrasi di daerah-daerah tertentu dan 
mereka juga berasal dari komunitas tertentu pula. Tentunya hal ini memungkinkan adanya menetapan 
target program-program interaksi. Kita dapat mengidentifikasi apa yang disebut ‘daerah rawan’ 
dimana ada konsentrasi kelompok-kelompok pendatang tertentu yang beresiko terinfeksi HIV 
misalnya: 

• Situasi ‘in transit’ dimana para pendatang sedang beralih dari daerah asal menuju tempat 
tujuan; 

• Di dalam atau di dekat tempat kerja dimana ada banyak pekerja pendatang; 
• Pelabuhan dan  bandar; 
• Pada umumnya daerah perkotaan, tapi khususnya daerah metropolitan yang besar; 
• Lokasi pertambangan, khususnya lokasi yang terletak di daerah terpencil; 
• Lokasi pembangunan konstruksi yang utama; 
• Rute transportasi dan tempat pemberhentian transportasi; 
• Daerah perbatasan. 

Literatur ini juga mengidentifikasi sejumlah pelaku utama dan oknum petugas perbatasan 
yang terlibat dalam hubungan antara mobilitas dengan industri seks komersial dan HIV/AIDS. 
Mereka ini mencakup: 

• Pengusaha industri seks; 
• Majikan; 
• Perekrut tenaga kerja dan perantara lain yang terlibat dalam proses mobilitas penduduk; 
• Penyedia alat transport bagi para pendatang; 
• pekerja seks, germo, mucikari; 
• Aparat pemerintah, polisi. 
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3.5 Perempuan Pendatang dan HIV/AIDS 

Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, kami tidak tahu jumlah sebenarnya orang 
Indonesia yang hidup dengan HIV atau dengan AIDS. Kami hanya tahu jumlah kasus yang dilaporkan 
dan penelitian-penelitian pengawasan sentinel memungkinkan kami membuat perkiraan jumlah orang 
Indonesia yang hidup dengan HIV. Oleh karena itu sangat sulit untuk mengetahui berapa banyak 
perempuan Indonesia yang hidup dengan HIV. Sekitar 44,9 persen dari semua kasus yang dilaporkan 
melibatkan perempuan yang terinfeksi HIV di Indonesia (UNAIDS/WHO, 2000, 1). Literatur ini 
menyebutkan bahwa secara global perempuan semakin rentan terinfeksi karena alasan-alasan berikut 
ini (Bandyopadhyay dan Thomas, 2000): 

• Pernikahan heteroseksual kini menjadi mode penularan yang dominan. 
• Secara biologis, perempuan mempunyai tingkat kerentanan yang lebih tinggi (2-4 kali) 

terhadap penyakit ini. 
• Perempuan sering berada dalam kondisi yang tak berdaya dimana mereka tidak mampu 

melindungi diri sendiri dan sering dipaksa melakukan hubungan seksual. 
• Perempuan sering memiliki status ekonomi yang lebih lemah dibandingkan laki-laki 

sehingga mereka ikut memiliki perilaku seksual yang beresiko tinggi. 

Faktor-faktor ini membuat semua perempuan beresiko tapi perpindahan penduduk dapat 
memperburuk unsur-unsur kerentanan ini. Walaupun migrasi sering dilukiskan sebagai proses 
pemberdayaan perempuan, namun kenyataannya migrasi dapat melanggengkan ketidakberdayaan 
mereka atau bahkan perpindahan membuat mereka semakin tidak berdaya (Hugo, 2000b). 
Perpindahan terjadi karena perempuan pendatang: 

• Dapat bekerja dimana mereka beresiko tinggi untuk melakukan aktivitas seksual yang 
tidak terlindungi – misalnya perpindahan perempuan secara besar-besaran yang terlibat 
(baik secara sukarela maupun tidak) dalam industri seks; 

• Fakta bahwa mereka mungkin tidak dilengkapi dokumen dan tidak dilindungi undang-
undang di daerah tujuan; 

• Mereka mungkin kurang memahami tentang daerah tujuan mereka sehingga mereka 
terekspos pada eksploitasi; 

• Mereka tidak mampu memperoleh akses ke layanan medis di daerah tujuan; 
• Mereka mungin mengalami eksploitasi seksual, pemerkosaan dan kekerasan seksual. 

Telah ada upaya feminisasi terhadap mobilitas penduduk di seluruh dunia selama dua 
dasawarsa terakhir ini dan upaya tentunya telah dilakukan di Indonesia (Hugo, 2000b). Upaya ini 
berlaku untuk perpindahan penduduk di dalam maupun di luar negeri. Adalah benar bahwa selama 
periode tersebut, proporsi perempuan yang dilaporkan telah terinfeksi HIV di Indonesia telah 
meningkat dari kurang dari 10 persen di akhir tahun 1980-an menjadi seperempatnya pada tahun 1993 
lalu sepertiga pada tahun 1995 (Weerakoon, 1997, 72). 
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Walaupun tidak diragukan lagi bahwa sebagian perempuan pendatang telah memasuki 
lingkungan yang beresiko tinggi terjangkit, namun sebagian lain tidak menghadapi masalah serupa. 
Ini terjadi khususnya pada sejumlah besar OCW perempuan yang bekerja sebagai pembantu rumah 
tangga. Dalam banyak kasus, PRT perempuan dilarang majikannya meninggalkan rumah mereka. 
Walaupun ada banyak kasus yang telah dilaporkan tentang perempuan yang mengalami tindak 
kekerasan seksual oleh majikan mereka (Heyzer, Nijeholt dan Weerakoon, 1994), namun ada juga 
yang sangat dibatasi untuk bergaul dengan lingkungan luar rumah tangga majikan mereka. Seperti 
yang dijelaskan oleh Weerakoon (1997, 73): 

‘Sementara … perilaku seperti ini melanggar hak asasi manusia, namun 
tindakan ini dapat dibenarkan sebagai upaya untuk melindungi pekerja mereka 
dari bahaya HIV’. 
Namun, ia melanjutkan: 

‘Ketika pekerja perempuan hamil atau terinfeksi STD atau HIV/AIDS, 
pertanyaan jarang diajukan tentang kemungkinan adanya pemerkosaan atau 
kekerasan seksual di rumah tangga tempat mereka bekerja. Bahkan perempuan 
tersebut dipulangkan segera ke daerah asalnya tanpa dilakukan investigasi, 
perawatan medis atau diberi kompensasi’. 

3.6 Migrasi Balik dan HIV/AIDS 

Salah satu aspek dari hubungan antara HIV/AIDS di satu sisi, dengan mobilitas penduduk di 
sisi lain, terkait dengan perpindahan penduduk yang menderita sakit. Seperti yang dijelaskan oleh 
Knodel (2001, 1) ‘AIDS adalah penyakit yang melemahkan daya tahan tubuh dan sangat fatal, yang 
biasanya mengakibatkan ketergantungan kepada orang lain untuk memperoleh perawatan dan bentuk-
bentuk bantuan yang lain. Walaupun mereka yang hidup dengan AIDS (persons with AIDS - PWA) 
sering mampu terus bekerja dan merawat diri sendiri, namun sebagian besar dari mereka butuh 
bantuan perawatan selama tahap-tahap akhir. Di samping itu, kepastian akan kematian sebenarnya, 
setidaknya untuk sebagian besar penderita yang tinggal di negara-negara yang sedang berkembang, 
dan stigmatisasi potensial yang terkait dengan penyakit ini, kemungkinan besar membuat PWA 
mencari lingkungan pendukung secara emosional dimana mereka dapat tinggal setelah gejala-gejala 
penyakit ini mulai nampak pada diri mereka maupun orang lain. Aspek-aspek penyakit ini sering 
mendorong adanya perubahan dalam cara hidup dan peraturan perawatan selama menderita penyakit 
tersebut’. Hanya ada sedikit penelitian yang menyelidiki pola mobilitas penderita AIDS (lihat 
misalnya Knodel, 2001; Ellis dan Muschkin, 1996; Buehler dkk., 1995; Cohn, 1994; Davis, Cameron 
dan Stapleton,1992; Rumley dkk., 1991). Sangat jelas bahwa dalam kondisi negara yang sedang 
berkembang, banyak penderita AIDS kembali ke daerah asal mereka untuk memperoleh bantuan 
keluarga. Daerah asal mereka ini sering biasanya terletak di desa. Dalam konteks Thailand, Knodel 
(2001, 9) menunjukkan adanya tingkat kepulangan yang tinggi di kalangan penderita AIDS. 

3.7 Dimensi Kebijakan dan Program  

 Terdapat sedikit literatur yang membahas tentang pelajaran-pelajaran yang terkait 
dengan cara memanfaatkan hubungan antara mobilitas penduduk - industri seks - HIV untuk 
memerangi penyebaran penyakit ini. Sebuah kompilasi yang pasti telah disediakan oleh UNESCO-
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UNAIDS (2000). Kompilasi ini menyajikan petunjuk tentang tindakan terbaik untuk mengembangkan 
dan melaksanakan program-program yang terkait dengan informasi, pembagian kondom, dll. Salah 
satu unsur pentingnya adalah poin yang disebutkan beberapa kali dalam laporan ini, yaitu: 

• Beberapa kelompok yang aktif berpindah adalah kelompok yang lebih beresiko daripada 
kelompok-kelompok yang tidak bermigrasi. 

• Daerah tujuan dari kelompok-kelompok yang bermigrasi ini cenderung terkonsentrasi 
secara spasial sehingga program-program intervensi dapat ditargetkan. 

• Demikian pula halnya dengan daerah asal para pendatang yang juga harus ditargetkan 
dalam program-program intervensi, juga terkonsentrasi secara spasial. 
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BAB 4 

POLA DAN TINGKATAN PERPINDAHAN PENDUDUK 
INTERNAL DI INDONESIA 

4.1 Pendahuluan  

Sepanjang tiga dasawarsa terakhir ini telah terjadi perubahan sosial dan ekonomi secara 
besar-besaran di Indonesia, akibatnya kedua hal tersebut menjadi penyebab sekaligus dampak 
dari hal berikut ini, pergerakan rakyat Indonesia baik secara tetap maupun sementara turut 
mengalami perubahan dalam bentuk, skala, sifat, pola persebaran serta komposisinya. Sensus 
penduduk tahun 1971 merupakan sensus yang pertama kali diselenggarakan semenjak 
kemerdekaan Indonesia yang mampu memberikan data4 perpindahan penduduk internal dan 
sensus-sensus berikutnya turut mengikutsertakan pertanyaan yang berhubungan dengan 
perpindahan penduduk sehingga terjadinya migrasi internal dapat diketahui.  

Bab ini akan mencoba membahas beberapa perubahan utama yang terjadi dalam 
mobilitas penduduk di Indonesia sepanjang tiga dasawarsa terakhir, dengan menekankan pada 
masa sekarang. Untuk mencapainya, maka data diambil dari berbagai sumber. Sumber ini 
termasuk sensus penduduk tahun 1971, 1980, dan 1990, dan Survei Sosial Ekonomi pada tahun 
1985 dan 1995 serta berbagai rangkaian data statistik nasional lainnya, namun juga tidak 
melupakan banyak berkembangnya studi kasus tentang penyebab dan dampak pergerakan 
penduduk di Indonesia. Yang terakhir disebut ini mencerminkan makin berkembangnya 
Indonesia dari sisi ekonomi, sosial dan politik dalam mobilitas penduduk yang dapat dilihat 
baik oleh peneliti maupun pembuat kebijakan dan perencana.  

Bab ini mencoba mengungkapkan sedalam mungkin berdasarkan data yang tersedia, 
bahwa terjadi kecenderungan secara menyeluruh dalam diri rakyat Indonesia untuk bergerak 
baik secara tetap maupun sementara dalam dua dasawarsa terakhir ini. Pergerakan ini menjadi 
makin pelik sejalan dengan terjadinya berbagai macam pergerakan pada waktu yang 
bersamaan. Tingkat perpindahan penduduk untuk kaum perempuan juga turut meningkat secara 
signifikan. Beberapa pergeseran penting dalam pola persebaran pergerakan penduduk turut 
diamati termasuk naiknya angka urbanisasi dari desa ke kota dan kecenderungan sebalikannya 
sepanjang era 1960an, 1970an serta awal 1980an dengan meningkatnya persebaran penduduk 
dari Pusat Indonesia ke Pinggiran Indonesia meskipun hal ini berubah lagi pada tahun 1990an, 
terutama sejak terjadinya krisis. Penelitian ini juga melihat adanya perubahan karakteristik 
dalam diri para penduduk yang bermigrasi di Indonesia.  

Penyebab dari perubahan pola, tingkat dan komposisi pergerakan ini dibahas melalui 
serangkaian teori perpindahan penduduk secara internal. Di sini akan terlihat jelas bahwasanya 

                                                      
4  Sensus pada jaman Kolonial Hindia Belanda dari Pemerintahan Hindia Timur telah mencakup data 

dan analisa migrasi internal (Hugo, 1975). 
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laju dan sifat perubahan ekonomi dan perubahan sosial di Indonesia sangat berperan dalam 
membentuk pola pergerakan penduduk. Namun, segmentasi pasar tenaga kerja, jaringan dan 
faktor kelembagaan juga turut berperan dengan adanya campur tangan pemerintah. Hal tersebut 
mengarah pada timbulnya berbagai macam pembahasan tentang dampak krisis terhadap pola 
perpindahan penduduk internal rakyat Indonesia, yang juga akan dibahas dalam penelitian ini.   

4.2 Perubahan Tingkat Mobilitas Penduduk 

Tidak diragukan lagi bahwasanya mobilitas individu dari setiap diri rakyat Indonesia 
meningkat dengan tajam sepanjang dua dasawarsa terakhir ini, yang dapat dianggap sebagai 
penyebab dan akibat dari adanya perubahan sosial dan ekonomi yang terjadi serta dengan 
adanya peningkatan sarana transportasi. Namun, tetap saja sangat sulit untuk mengukur 
perubahan di Indonesia secara pasti. Sensus dan survei sosial ekonomi yang dilakukan 
sehubungan dengan migrasi sepanjang dua dasawarsa terakhir dapat dilihat pada Tabel 13. Data 
ini, seperti yang dinyatakan sebelumnya, hanya sebagian kecil saja dari tingginya tingkat 
pergerakan penduduk yang hanya menggambarkan perpindahan penduduk antar propinsi yang 
cukup permanen. Meskipun hanya berupa sebagian kecil, data ini menunjukkan bahwa selama 
dua puluh lima tahun terakhir ini terjadi peningkatan sebesar 77,9 persen proporsi laki-laki 
Indonesia yang pernah tinggal di propinsi tertentu namun pada saat sensus dilakukan berada di 
propinsi lain. Sedangkan untuk perempuan, tingkatnya lebih tinggi, yaitu mencapai 97,6 persen. 
Data lebih lanjut tentang penduduk yang melakukan migrasi, baik laki-laki maupun perempuan 
dapat dilihat pada data migrasi selama lima tahun, untuk tahun 1990 dan 1995 pada Tabel 13. 
Meskipun angka perpindahan penduduk antar propinsi untuk perempuan di Indonesia masih 
lebih rendah dibanding dengan kaum laki-laki, namun angkanya makin mendekati. 
Meningkatnya keterlibatan perempuan dalam otonomi, yang terjadi dalam bentuk migrasi jarak 
jauh, merupakan perubahan  yang terpenting dalam mobilitas penduduk di Indonesia sepanjang 
waktu tersebut (Hugo, 1992). 
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Tabel 13: Indonesia:  Ukuran Perpindahan Penduduk, 1971-1995 

Sumber: Sensus Penduduk Indonesia tahun 1971, dan 1990; serta Survei Sosial 
Ekonomi tahun 1985 dan 1995 

Tahun Ukuran Perpindahan Penduduk Laki-laki Perempuan 

1971 Persentase yang pernah tinggal di propinsi lain  6.29 5.06 

1985 Persentase yang pernah tinggal di propinsi lain 8.37 7.29 

1985 Persentase perpindahan penduduk antar propinsi  7.04 6.75 

1985 Persentase perpindahan penduduk dalam lima tahun:   

 Antar propinsi  2.07 1.85 

 Dalam propinsi (antar kabupaten) 1.97 1.89 

1990 Persentase yang pernah tinggal di propinsi lain 10.62 9.03 

1990 Persentase perpindahan penduduk dalam lima tahun: antar 
propinsi  

3.54 3.12 

1995 Persentase yang pernah tinggal di propinsi lain 11.19 10.00 
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Apabila kita lihat Indonesia sepanjang tiga dasawarsa terakhir ini, kita dapat melihat 
dengan mudah salah satu perubahan yang paling besar adalah dengan meningkatnya jumlah 
kendaraan bermotor, baik angkutan umum maupun kendaraan pribadi. Saat ini, di Pulau Jawa 
saja setiap lingkungan memiliki alat transportasi umum bermotor. Sehingga tidak berlebihan 
rasanya jika dikatakan bahwa mobilitas individu sangat dipengaruhi oleh kepemilikan 
kendaraan bermotor dan mobil, namun juga oleh perkembangan alat transportasi umum yang 
begitu pesat.  Hal ini terlihat pada Tabel 14 yang menunjukkan tingkat kepemilikian kendaraan 
bermotor per orang menurun drastis di Indonesia. Selama kurun waktu 1971-1997 jumlahnya 
turun dari 300 menjadi 42 mobil, truk dan bus dan dari 129 menjadi 8 untuk seluruh kendaraan 
bermotor.  

Tabel 14: Indonesia:  Perbandingan Jumlah Orang per Kendaraan Bermotor, 1940-
1997 

Sumber: Data Biro Pusat Statistik tentang jumlah kendaraan bermotor dan panjang jalan  

Tahun 
Orang/Kendaraan bermotor  
(termasuk Sepeda Motor) 

Orang/Kendaraan bermotor  
(tidak termasuk Sepeda Motor) 

1940 823 991 

1950 1507 1691 

1956 446 735 

1961 263 447 

1966 191 375 

1971 129 300 

1976 63 193 

1978 46 144 

1980 38 123 

1985 24 80 

1990 20 64 

1993 17 55 

1994 16 51 

1995 15 47 

1996 14 45 

1997 8 42 

Penduduk Pulau Jawa yang mencapai 60 persen dari jumlah penduduk Indonesia secara 
keseluruhan pada tahun 1993, memiliki populasi kendaraan bermotor mencapai 66,3 persen dan 
73,2 persen untuk kendaraan jenis lainnya. Bukan hanya transportasi darat saja yang 
diperkirakan turut berperan dalam terjadinya mobilitas rakyat, namun juga melalui transportasi 
udara dan air, seperti yang tampak pada Tabel 15. Ini mencerminkan bahwa mobilitas di Luar 
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Indonesia juga mengalami peningkatan yang tajam, terutama sejalan dengan perluasan besar-
besaran dan pengembangan sistem perkapalan feri.  

Tabel 15: Indonesia:  Perubahan dalam Angka yang berkaitan dengan Berbagai 
Jenis Pergerakan, 1968-1997 

Sumber: Republik Indonesia, 1993 dan 1998 

 1968 1997 Perubahan (%) 

Penumpang yang diangkut dengan feri  6,780,000 79,246,000 +1,068.8 

Penumpang pesawat domestik  382,285 13,558,080 +3,446.6 

Penumpang pesawat luar negeri  68,170 3,498,712 +5,032.3 

Wisatawan mancanegara 86,100 5,089,725 +5,811.4 

Jumlah yang menunaikan ibadah haji  20,555 199,140 +868.8 

Gambaran yang tampak dari data diatas adalah adanya suatu masyarakat yang memiliki 
tingkat mobilitas spasial tinggi dan diman rata-rata tingkat mobilitas individu meningkat secara 
tajam dalam tiga dasawarsa terakhir ini. Hubungan antara perubahan ini dan pesatnya 
perubahan sosial ekonomi yang telah menyapu Indonesia sangatlah rumit dan berjalan dalam 
dua arah. Perjalanan pribadi makin mudah dan relatif lebih murah dan memungkinkan rakyat 
Indonesia untuk menjangkau berbagai tempat dalam mencari pekerjaan dan pendidikan. Proses 
ini makin diperkuat dengan adanya perluasan pendidikan dan penetrasi media sepenuhnya oleh 
media massa5 yang mengiklankan lowongan pekerjaan dan kemungkinan tinggal di berbagai 
daerah.  

4.3 Migrasi dalam Propinsi 

Mantan Presiden Soekarno sering kali menyatakan bahwa masalah utama 
kependudukan di Indonesia adalah ‘ketidakseimbangan’ persebaran penduduk, bukan 
pertumbuhan penduduk yang terlalu tinggi. Ini terlihat dengan adanya perbedaan kepadatan 
penduduk yang besar antara daerah Indonesia bagian Dalam (Pulau Jawa, Bali dan Madura) 
yang pada tahun 1995 mencapai 58,9 persen dari keseluruhan jumlah penduduk Indonesia di 
atas tanah seluas 6,9 persen dari keseluruhan luas daerah dan Indonesia bagian Luar. Namun, 
perbedaan ini paling tidak mencerminkan keragaman sumber daya dan situasi ekologi antar 
propinsi yang ada. Terlebih lagi, anggapan bahwa daerah Indonesia bagian Luar adalah daerah 
‘kosong’ sangat tidak benar – misalnya saja jika Sumatra berdiri menjadi negara terpisah 
dengan 37 juta penduduknya, maka negara ini akan menjadi negara terbesar ke 28 di dunia. 
Sementara ada bagian dari Indonesia bagian Luar yang memiliki potensi pembangunan relatif 
besar, tetapi kebijakan yang diambil untuk memecahkan masalah pertumbuhan penduduk 

                                                      
5  Menurut Sensus tahun 1990, 25,7 persen keluarga memiliki televisi, dan 57 persen memiliki radio. 

Menurut Survei Demografi dan Kesehatan, 69,5 persen perempuan yang diwawancari menonton 
televisi seminggu sebelum wawancara dan 56,5 persen mendengarkan radio setiap harinya (DHS 
1995, 31). 
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adalah dengan ‘meratakan’ persebaran penduduk Indonesia melalui program migrasi masal 
justru tidak layak baik dari segi biaya logistik pemindahan berjuta-juta penduduk dari Pulau 
Jawa dan menempatkannya di pulau lain. Indonesia telah melaksanakan program transmigrasi 
untuk memindahkan penduduk dari Indonesia bagian Dalam ke bagian Luar, meskipun 
tujuannya dinyatakan untuk kepentingan pembangunan daerah di Indonesia bagian Luar, dan 
bukan untuk penyebaran penduduk. Namun, ketimpangan persebaran penduduk di Indonesia 
memang merupakan isu paling utama di negara ini.  

Selama beberapa abad, populasi penduduk di Pulau Jawa mengalami pertumbuhan 
yang lebih lambat dibanding di luar Pulau Jawa. Tabel 16 menunjukkan bahwa tingkat 
penduduk Indonesia yang tinggal di Pulau Jawa terlihat menurun sekitar dua per tiga pada saat 
Kemerdekaan menjadi 58,9 persen pada tahun 1995. Ini nyata sekali terlihat ketika pada akhir 
1970-an dan pada awal 1980-an ketika 1,29 juta keluarga (sekitar 5 juta orang) dipidahkan 
melalui program transmigrasi. Namun perubahan kebijakan pemerintah pada akhir 1980-an 
yang membuka diri untuk penanaman modal baik modal asing maupun modal lokal serta 
industrialisasi justru cenderung meningkatkan pertumbuhan di Pulau Jawa.  

Tabel 16: Indonesia:  Jumlah Penduduk di Pulau Jawa dan Pulau-pulau Lainnya, 
1900-1995 

Sumber: Hugo dkk., 1987, 31; Biro Pusat Statistik, 1991; 1995 Survei Penduduk dan 
Sosial Ekonomi Indonesia 

 

 Pulau Jawa Pulau-pulau lainnya Jumlah 

Tahun No.  (‘000) Persen No.  (‘000) Persen (‘000) 

1900 29,000 72.0 11,150 28.0 40,150 

1920 34,984 71.0 14,171 29.0 49,155 

1930 41,718 69.0 19,009 31.0 60,727 

1961 62,993 64.9 34,026 35.1 97,019 

1971 76,102 63.8 43,130 36.2 119,232 

1980 91,270 61.9 56,220 38.1 147,490 

1985 99,853 60.9 64,194 39.1 164,047 

1990 107,574 60.0 71,748 40.0 179,322 

1995 114,734 58.9 80,021 41.1 194,755 

Peran migrasi dalam perubahan persebaran penduduk antara propinsi luar dan dalam 
Indonesia sangat besar. Namun, harus dilihat di sini bahwasanya terdapat perbedaan dalam 
peningkatan alamiah. Tabel 17 menunjukkan bahwa selama kurun waktu diadakannya 
penelitian ini, tingkat kesuburan di propinsi luar Indonesia lebih tinggi, meskipun selisihnya 
akhirnya turun dari satu anak menjadi setengah anak seiring dengan turunnya angka kesuburan. 
Turunnya tingkat kesuburan ini sedikit lebih cepat di Pulau Jawa dan Bali (53,6 persen) 
dibanding di luar Pulau Jawa (51,3 persen di satu daerah dan 48,9 persen di daerah lain). Di 
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satu sisi, Tabel 17 menunjukkan bahwa angka kematian sangat tinggi di propinsi di luar Jawa. 
Jelas disini bahwasanya peningkatan alamiah memainkan peranan yang besar dalam 
pertumbuhan populasi penduduk Pulau-pulau Luar Jawa yang lebih cepat dibanding di Pulau 
Jawa. Namun demikian, faktor utama terjadinya selisih pertumbuhan ini adalah karena migrasi 
dari Pulau Jawa ke pulau-pulau lain.  

Tabel 17: Kecenderungan Tingkat Kesuburan dan Angka Kematian di Pulau Jawa-
Bali dan di luar Jawa, 1971-1997 

Sumber: Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia, 1987-1997, Biro Pusat Statistik, 
1984 dan 1994 

 

 Jumlah Tingkat Kesuburan Angka Kematian Bayi 

 Jawa-Bali Pulau luar I Pulai luar II Jawa-Bali Pulau luar I Pulau luar II 

1971** 5.39 6.36 6.26 144 132 141 

1980** 4.24 5.52 5.69 108 100 111 

1990* 2.89 4.02 4.24 70.3 83.7 75.5 

1991 2.68 3.50 3.75 78.8 69.2 66.8 

1994 2.60 3.26 3.33 66.5 65.9 65.3 

1997 2.57 3.10 3.20 46.8 58.3 60.7 

* 1987 untuk IMR (Angka kematian bayi). 

** Untuk 1971 dan 1980 IMR untuk Pulau luar I adalah Sumatra dan Pulau luar II 
adalah Sulawesi dan Kalimantan. 

Tabel 18: Migrasi Ke dan Dari Pulau Jawa, 1971, 1980, 1990 dan 1995 

Sumber: Sensus Penduduk Indonesia 1971, 1980 dan 1990; Survei Penduduk 1995  

     Perubahan dalam Persen 

Jawa 1971 1980 1990 1995 1971-80 1980-90 1990-95 

Jumlah migran keluar 2,062,206 3,572,560 5,149,470 5,695,366 +73 +44.1 +10.6 

Jumlah migran masuk 1,067,777 1,225,560 2,434,719 2,635,316 +15 +98.7 +8.2 

Migrasi bersih -994,429 -2,347,000 -2,714,751 -3,060,050 +136 +15.7 +12.7 

Catatan: Berdasarkan data migrasi terakhir dari pertanyaan sensus di propinsi tinggal 
sebelumnya.  
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Migrasi antara Pulau Jawa dan Luar Jawa lainnya menjadi isu kebijakan yang cukup 
diperhitungkan hampir selama satu abad lamanya di Indonesia. Usaha pemerintah untuk 
merangsang migrasi dari Pulau Jawa ke luar Jawa sudah dilakukan sejak jaman kolonialisasi 
Belanda dimulai pada tahun 1905 (Pelzer, 1945). Usaha ini kemudian dilanjutkan oleh 
pemerintah Indonesia yang baru melalui program transmigrasi. Namun, hal ini hanya 
merupakan satu elemen kecil saja (dan tidak terlalu besar) dalam migrasi dari Pulau Jawa ke 
pulau-pulau lainnya. Tabel 18 menunjukkan bahwa jumlah penduduk yang tinggal di pulau-
pulau di luar Jawa yang berasal dari Jawa meningkat sampai 73 persen antara tahun 1971 dan 
tahun 1980 sementara jumlah yang melakukan perpindahan dalam arah berbeda, migrasi dari 
luar Jawa ke Jawa meningkat 15 persen. Sehingga kerugian migrasi bersih ke Pulau Jawa 
meningkat dari kurang dari satu juta orang pada tahun 1971 menjadi 2,35 juta orang pada 1980. 
Efisiensi6 migrasi meningkat dari 31,7 persen pada tahun 1971 menjadi 48,9 persen, yang 
menunjukkan bahwa ada peningkatan migrasi ke luar Pulau Jawa yang sebagian didorong oleh 
kebijakan ekonomi untuk memaksimalkan ekspor sumber daya alam, yang sebagian besar 
terdapat di luar Jawa dan kenaikan transmigrasi pada akhir tahun 1970-an. Pada era 1980-an 
kita melihat adanya perubahan yang jelas. Peningkatan migrasi keluar Jawa masih cukup tinggi 
(44,1 persen) namun tidak lebih tinggi dibanding pada tahun 1970-an7. Di lain pihak, migrasi 
dari luar Jawa ke Pulau Jawa justru meningkat – hampir dua kali lipat, padahal antara tahun 
1971 dan 1980 hanya berkisar 15 persen saja. Oleh karen itu justru terjadi penurunan yang 
signifikan dalam efisiensi migrasi dari Pulau Jawa ke luar Jawa sebesar 35,7 persen. Sehingga 
meskipun migrasi bersih ke luar Jawa meningkat 136 persen antara tahun 1971 dan pada tahun 
1980 tumbuh 15,7 persen antara tahun 1980 sampai 1990. Namun, tidak diragukan lagi, pola 
migrasi pada awal 1980-an berbeda dengan tahun-tahun sesudahnya. Pada awal 1980-an 
terlihat adanya kelanjutan dari migrasi besar-besaran ke pulau-pulau Luar yang terjadi pada 
tahun 1970-an, dengan angka transmigrasi yang masih tinggi pada tahun-tahun tersebut. Namun 
dengan terjadinya kemerosotan harga minyak pada tahun 1982 dan perubahan perekonomian 
Indonesia yang lebih mendorong pada investasi di bidang manufaktur membuat investasi dan 
lapangan pekerjaan lebih banyak terpusat di Pulau Jawa. Oleh karena itu pada paruh kedua era 
1980-an arus migran justru mengalir pesat ke Pulau Jawa.  

Pola migrasi antar pulau pada tahun 1990 sangat sulit dilakukan dan tidak dapat 
diketahui polanya sampai dikeluarkannya hasil sensus tahun 2000. Data Survei Penduduk Antar 
Sensus tahun 1995 (SUPAS) dapat dilihat pada Tabel 18. Data migrasi yang tampak pada 
SUPAS ini tidak dapat diandalkan karena kecilnya jumlah sampel dan gugus sampel yang 
diambil sehingga sulit untuk mendeteksi migran (Hugo, 1982a). Dari data SUPAS dapat kita 
lihat terjadi kembali peningkatan migrasi dari Pulau Jawa ke luar Jawa antara tahun 1990 dan 
1995 sebesar 10,6 persen dibanding migrasi dari luar Jawa ke Jawa yang mencapai 8,2 persen. 

                                                      
6  Efisiensi atau efektifitas Migrasi dihitung dengan membagi angka migrasi kotor dengan angka 

migrasi bersih dan hasilnya menunjukkan efisiensi redistribusi hasil migrasi tersebut.  
7  Meskipun angka migrasi bersih meningkat serupa dengan pada tahun 1980 (1,576,910) sampai 1971 

(1,510,352). 
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Sehingga, ada sedikit peningkatan efisiensi migrasi (menjadi 36,7 persen). Namun, jika data 
migrasi lima-tahunan dihitung, akan tampak suatu gambaran yang menarik. Tabel 19 
menunjukkan bahwa data SUPAS memperlihatkan arus bersih migrasi dari luar Jawa ke Pulau 
Jawa selama kurun waktu 1990-1995. Kecenderungan ini terlihat konsisten pada bagian 
terakhir tahun 1980-an dengan adanya kebijakan pemerintah yang lebih menguntungkan 
investasi dan lapangan pekerjaan yang terpusat di Pulau jawa. Data migrasi lima tahunan dari 
sensus tahun 1990 menunjukkan bahwa selama kurun waktu 1985-1990 kerugian migrasi 
bersih ke luar jawa relatif kecil (-189.551) dibandingkan dengan jumlah migrasi ke luar Jawa 
secara keseluruhan (-2.714.751). Ini berarti pada tahun 1980-an dan awal 1990 terjadi: 

• Penurunan dalam migrasi keluar dari Pulau Jawa ke pulau-pulau Luar. 
• Terjadi peningkatan migrasi masuk dari pulau-pulau Luar ke Pulau Jawa.  

Namun, data yang ada pada tabel 18 termasuk hitungan untuk seluruh penduduk yang 
pernah pindah antara pulau luar dan pulau Jawa.  

Isu ini banyak disorot dengan adanya penelitian yang mencoba mengungkap penduduk 
migran mana antara Pulau Jawa dan luar Jawa yang menetap di perkotaan dan di pedesaan. 
Tabel 19 menunjukkan bahwa lebih dari dua pertiga (72,6 persen) migran dari luar Jawa 
memilih tinggal di daerah perkotaan. Jika yang dihitung hanya penduduk migran yang tinggal 
di perkotaan antara yang dari Pulau Jawa dan dari pulau luar, maka yang dari Pulau Jawa lebih 
banyak. Di lain pihak, pada tahun 1990 ada sejumlah persentase serupa (71,9 persen) warga 
Jawa yang tinggal di pulau lain namun tinggal di daerah pedesaan. Meskipun jumlah migran 
yang menuju ke daerah perkotaan dari Pulau Jawa ke luar Jawa meningkat dalam jumlah yang 
tidak terlalu signifikan (1,6 juta), jumlah mereka masih kalah 3 berbanding 1 dibanding migran 
yang menuju desa dan arus penduduk ke pedesaan lebih besar di luar Jawa. Pola ini akan 
tampak lebih mengejutkan lagi jika data migrasi lima tahunan pada Tabel  19 diperhitungkan.  

Tabel 19: Migrasi Masuk dan Keluar Pulau Jawa dengan Tujuan Perkotaan-
Pedesaan, tahun 1995  

Sumber: Survei Antar Sensus Penduduk 1995  

 

 Jumlah semua migran 
Migran berusia 5+ yang tiba 

tahun 1990-1995 

 Perkotaan Pedesaan Perkotaan Pedesaan Total 

Jumlah migran keluar 1,598,266 4,097,100 323,628 291,405 615,033 

Jumlah migran masuk 1,913,960 721,356 465,612 291,423 757,035 

Migrasi bersih +315,694 -3,375,744 +141,984 +18 +142,002 

Catatan: Berdasarkan data migrasi ‘paling akhir’ dengan menggunakan pertanyaan 
sensus pada propinsi tempat tinggal terdahulu. 
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Gambar 19: Indonesia:  Arus Migrasi Utama Antar Propinsi Seumur Hidup (Lebih 
dari 5.000 Orang), 1930 

Sumber: Hugo, 1980 

 

Gambar 20: Indonesia:  Arus Migrasi Utama Antar Propinsi Seumur hidup (Lebih 
dari 10.000 Orang), 1971  

Sumber : Hugo, 1979 
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Hal ini menunjukkan bahwa sebenarnya keseluruhan angka migrasi bersih di Jawa dari 
pulau Luar lebih banyak terdapat di daerah perkotaan. Disini terlihat bahwa migrasi dari pulau 
luar ke Jawa lebih didominasi oleh tipe pedesaan-perkotaan sementara untuk arah sebaliknya 
lebih banyak yang bersifat pedesaan-pedesaan.  

Sementara perpindahan penduduk di Pulau Jawa/Pulau Luar didominasi oleh kebijakan 
di Indonesia, terjadi pula beberapa perubahan penting dalam perpindahan penduduk antar 
propinsi sendiri-sendiri. Pola yang ada selama jaman kolonial bisa dilihat pada gambar 19 dan 
tampak bahwa perpindahan penduduk antar propinsi yang paling dominan dari Pulau Jawa, 
terutama Jawa Tengah dan Jawa Timur menuju Sumatra Utara. Ini mencerminkan adanya 
pengerahan pekerja kasar pemerintahan kolonial untuk bekerja di perkebunan. Terdapat 
perubahan yang signifikan dalam pola migrasi antar pulau pada awal masa Kemerdekaan dan 
data dari sensus tahun 1971 mencerminkan kecenderungan migrasi pada tahun 1960-an. 
Gambar 20 menunjukkan bahwa migrasi pada jaman kolonialisme ke Sumatra Utara dari Jawa 
masih banyak terjadi karena banyaknya orang-orang yang bermigrasi masih hidup pada saat 
diadakan sensus tahun 1971. Namun demikian, ada beberapa arus migrasi penduduk utama 
yang juga ditemukan (Hugo, 1975, 1980; Sundrum, 1976;  Steele, 1983): 

• Terdapat adanya perluasan transmigrasi dalam jumlah besar-besaran dari Jawa 
Tengah, Jawa Timur dan Lampung.  

• Jakarta sangat dominan dalam pola migrasi penduduk Indonesia, seperti pada 
Gambar 20.  

• Jawa Tengah menjadi propinsi utama dalam migrasi antara propinsi, tidak hanyak 
ke tiga propinsi tujuan utama yang disebutkan diatas, namun juga ke beberapa 
propinsi di Jawa lainnya.  

• Pada Gambar 20 tampak migrasi keluar yang cukup signifikan dari propinsi yang 
penduduknya dikenal memiliki tingkat mobilitas sangat tinggi dalam budaya 
mereka (Naim, 1976) – yaitu Minangkabau di Sumatra Barat, Bugis di Sulawesi 
Selatan (Lineton, 1975a dan b) serta Batak dari Sumatra Utara.  

Arus migrasi pada tahun 1970 tercermin dalam sensus 1980 dan digambarkan dalam 
Gambar 21. Pola tersebut menggambarkan penguatan kecenderungan yang terjadi pada tahun 
1960. Tabel 20 menunjukkan bahwa ada dua propinsi – Lampung dan Jakarta – tercatat sekitar 
40 persen dari imigrasi di negara ini baik pada tahun 1971 dan 1980. Ini menggambarkan 
pentingnya proses transmigrasi dan urbanisasi di Indonesia pada tahun 1970-an. Hal ini tampak 
pada Gambar 21 dimana terlihat arus ke Sumatra Utara lebih kecil pada tahun 1971 ketika para 
buruh kontrak mulai pudar. Satu fitur penting dalam Gambar 21 adalah cukup signifikannya 
laju perpindahan penduduk dari Jakarta menuju Jawa Barat. Meskipun angka ini lebih kecil 
dibandingkan dengan laju ke arah yang sebaliknya, namun hal ini menunjukkan adanya 
peningkatan tumpahan dari perbatasan DKI Jakarta ke daerah tetangganya di sekitar Kabupaten 
Botabek (Bogor, Tangerang, Bekasi) yang terletak di Propinsi Jawa Barat. Perpindahan ke luar 
dari Jawa Timur ke luar Pulau Jawa terutama Kalimantan juga tampak tinggi, seperti yang 
terlihat pada gambar.  
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Gambar 21: Indonesia:  Arus Migrasi Antar Propinsi Utama Seumur hidup, 1980 

Sumber: Sensus penduduk tahun 1980  

 

 

Tabel 20: Migrasi masuk ke Propinsi Jakarta, Jawa Barat, Kalimantan Timur dan 
Lampung, 1971-1995 

Sumber: BPS Jawa Barat, 1998; BPS, 1994; Sensus Indonesia, 1971, 1980, 1990; Survei 
Antar Sensus Indonesia, 1995 

 

MIGRASI PALING AKHIR 

 Jakarta Jawa Barat Lampung Kalimantan Timur 

Tahun No. % No. % No. % No. % 

1971 1.866.635 26,44 696.705 9,87 997.000 14,12 41.100 0,60 

1980 2.569.882 29,04 1.106.045 10,35 1.762.627 16,49 282.724 2,60 

1990 3.191.647 18,19 3.005.564 17,13 1.760.268 10,03 810.320 3,40 

1995 3.371.384 18,80 3.615.099 20,16 1.923.928 10,07 741.109 4,10 

MIGRASI LIMA TAHUNAN 

1980 746.903 21,21 506.901 14,39 494.991 14,06 108.523 3,1 

1990 819.571 15,87 1.338.326 25,92 208.518 4,04 190.393 3,7 

1995 594.542 13,95 1.117.615 26,23 114.206 2,67 138.627 3,3 
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Gambar 22: Indonesia:  Migrasi Antar Propinsi Utama Menurut Data Statistik 
Propinsi Tinggal Terdahulu dari Sensus tahun 1990 dan Survei Antar 
Sensus tahun 1995  

Sumber : Sensus Indonesia tahun 1990 dan Survei Antar Sensus tahun 1995 
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Peta migrasi antar propinsi pada sensus tahun 1990 (Gambar 22) mengindikasikan 
perpindahan utama di era 1980 dan beberapa perubahan dengan nyata. Satu hal adalah 
penurunan yang signifikan pada perpindahan ke Lampung. Tabel 20 mengindikasikan bahwa 
antara 1980 dan 1990 terdapat kemunduran jumlah imigran di Lampung dan menyebabkan 
migran di dalam negeri menurun 10 persen. Penurunan migrasi ke Lampung lebih terlihat 
dalam data migrasi 5-tahunan di Tabel 20. Ini menggambarkan  “pengisian penduduk”  
Sumatra khususnya Lampung, oleh migran yang akhirnya Sumatra tertutup sebagai tujuan 
transmigrasi. 

Pola yang menarik terlihat nyata di Tabel 20 dengan perhatian di Jakarta. Jakarta 
memberikan andil dalam penurunan migran masuk secara nasional dari 26,4 ke 18,2 persen 
selama periode 1971-1990. Ini merupakan pengecualian dari kelanjutan kecenderungan 
urbanisasi selama waktu itu. Alasan untuk ini terlihat dalam Gambar 22 yang menunjukkan 
bahwa, berbeda jauh dengan awal tahun, terdapat banyak orang yang berpindah dari Jakarta ke 
Jawa Barat daripada yang berpindah dengan arah yang sebaliknya. Ini mengindikasikan 
pentingnya sub-urbanisasi di  batas-batas Jakarta sampai Botabek. Arus ini diakibatkan di Jawa 
Barat sedang ditransformasi dari salah satu propinsi di Indonesia dengan migrasi keluar 
terbesar menjadi propinsi migrasi masuk yang hampir terbesar. Pada tahun 1971 di Jawa Barat 
terdapat 9,9 persen dari migrasi masuk secara nasional namun semenjak 1990 proporsi ini 
hampir dua kali lipat. Memang, lebih dari satu di antara empat orang migran yang berpindah 
antar propinsi di Indonesia antara 1985 dan 1990 berpindah ke Jawa Barat. Jumlah yang pergi 
ke Jawa Barat lebih dari setengah juta, lebih besar dari mereka yang pergi ke Jakarta pada masa 
itu. Antara 1971 dan 1995 proporsi migran Indonesia yang berpindah Jakarta- Jawa Barat naik 
dari 36,31 persen ke 38,96 persen. 

 Pada tahun 1990 dan 1995 pola migrasi antar propinsi menunjukkan kenaikan 
kompleksitas dan skala dalam perpindahan. Pentingnya Sulawesi sebagai sumber penting para 
migran ke propinsi lain di Indonesia Bagian Timur meningkat dengan jelas dengan masing-
masing peta dan menggambarkan peranan Suku Bugis dalam sektor informal kota dari Irian 
Jaya, Maluku dan Nusa Tenggara. Propinsi Kalimantan Timur juga telah meningkatkan 
pentingnya hal ini sebagai tujuan migran dari propinsi lain di Indonesia. Pada tahun 1971 
terhitung hanya 0,6 persen dari semua migran masuk ke Indonesia tapi semenjak tahun 1995 
mempunyai 4,1 persen dan jumlahnya telah meningkat dari 41.100 ke 741.109. Pola ini juga 
nyata di propinsi lain dimana pengembangan sumber alam telah memperluas kesempatan kerja 
seperti Riau dimana jumlah migran masuk bertambah dari 223.100 (3,25 persen) di tahun 1971 
menjadi 884.769 (4,93 persen). 

 Dominanasi kelanjutan  dari Jawa Tengah sebagai daerah asal terbesar dalam 
migran antar propinsi selama periode tersebut terlihat jelas dalam Tabel 21 dimana 
menunjukkan bahwa di propinsi ini terhitung 28,9 persen dari jumlah migran keluar di tahun 
1980. Semenjak tahun 1990 terdapat 4,36 juta orang yang telah berpindah dari Jawa Tengah ke 
propinsi lain. 
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Alasan penurunan andil Jawa Tengah  pada migran keluar antara tahun 1980 dan  1990 
adalah kenaikan yang sangat besar dalam migrasi keluar dari Jakarta dimana terlihat masalah 
pada arus keluar. Ini di dominasi karena suburbanisasi dari penduduk Jakarta yang berpindah 
ke wilayah pengembangan di Botabek. Ini juga akan terlihat di Tabel 21 bahwa Jawa Barat 
mengalami peningkatan peranan yang besar sebagai daerah asal dari migran keluar di Indonesia 
dan yang kedua adalah Jawa Tengah sebagai sumber migran keluar. Arus keluar yang 
signifikan dari Sumatra Barat dan Sulawesi Selatan selama periode terlihat jelas dalam Tabel 
21. Kedua propinsi merupakan daerah asal dari dua kelompok yang paling senang berkeliling 
(Naim,1976)-Suku Minangkabau dan Ssuku Bugis.  Bekasnya ditemukan diseluruh nusantara, 
khususnya di Jawa, dimana yang terakhir khususnya dominan di Indonesia Timur. 

4.4  Migrasi Balik 

Tema penting yang perlu dibicarakan dalam perpindahan penduduk dalam negri di 
Indonesia adalah sirkulasi dari besarnya mobilitas. Ini akan terlihat nanti bahwa commuting 
(pulang pergi kerja) dan migrasi circular telah meningkat dalam skala dan pentingnya di 
Indonesia pada periode kajian walaupun mereka tidak terdeteksi dalam analisis data sensus 
migrasi pada tahap sebelumnya. Bagaimanapun, ada jumlah yang signifikan dari sirkulasi 
dalam banyak atau sedikit migrasi permanen yang terekam di data sensus. Dari hasil Sensus 
Indonesia kita dapat menghitung Kepulangan Migrasi Seumur Hidup antar propinsi (Hugo, 
1975). Untuk setiap propinsi, jika satu orang yang berkurang tersebut melahirkan di propinsi 
lainnya dari total penduduk yang pernah tinggal di propinsi lain tersebut, perbedaannya adalah 
orang yang dilahirkan dalam propinsi yang dikaji tetapi pernah tinggal untuk beberapa waktu di 
luar propinsi. Mereka dapat disebut migran antar propinsi yang kembali seumur hidup.  Mereka 
termasuk dalam cakupan beberapa tipe migran termasuk pensiunan yang sering kembali ke 
tempat lahir setelah menyelesaikan kehidupan bekerja di tempat lain.  Tabel 22 menunjukkan 
tingkatan migrasi balik antar propinsi seumur hidup pada sensus tahun 1971 dan 1990. 
Mungkin merupakan hal yang mengejutkan bahwa di tahun 1971 lebih dari satu-lima dari 
migran masuk ke propinsi dipulangkan dan semenjak tahun 1990 jumlah yang pulang dua kali 
lipat dan mereka menaikkan 16,4 persen dari migran masuk antar propinsi di Indonesia. 

Table 22 menunjukkan perkiraan migrasi balik antar propinsi seumur hidup untuk 
propinsi individual pada sensus tahun 1971 dan 1990 dan mengindikasikan bahwa pada tahun 
1990 terdapat 2,88 juta migran di Indonesia. Bukan hal yang mengejutkan jumlah terbesar 
migran balik adalah di Jawa. Jawa Tengah tidak hanya jumlah terbesar dari migrasi balik 
namun juga jumlah migran ini menaikkan persentase yang besar dari migrasi masuk daripada di 
propinsi lain (58,6 persen). Jawa Barat juga mempunyai jumlah besar pada jumlah yang balik 
tetapi proporsi yang mereka naikkan dari migran masuk separuh antara tahun 1971 dan 1990 
karena kenaikan suburbanisasi keluar Jakarta ke Jawa Barat terlalu dini. Orang yang kembali 
sekitar separuh dari migran masuk ke Jawa Barat tetapi sekitar satu-tiga dari mereka ke 
Yoyakarta semenjak kota tersebut menjadi tujuan untuk jumlah pelajar yang besar dari propinsi 
lain. Orang yang kembali hanya merupakan bagian kecil dari migran ke Jakarta seperti yang 
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diharapkan. Ini terlihat jelas bahwa terdapat banyak sirkulasi dalam migrasi atar propinsi yang 
mempengaruhi propinsi di Jawa. 

Tabel 22 :  Indonesia: Migrasi Balik Antar Propinsi Seumur Hidup per Propinsi, 
1971 dan 1990 

Sumber :  Hugo, 1975,164; Sensus Indonesia tahun 1990 

 1971 1990 

Propinsi Jumlah % Jumlah % 

Aceh 33.991 36,7 28.971 13,0 

Sumatra Utara 56.876 9,7 104.087 18,7 

Sumatra Barat 174.570 66,5 186.265 46,3 

Riau 26.738 12,0 24.780 3,5 

Jambi 17.290 10,2 18.754 3,8 

Sumatra Selatan 67.640 26,6 67.015 6,7 

Bengkulu 7.296 20,9 14.835 5,6 

Lampung 19.804 2,0 33.289 1,9 

Jakarta 46.050 2,5 50.433 1,6 

Jawa Barat 309.115 45,4 613.674 20,4 

Jawa Tengah 341.423 57,4 719.745 58,6 

Yogyakarta 43.777 30,4 132.716 33,4 

Jawa Timur 133.282 32,8 464.090 45,1 

Bali 23.161 51,3 22.700 15,6 

Nusa Tenggara Barat 4.389 24,0 30.522 31,3 

Nusa Tenggara Timur 4.057 24,5 22.505 32,7 

Timor Timur - - 2.326 4,8 

Kalimantan Barat 4.921 9,8  7,0 

Kalimantan Tengah 12.841 46,5  5,4 

Kalimantan Selatan 1.964 3,8  14,4 

Kalimantan Timur 14.783 36,2  1,7 

Sulawesi Utara 96.052 68,5  37,3 

Sulawesi Tengah 582 1,4  7,2 

Sulawesi Selatan 38.084 35,8  36,3 

Sulawesi Tenggara 3.425 6,6 31.495 11,7 

Maluku 16.093 41,1 23.646 11,3 

Irian Jaya 863 9,99,9 5.422 2,0 

Total 1.458.495 21.121,1 2.880.887 16,4 
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Di luar Jawa pentingnya migrasi balik seumur hidup sangat bermacam-macam. Hal 
yang menarik bahwa dalam propinsi dimana diketahui dengan baik sifat suka berkeliling dari 
penduduk mereka memiliki angka yang tinggi dalam migrasi balik. Secara gamblang, 
perpindahan orang Minangkabau keluar dari Sumatra Barat, orang Bugis keluar dari Sulawesi 
Selatan, orang Banjar keluar dari Kalimantan Selatan, dan orang Manado keluar dari Sulawesi 
Utara mempunyai komponen sirkuler yang penting. Kebudayaan dari kelompok etnik ini adalah 
faktor penting terhadap tingginya migrasi keluar dari area ini tetapi kebudayaan mereka tidak 
diragukan termasuk dalam hal yang mendorong pada pemulangan ke tempat asal. Kata 
‘merantau’ digunakan untuk mediskripsikan perpindahan keluar Minangkabau (Naim, 1976) 
tentu saja mengandung arti orang berpindah secara temporer keluar dari tempat asal. Pantas 
untuk dicatat pula bahwa terdapat angka yang tinggi pada migrasi balik ke Sumatra Utara yang 
menggambarkan sirkulasi beberapa perpindahan keluar orang Batak dari propinsi Sumatra 
Utara. Perlu dicatat juga bahwa, bahwa Nusa Tenggara Timur dan Barat, pada skala yang lebih 
kecil, Bali juga memiliki migrasi balik yang banyak. Di lain pihak, propinsi yang kaya sumber 
daya alam telah menerima migran dalam jumlah besar dari Jawa dan sebagai tujuan utama 
transmigran dari Jawa, memiliki representasi yang rendah dalam jumlah migran yang balik 
diantara migran masuk ke daerah tersebut. 

4.5  Urbanisasi 

Satu dari perubahan penting dalam distribusi penduduk di Indonesia adalah urbanisasi. 
Pada waktu mendapatkan kemerdekaan, kurang dari satu dalam sepuluh orang Indonesia 
tinggal di daerah kota tetapi dalam 15 tahun berikutnya proporsi akan menjadi separuh 
(PBB,1998,91). Ini menunjukkan transformasi yang luar biasa. Peralihan kota di Indonesia ini 
terlihat dalam Tabel 23 dimana menunjukkan bahwa penduduk kota secara nasional lebih dari 
seperempat antara tahun 1961 dan 1995 dan proporsi yang tinggal di daerah kota meningkat 
dari 14,8 persen ke 35,9 persen. Sementara urbanisasi yang penting terjadi sepanjang periode 
setelah Kemerdekaan, era 1980 menunjukkan periode urbanisasi cepat  yang tidak bersamaan 
dalam sejarah Indonesia. 

Sebagian besar dari peninngkatan urbanisasi di Indonesia antara tahun 1980-1990  
karena adanya pengklasifikasi kembali antara wilayah desa dan kota. Gardiner dan Oey-
Gardiner (1991) melaporkan bahwa jumlah desa yang diklasifikasikan sebagai kota hampir dua 
kali lipat antara tahun 1980 dan 1990 dari sekitar 3.500 ke 6.700. Terlihat bahwa tidak hanya 
daerah perkotaan di Indonesia yang tercatat memperoleh tambahan penduduk yang besar 
selama tahun 1980-an akan tetapi juga penambahan yang besar terjadi di wilayah perluasan 
secara lateral (seperti garis lurus) disekitar kota-kota tersebut. Peluasan secara lateral dari 
daerah perkotaan di Indonesia ini memiliki kecenderungan terjadi di jalan sepanjang rute 
transportasi utama yang menyebar keluar dari (dan menghubungkan) wilayah pusat kota 
(McGee,1991; Firman, 1989, 1991, 1992). Sebagai tambahan terhadap populasi yang 
diklasifikassikan sebagai penduduk perkotaan dalam sensus, terdapat sejumlah besar dari 
penduduk desa khususnya di Jawa yang bekerja pada pekerjaan non pertanian yang tinggal di 
kota atau pinggiran kota sebagai kebaikan dari migrasi yang pulang pergi kerja.  
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Kekaburan perbedaan antara wilayah kota dan desa di Indonesaia khususnya di Jawa yang 
muncul di awal tahun 1970-an (Hugo, 1975, 1978) telah makin kelihatan jelas pada dua dasawarsa 
terakhir. McGee (1991, 1992) telah menciptakan istilah kotadesasi untuk mendeskripsikan proses 
dimana dalam suatu wilayah yang luas ada sebagian yang memiliki aktivitas campuran dari kota dan 
desa. 

Penentuan kota/desa di Indonesia menjadi sulit karena beberapa kenyataan bahwa: 

• Data sensus migrasi tidak membedakan asal migran dari desa atau kota 
• Data sensus penduduk Indonesia tidak mendeteksi migrasi dalam propinsi dan hal yang 

berkaitan dengan migrasi dari desa ke kota yang terjadi dalam satu propinsi. 

Gambar 23.  Migrasi dalam Propinsi di Jawa Barat, 1995 

Sumber:  Wahyuni, 2000 

 

 

Beberapa indikasi dari arti pentingnya migrasi desa/kota intra-propinsi terlihat jelas dari hasil 
survei antar sensus (SUPAS) yang dilakukan pada tahun 1995. Meskipun survei ini mengalami 
permasalahan yang terkait dengan sedikitnya kelompok sampel untuk menentukan pola migrasi 
(Hugo, 1982a), hal ini telah memberikan beberapa wawasan tentang migrasi dalam satu propinsi. Data 
tidak dapat mendeteksi perpindahan antar propinsi karena data ini hanya menghitung perpindahan 
antar kabupaten dan sebagian besar mobilitas lokal yang terjadi dalam batas wilayah kabupaten. 
Gambar 23 menunjukkan pola perpindahan antar kabupaten di Propinsi Jawa Barat (Wahyuni, 2000) 
pada tahun 1995 dan ditemukan beberapa pola yang terjadi. Terlihat jelas pemisahan geografi dari 
daerah yang memperoleh tambahan penduduk karena migrasi dan daerah yang berkurang 
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penduduknya karena lebih banyak perpindahan keluar daerah. Penambahan penduduk dari migrasi 
terkonsentrasi di daerah perkotaan: 

• Pengembangan perkotaan disekitar Jakarta seperti Bogor, Bekasi, Tangerang dan dengan 
perluasan yang lebih kecil di Serang, Karawang dan Purwakarta. 

• Pusat Kota Bandung dan daerah limpahannya disekitar Kabupaten Bandung 
• Kota Cirebon dan Sukabumi 

Kabupaten yang sebagian wilayah termasuk pedesaan yang terletak di bagian timur dan barat 
daya dari propinsi ini berkurang penduduknya karena bermigrasi keluar daerah. 

Di dalam analisisnya tentang perpindahan penduduk di JawaTengah, Wahyuni (2000) 
mendapatkan data bahwa 68,5 % dari perpindahan antar kabupaten tertuju ke daerah perkotaan 
meskipun hanya 31,1 % dari penduduk non-migran tersebut yang tinggal di daerah perkotaan. 
Sebanyak 62,5 % dari migran antar propinsi berpindah ke daerah perkotaan. Sehingga dengan 
demikian perpindahan dalam propinsi lebih berorientasi menuju daerah perkotaan dari pada keluar 
propinsi. Lebih lanjit lagi, perpindahan dalam satu propinsi melibatkan lebih banyak wanita (52,3 %) 
daripada perpindahan antar propinsi (48,8 %). 

Adalah hal yang penting untuk mempertimbangkan pola urbanisasi ini dalam pembangunan 
kota besar seperti Jakarta. Kota Metropolitan Jakarta saat ini merupakan salah satu kota terbesar di 
dunia. Gambar 24 menunjukkan perluasan pengembangan kota Jakarta yang lebih besar dari pada 
batas DKI Jakarta dan untuk menunjukkan bahwa wilayah Jakarta telah keluar dari batasnya. Tabel 24 
menunjukkan bahwa pada tahun 1995 dimana 9.1 juta penduduk tinggal di Jakarta, 15,4 juta tinggal di 
perluasan wilayah perkotaan dari daerah metropolitan dan 20,2 juta tinggal di seluruh wilayah 
Jabotabek. Antara tahun 1990 dan 1995 jumlah penduduk Jabotabek meningkat 18 persen mencapai 
20,2 juta jiwa. 

Jabotabek pada sensus SUPAS 1995 merupakan daya tarik utama bagi para migran di 
Indonesia dan adalah penting untuk mengetahui pola migrasi ke seluruh wilayah Jabotabek dan tidak 
hanya ke wilayah Ibukota DKI Jakarta. Tabel 25 menunjukkan asal dari migran antar propinsi ke 
Jakarta dan wilayah Botabek. Jumlah migrasi ke Botabek tersebut kurang dari yang sebenarnya 
karena tidak termasuk migrasi dari wilayah selain Jawa Barat dan seperti telah dijelaskan sebelumnya 
bahwa perpindahan ini cukup besar. Tabel tersebut menyatakan bahwa 41,8 % dari perpindahan ke 
Botabek adalah dari Jakarta menggambarkan besarnya kecenderungan suburbanisasi. Bagaimanapun, 
perlu dicatat bahwa Jawa Tengah juga sangat penting sebagai sumber migran baik ke Jakarta maupun 
ke Botabek. Sumatra Utara dan Sumatra Barat sejauh ini merupakan daerah luar Pulau Jawa yang 
paling banyak sebagai sumber migran.  
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Gambar 24. Wilayah Perkotaan dari Perluasan Jakarta 

 

Tabel 24.  Perubahan Penduduk di Wilayah Metropolitan Jakarta pada definisi yang 
berbeda, 1971-1995 

Sumber: Sensus Penduduk Indonesia tahun 1971, 1980, 1990,  Survei Penduduk Antar Sensus 
1995 

Jumlah penduduk Persen pertumbuhan 
Definisi 

1971 1980 1990 1995 1971-80 1980-90 1990-95 

DKI  Jakarta 
4,546,492 

 

6.071.748 

 

8.227.766 

 

9.112.652 

 

33,5 

 

35,5 

 

10,8 

 

DKI Jakarta dan 
Kota Bogor, 
Bekasi, dan Kab 
Tangerang 

4.838.221 

 

7.373.563 

 

13.096.693 

 

15.397.091 

 

52,4 

 

77,6 

 

17,6 

 

DKI Jakarta, 
Kotamadya 
Bogor, dan Kab 
Bogor, Bekasi dan 
Tangerang 
(Jabotabek) 

8.374.243 

 

11.485.019 

 

17.105.357 

 

20.159.655 

 

37,1 

 

48,9 

 

17,9 
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Tabel 25 : Indonesia : Jakarta dan Jabotabek, Propinsi asal, 1990 

Sumber: Sensus Indonesia 1990 

Jakarta Jabotabek Total Asal Propinsi  

No % No % No % 

Aceh  17.867 0,6 19.726 0,7 37.593 0,6 

Sumatra Utara 197.496 6,1 122.690 4,6 320.186 5,4 

Sumatra Barat 144.390 4,5 108.230 4,1 252.620 4,3 

Riau  26.373 0,8 8.638 0,3 35.011 0,6 

Jambi  10.845 0,3 2.767 0,1 13.612 0,2 

Sumatra Selatan 97.625 3,0 8.592 0,3 106.217 1,8 

Bengkulu  6.709 0,2 51.260 1,9 57.969 1,0 

Lampung  30.493 0,9 43.599 1,6 74.092 1,3 

Jakarta    1.106.016 41,8 1.106.016 18,8 

Jawa Barat 900.131 27,9   900.131 15,3 

Jawa Tengah 1.129.192 35,0 691.689 26,1 1.820.881 31,0 

Yogyakarta  92.621 2,9 118.105 4,5 210.726 3,6 

Jawa Timur 307.526 9,5 239.281 9,0 546.807 9,3 

Bali  9.834 0,3 9.527 0,4 19.361 0,3 

Nusa Tenggara Barat 11.559 0,4 9.524 0,4 21.083 0,4 

Nusa Tenggara Timur 9.375 0,3 2.064 0,1 11.439 0,2 

Timor Timur 2.797 0,1 0 0,0 2.797 0,0 

Kalimantan Barat 65.904 2,0 15.487 0,6 81.391 1,4 

Kalimantan Tengah 4.270 0,1 2.346 0,1 6.616 0,1 

Kalimantan Selatan 11.427 0,4 7.236 0,3 18.663 0,3 

Kalimantan Timur 11.555 0,4 4.639 0,2 16.194 0,3 

Sulawesi Utara 30.118 0,9 28.610 1,1 58.728 1,0 

Sulawesi Tengah 4.006 0,1 332 0,0 4.338 0,1 

Sulawesi Selatan 43.130 1,3 15.263 0,6 58.393 1,0 

Sulawesi Tenggara 2.741 0,1 4.095 0,2 6.836 0,1 

Maluku  16.018 0,5 17.380 0,7 33.398 0,6 

Irian Jaya  7.645 0,2 6.283 0,2 13.928 0,2 

Luar negeri  38.425 1,2 5.536 0,2 43.961 0,7 

Total  3.230.072 100,0 2.648.915 100,0 5.878.987 100,0 

Dari sudut pandang persebaran HIV/AIDS, kita perlu mengidentifikasi kelompok-kelompok 
yang rentan terfinfeksi diantara banyak atau sedikit pendatang permanen dari jarak yang lebih jauh 
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yang teridentifikasi dari sensus tersebut. Pada awalnya, harus dinyatakan secara jelas bahwa 
kelompok pendatang ini secara keseluruhan lebih kecil kerentanannya dari pada pendatang non-
permanen yang tidak terdeteksi dari sensus dan akan didiskusikan di bagian berikutnya. Hal ini 
disebabkan karena banyak atau sedikit dari permanen migran berpindah dengan kelompok 
keluarganya yang berarti lebih sedikit resiko perilaku untuk tertular. Satu kelompok yang tidak perlu 
dipertimbangkan adalah migrasi wanita yang masih single ke daerah kota besar khususnya Jabotabek 
yang semakin meningkat ditahun-tahun terakhir. Wanita single merupakan bagian yang penting dari 
migrasi ke kota, khususnya Jakarta untuk beberapa dasawarsa. Jones (1977) menggarisbawahi bahwa 
pada tahun 1970-an, wanita migran cenderung terkonsentrasi pada sejumlah kecil jenis pekerjaan pada 
khususnya: 

• pembantu rumah tangga 
• sektor perdangan skala kecil 
• CSW 

Sejak pemerintah Indonesia mengubah kebijakan ekonomi menjadi berorientasi ekspor, 
sejumlah kelompok migran wanita dari daerah pedesaan terus bertambah. Orientasi ekspor dan 
peningkatan investsi asing telah menumbuhkan beberapa pabrik di banyak kota besar di Indonesia, 
khususnya wilayah Jabotabek. Banyak diantara pabrik tersebut yang memperkerjakan tenaga wanita 
dalam jumlah besar dan sebagian besar dari mereka dari wilayah pedesaan (Sunaryanto, 1998). 

4.6 Migrasi Non-permanen 

4.6.1 Pendahuluan 

Seperti telah disebutkan sebelumnya bahwa migrasi non-permanen telah tersebar luas di 
Indonesia tetapi tidak terdeteksi dalam pengumpulan data standar seperti halnya sensus. Salah satu 
bentuk dari perpindahan tersebut adalah migrasi buruh internasional (Hugo, 1995a). Biarpun 
demikian, bentuk migrasi yang sama juga telah terjadi di dalam wilayah negara. Studi lapangan yang 
dilakukan awal tahun 1970-an (Hugo, 1975, 1978) menunjukkan meluasnya akibat dan pengaruh 
sosial ekonomi dari migrasi dan perputaran antara wilayah desa dan kota di Indonesia. Walaupun 
tidak ada data akurat yang dapat diperoleh dari sensus atau survei nasional,  secara jelas menunjukkan 
bahwa kecepatan perpindahan non permanen meningkat cukup besar di dua dasawarsa terakhir. Ada 
beberapa studi kasus yang menggambarkan hal ini. Dalam salah satu studi kasus yang dilakukan pada 
tahun 1970-an ditemukan adanya peningkatan yang cukup berarti dari perpindahan non-permanen 
(Singarimbun, 1986; Keyfitz, 1985) dan diperoleh bahwa perubahan ini cukup mendasar dalam 
rangka perbaikan situasi ekonomi di pedesaan melalui aliran pengiriman uang yang besar. Kutipan 
dari dua studi tersebut cukup untuk membuktikan kebenaran pola peningkatan kecepatan migrasi 
secara temporer keluar dari pedesaan-pedesaan di Jawa selama dua dasawarsa terakhir. Edmunson dan 
Edmunson (1983, 32) dalam perbandingannya terhadap dua perkampungan di Jawa Timur pada tahun 
1969 dan 1981 yang menemukan bahwa di dalam salah satu kampung: 
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Pertengahan 1980 sensus meliputi 630 pekerja urban yang memiliki kartu 
tanda penduduk pedesaan tetapi mereka hanya ada di desa tersebut pada saat 
kunjungan akhir pekan. Migran paruh waktu kategori menengah ini 
membentuk kelompok baru yang kebebasan bergerak dan kemampuan 
adaptasi sosialnya menggambarkan perubahan yang cukup besar dalam hal 
sikap dari tradisional dan pola kehidupan pedesaan sebelumnya.  
 

Manning’s (1986,28-31) melaporkan dari hasil Survei Ekonomi Pertanian di pedesaan Jawa 
Barat dari tahun 1976 sampai 1983, menyimpulkan bahwa: 

Meskipun ada peningkatan dalam produksi beras dan penghasilan yang besar; 
namun terlihat relatif semakin sedikit pekerjaan yang tercipta di pedesaan. 
Sejumlah besar dari rumah tangga pedesaan terlihat memperoleh manfaat dari 
pertumbuhan penghasilan dari tenaga yang bekerja di kota melalui kegiatan 
transportasi dan perdagangan kecil-kecilan. Hal ini merupakan faktor utama 
yang menyebabkan perubahan penghasilan di bidang pertanian dari hasil 
survei selama 7 tahun…perpindahan permanen ke daerah perkotaan dan 
perpindahan keluar dari pertanian bukan merupakan pola yang dominan.  
Lebih dari satu dasawarsa yang lalu Bank Dunia (1984, 20) memperkirakan bahwa paling 

tidak 25 persen rumah tangga pedesaan di Jawa paling tidak memiliki satu anggota keluarga yang 
bekerja di perkotaan. Hal ini secara tidak langsung menunjukkan sejumlah 3,75 juta manusia terlibat 
dalam bentuk migrasi seperti ini di Pulau Jawa. Studi yang dilakukan secara berurutan yang didanai 
oleh Kementerian Kependudukan dan Lingkungan Hidup (Mantra dan Molo, 1985) mengamati 
migrasi di enam kota di Indonesia. Sebagai tambahan, untuk menunjukkan betapa besar dan 
meluasnya mobilitas ini terjadi di beberapa kota dengan besaran yang berbeda-beda baik itu di dalam 
maupun keluar Indonesia, ditemukan bahwa sebagian besar dari perpindahan tersebut hanya 
bersirkulasi dalam kota-kota tersebut sejak tahun 1980. Terlihat bahwa dari pola peningkatan 
kecepatan perpindahan dari migrasi non permanen tersebut telah berlangsung selama beberapa decade 
terakhir dan menjadi semakin besar karena adanya perbaikan transportasi, peningkatan pendidikan, 
perubahan aturan-aturan yang berkaitan dengan peran wanita, peningkatan urban dan perkembangan 
industri, dan sebagainya.  

Barangkali bukti yang paling besar dari pola peningkatan jumlah migrasi non permanen di 
Jawa selama periode sejak adanya studi pertama yang dilakukan di Jawa Barat pada tahun 1973 
(Hugo, 1975), diperoleh dari studi yang komprehensif terhadap 37 desa di Jawa yang dilakukan 
selama periode 1967-1991. Dalam studi tersebut, Collier dan kawan-kawan menyimpulkan bahwa: 
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Dua puluh lima tahun lalu banyak pekerja tidak tetap di Jawa memiliki 
pendapatan yang sangat rendah… Sekarang hampir semua keluarga perkerja 
tidak tetap kawasan pedesaan di Jawa setidaknya satu orang bekerja di luar 
desa, dan di pabrik atau jasa pelayanan. 
Dari semua desa di tahun 1992-1993 yang di survei kembali, tercatat migrasi besar-besaran 

keluar dari desa untuk bekerja di kota-kota besar dan hanya 20 persen dari rumah tangga yang 
tergantung pada pertanian untuk seluruh kehidupan mereka. Bagian terbesar dari perpindahan yang 
tercatat adalah bersifat sementara. Kenyataan bahwa desa-desa ini dipilih dengan perhitungan untuk 
mewakili desa-desa dengan daerah-daerah beraksessibilitas tinggi dan beraksesibilitas rendah yang 
memberikan kesan bahwa skala perpindahan migran non permamen dari wilayah pedesaan di Jawa 
telah meningkat secara eksponensial pada tahun-tahun terakhir dan perpindahan seperti itu masih jauh 
lebih banyak dari perpindahan permanent dari desa ke kota. Lebih dari itu, dengan perkembangan 
pergeseran tenaga kerja lebih jauh di bidang pertanian (Hugo, 1995b), tampaknya kemungkinan besar 
bahwa perpindahan ini akan berlanjut menjadi sangat signifikan di Indonesia. Alasan-alasan 
pemilihan pada strategi perpindahan tidak permanent daripada permanent telah banyak dibahas 
dimana-mana (Hugo, 1978, 1982b, 1985) dan termasuk elemen-elemen berikut ini: 

• Tipe strategi mobilisasi ini adalah sangat cocok dengan keterlibatan perkerjaan di sektor 
informal perkotaan dimana  komitmen waktu yang fleksibel yang memungkinkan untuk 
kembali ke desa secara periodik. Hal yang sama, kemudahan untuk masuk ke dalam 
sektor informal perkotaan adalah sebuah faktor. 

• Keterlibatan di pekerjaan pada sektor-sektor perkotaan maupun luar perkotaan 
menyebarkan resiko akibat perbedaan pemahaman keluarga-keluarga tentang kesempatan 
mendapatkan pemasukan 

• Biaya hidup di daerah perkotaan (khususnya Jakarta) adalah sangat tinggi dibandingkan 
dengan di daerah pedesaan sehingga dengan meninggalkan keluarganya di desa dan 
“penghasilan di kota untuk sedangkan digunakan di desa” memungkinkan memperoleh 
pendapatan yang lebih besar. 

• Sistem transportasi di Jawa murah, bermacam-macam dan memudahkan pekerja-pekerja 
untuk kembali ke desanya dengan cepat. 

• Kesempatan kerja di desa, khususnya selama musimam meningkatkan kebutuhan tenaga 
terhadap tenaga kerja (seperti misalnya masa panen) tetap terbuka. Dengan demikian 
resiko dapat disebarkan pada beberapa sumber pendapatan. 

• Banyak pekerja-pekerja sektor-sektor informal dan formal di kota-kota besar, khususnya 
Jakarta, menyediakan rumah-rumah semi permanent (barak) untuk pekerja. 

• Seringkali perpindahan adalah bagian dari strategi pembagian kerja sebuah keluarga 
dimana beberapa anggota di kirim keluar desa untuk meningkatkan pendapatan keluarga 
di desa. 

• Dalam banyak kasus terdapat sebuah pilihan sosial untuk hidup dan membesarkan anak-
anak di desa dimana terasa menjadi kurang negatif, tidak terpengaruh oleh budaya non-
tradisional. 
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• Jaringan sosial adalah penting dalam perkembangan bentuk dari migrasi ini. Banyak 
pekerja musiman datang pertama kalinya dengan mengikuti pekerja musiman yang sudah 
lama atau bergabung dengan keluarga atau teman yang sudah menetap di daerah tujuan. 

• Sebagaimana halnya dalam kasus migrasi internasional, pencari kerja atau perantara 
dalam berbagai bentuk memegang peranan penting dalam peningkatan migrasi dari desa 
ke kota di Indonesia. Sebagaimana Collier et al (n.d.,41) menyatakan...”Seringkali 
seorang manajer pabrik akan menemui kepala desa untuk merekrut orang-orang muda 
untuk pabriknya. Mereka terkadang akan mengirimkan sebuah bus di pagi hari untuk 
menjemput pada perkerja”. Bentuk-bentuk seperti mandor, calo, dan agen punya sejarah 
panjang di Jawa dan telah menjadi begitu signifikan dalam tahun-tahun terakhir ini dalam 
mendorong migrasi ke pekerjaan-pekerjaan di sektor-sektor formal maupun non-formal di 
daerah perkotaan. Firman (1991), sebagai contoh, telah menunjukan peran utama yang 
dilakukan oleh mandor-mandor di industri konstruksi di perkotaan Indonesia. 

Walaupun terdapat banyak kesamaan dalam situasi sementara berdasarkan pola dan proses 
dari migrasi sementara dibandingkan dengan tahun 1970an, terdapat juga beberapa hal yang telah 
berubah secara nyata. Hal yang utama dari semua itu adalah peningkatan keterlibatan perempuan 
dalam migrasi yang permanent maupun yang sementara, khususnya mereka yang langsung dari desa 
ke kota. Perubahan lain adalah peningkatan ukuran sector formal di kota-kota di Indonesia, khususnya 
Jakarta dan beberapa kota besar di Jawa, telah mendorong peningkatan jumlah migrasi untuk menetap 
secara permanent di kota dan tidak mudah lagi bagi mereka untuk sering datang dan pergi ke desa saat 
mereka masih bekerja di sektor informal. Dalam banyak kasus, sebagai contoh banyaknya 
perempuan-perempuan muda yang bekerja di pabrik-pabrik di dalam maupun sekitar kota seperti 
Jakarta dan Surabaya, terdapat kecenderungan untuk tetap kembali ke desa mereka tetapi karena 
tanggung jawab pekerjaan menuntut mereka untuk bergilir pergi ke dan kembali dari desa berdasarkan 
mingguan, dua mingguan, atau bulanan. 

Tabel 26: Populasi dan Kelapa Rumah Tangga berdasarkan Status Kependudukan di RW 
06, Desa Persawahan, 1996 

Sumber: Wahyuni, 2000 

Kepala Keluarga Populasi 
Jenis Kependudukan 

Laki-laki Perempuan Total Total 

1. 

2. 

3. 

Lokal 

Permanen 

Sementara 

145 

181 

226 

(26,3) 

(32,8) 

(40,9) 

11 

28 

135 

(6,3) 

(16,1) 

(77,6) 

156 

209 

361 

(21,5) 

(28,8) 

(49,7) 

639 

615 

867 

(30,1) 

(29,0) 

(40,9) 

 Total 552 (100,0) 174 (100,0) 726 (100,0) 2.121 (100,0) 

Catatan: Angka dalam kurung adalah persentasi 
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Penyebaran luas dari mobilitas di Jawa dibuktikan dengan sebuah studi terkini pada bagian 
dari sebuah desa di Bandung oleh Wahyuni (2000). Dia melakukan sensus penuh pada penduduk desa 
dengan mempelajari kartu keluarga dan memeriksanya pada pejabat setempat. Tabel 26 menunjukan 
bagaimana kepala keluarga dan populasi total dibagi antara: 

• Penduduk asli lokal 
• Pendatang tetap dari daerah lain; dan  
• Pendatang sementara. 

Beberapa dari 40,9 persen laki-laki di tiap kepala keluarga dan 77,6 persen perempuan di tiap 
kepala keluarga adalah pendatang sementara di kota dan hanya seperlimanya yang bukan keluarga 
pendatang. Ini menunjukan kenyataan migrasi permanen maupun tidak permanen di kota-kota besar 
Indonesia. 

Dari pandangan laporan terakhir, adalah penting untuk memusatkan perhatian pada satu grup 
dari pendatang sementara di Indonesia yang tampaknya mempunyai resiko terbesar terinfeksi HIV 
dibandingkan dengan kelompok lain. Mereka adalah pekerja pendatang, yaitu mereka yang pergi 
meninggalkan keluarganya sepanjang waktu tertentu untuk bekerja di beberapa tempat yang cukup 
jauh. Indonesia memiliki sebaran internal pekerja pendatang yang hampir ke seluruh negeri dan jika 
mereka adalah elemen utama penyebaran HIV maka mereka memiliki pengaruh yang sangat besar. 
Tidak dapat disangkal, beberapa dari pekerja pendatang adalah beresiko tinggi untuk kontak dengan 
pekerja seks di daerah tujuan karena: 

• Mereka umumnya berpisah dengan pasangannya untuk waktu tertentu dan karena itu 
terkadang mencari pelayanan dari pekerja seks. 

• Pekerja pendatang umumnya adalah orang-orang muda (khususnya laki-laki) yang 
memiliki kecenderungan mencari pelayanan tersebut. 

• Mereka terkadang memiliki cukup uang untuk membayar pelayanan tersebut. 
• Industri seks sangat aktif di daerah-daerah tujuan pekerja pendatang. 
• Mereka terlepas dari batasan-batasan tradisional pada perilaku yang dilarang pada daerah 

asal. 
• Pekerja-pekerja pada daerah tujuan kadang sering terlibat dalam mendorong penyediakan 

pelayan seks tersebut. 

Dalam pandangan penyebaran HIV/AIDS, terdapat sejumlah aspek dari jenis migrasi ini yang 
signifikan. Pertama, kenyataan bahwa pekerja-pekerja pendatang sering menggunakan pelayanan seks 
tersebut yang berarti mereka beresiko tinggi terinfeksi. Lebih lanjut, semua bukti menunjukan bahwa 
pekerja pendatang yang memanfaatkan pelayanan seks sangat jarang menggunakan kondom untuk 
melindungi dirinya dan juga perkerja seks dari infeksi. Adalah sangat rendah budaya penggunaan 
komdom di Indonesia. Ini adalah bukti dari survei kontrasepsi pada pasangan-pasangan menikah. 
Tabel 27 menunjukkan salah persepsi penggunaan kondom pada pasangan-pasangan menikah. 
Sementara penggunaan kondom tidak diragukan lagi bermanfaat untuk para pekerja pendatang saat 
melakukan hubungan dengan pekerja seks, penggunaannya yang rendah menunjukan budaya yang 
kuat keengganan menggunakan kondom. Menjadi pandangan umum penggunaan kondom akan 
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berpengaruh pada kenikmatan pada pihak laki-laki dan tidak sesuai dengan pendangan maskulinitas, 
sebagaimana kasus yang banyak ditemui di banyak negara. 

 

Table 27:  Java-Bali and All Indonesia: Trends in Use of Contraceptives by Ever Married 
Women, 1976-1997 

 1976 1987 1991 1994 1997 

Jawa-Bali 

Total persentase yang menggunakan kontrasepsi  

Persentase yang menggunakan kondom 

Seluruh Indonesia 

Total persentase yang menggunakan kontrasepsi  

Persentase yang menggunakan kondom 

 

26 

1,8 

 

na 

na 

 

51 

1,8 

 

na 

na 

 

53 

0,8 

 

49,7 

0,8 

 

58 

0,9 

 

54,7 

0,9 

 

Survei yang dilaporkan oleh Direktorat Jendral Pengendalian Penyakit dan Kesehatan 
Lingkungan (2001, 12) menunjukan bahwa dua per tiga dari pelanggan laki-laki dari pekerja seks di 
kota-kota ini memberikan alasan bahwa kepuasan seks akan berkurang jika menggunakan kondom. 
Kurang dari lima persen melaporkan bahwa sulitnya mendapatkan kondom sebagai alasan untuk tidak 
menggunakannya. 

Sebagai hal penting yang krusial dalam hal hubungan antara pekerja pendatang dan 
penyebaran HIV/AIDS adalah sebagai berikut: 

• Para perkerja ini dapat terinfeksi dan menyebarkannya pada lingkungan rumah mereka 
saat kembali 

• Para pekerja yang terinfeksi dapat juga menularkannya pada pekerja seks saat mereka 
berhubungan yang kemudian akan menyebarkan ke pelanggan lain dan ke lingkungan 
rumahnya. 

• Para pekerja kadang juga berpindah-pindah dan dapat menyebarkannya pada lokasi 
pekerjaan lain dimana mereka dapat menyebarkan pada kelompok baru pekerja seks. 

• Para pekerja seks cenderung bekerja di beberapa lokasi sehingga mereka dapat 
menyebarkan penyakit ke wilayah yang baru. 

Migrasi tenaga kerja di Indonesia dapat dibagi dalam beberapa kategori: 

4.6.2 Migrasi tenaga kerja  ke wilayah Sumber Eksploitasi 

Telah menajdi catatan sejarah panjang di Indonesia yang mendorong “kuli kontrak” untuk 
berpindah dari wilayah yang padat penduduknya (khususnya di Jawa) ke daerah di luar Jawa untuk 
bekerja pada kegiatan-kegiatan eksplotasi sumber daya alam (Hugo, 1980). Hal ini sangat diperlukan 
karena pulau-pulau di luar Pulau Jawa selain kaya akan sumber minyak bumi, bahan tambang, karet, 
dan sebagainya tetapi juga banyak lahan tersedia untuk pengembangan perkebunan. Akan tetapi, 
daerah-daerah tersebut tidak memiliki cukup tenaga kerja untuk melakukan eksploitasi baik karena 
sedikitnya jumlah penduduk di daerah tesebut yang dapat digunakan atau adanya persepsi bahwa 
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penduduk lokal tidak cukup mampu atau tidak memiliki motivasi untuk bekerja di eksplotasi sumber-
sumber daya tersebut. Sehubungan dengan hal tersebut, pada sensus tahun 1930, element dominan 
dari migrasi antar propinsi adalah perpindahan dari jenis kuli kontrak ini. Gambar 16 menunjukkan 
aliran utama migrasi pekerja adalah dari Jawa ke Sumatra Utara dimana perkebunan karet sedang 
dikembangkan. Akan tetapi, terdapat juga perpindahan lain ke daerah eksplorasi minyak, batu bara, 
kelapa sawit, dan sumber alam lainnya (Hugo, 1980).  

Tabel 28: Indonesia : Exports berdasarkan Kelompok Hasil (US $m) 

Kelompok hasil 1981 1990 1995 2000 

Minyak bumi dan gas 20.663,2 11.071,1 10,464.6  

Hasil pertanian 1,570.2 2,083.3 2,888.3  

Hasil industri 2,666.6 11,878.7 29.328.2  

Hasil tambang 202.8 635.9 2,690.9  

 

Jenis perpindahan ini terus berlanjut, dan terus berkembang, sebagaimana eksploitasi sumber 
daya alam telah berkembang di Indonesia setelah masa kemerdekaan, walaupun terdapat fluktuasi 
perkembangannya pada kebijakan ekonomi pemerintah yang menitikberatkan pada eksploitasi sumber 
daya alam. Hal in tercermin pada Tabel 28 yang menunjukan komposisi ekspor Indonesia. Setelah 
pertengahan 1980an ada peningkatan peran hasil industri tetapi krisis keuangan telah menyebabkan 
menyebabkan peran eksploitasi sumber daya alam menjadi lebih besar lagi. Dalam banyak kasus, 
bermunculan aktivitas eksplorasi sumber daya alam dengan volume besar di Indonesia dan sebagian 
besar dari mereka membutuhkan jumlah pekerja pendatang jarak jauh yang sangat banyak. Hal ini 
secara khusus terlihat dari Tabel 28 bahwa nilai hasil pertambangan dari Ekpor Indonesia meningkat 
cukup besar pada tahun 1990an. Bagian terbesar dari aktivitas pertambangan tersebut relatif terisolasi 
berada di wilayah bagian luar Pulau Jawa. Hal ini terlihat dari Gambar 25 yang menunjukkan lokasi 
utama pertambangan di Indonesia tahun 1995. Secara jelas terlihat, sebagian besar aktifitas 
pertambangan terisolasi di luar Jawa. Secara singkat, sebagian besar aktivitas pertambangan terdapat 
pada daerah-daerah terpencil. Intinya, terdapat jumlah tenaga kerja yang sangat besar yang dibawa 
untuk operasi pertambangan tersebut. Umumnya pekerja-pekerja tersebut pergi ke daerah-daerah 
lokasi tersebut tanpa keluarga mereka dan tinggal di rumah-rumah semi permanen (barak). Disana 
biasarnya ada rumah bordil dan bagian lain dari industri seks yang membentuk asosiasi dengan 
kegiatan pertambangan dan sering lokasinya dekat dengan kota kecil (kota  praja). Sebagai contoh di 
Soroako, Sulawesi Selatan yang telah dianalisis oleh Robinson (1986).  
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Gambar 25:  Indonesia : Lokasi dari Kontrak Wilayah Penambangan , 1995 

Sumber  Asian Journal of Mining, November-Desember 1995, hal 44-45 

 

Di beberapa daerah ada lokalisasi yang oleh pemerintah secara resmi ditetapkan sebagai 
daerah yang diperuntukkan bagi para CSW akan tetapi ternyata ada juga pengembangan di luar 
wilayah lokalisasi tersebut yang bersifat tidak resmi (Hull, Sulistyaningsih dan Jones, 1998). 

Tidak saja di daerah pertambangan dimana sejumlah besar pekerja pendatang di Indonesia. 
Perkebunan juga merupakan daerah tujuan yang signifikan untuk perkerja pendatang. Dalam tahun-
tahun terakhir ini, terdapat sejumlah ekspansi yang besar dari perkebunan kelapa sawit, yang 
terkadang pada daerah yang tidak tersedia cukup penduduk setempat sebagai tenaga kerja. Dengan 
kebutuhan kebutuhan tenaga kerja untuk kegiatan perkebunan ini, maka migrasi pekerja merupakan 
hal yang dipertimbangkan. Hal yang sama, eksploitasi hutan, minyak bumi dan gas yang juga 
merupakan daya tarik untuk internal migrasi pekerja. Dengan karakter yang sama, ada sejumlah lokasi 
konstruksi di pelosok Indonesia yang sering berada di daerah yang terpencil untuk mendukung 
penambangan, seperti contoh,  dapat berupa pembanguan jalan, jembatan, pelabuhan dan lain-lain 
pekerjaan konstruksi. Sekali lagi, tenaga migran direkrut untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja. 

4.6.3  Migrasi pekerja dari pedesaan ke perkotaan 

Wilayah-wilayah perkotaan di Asia Tenggara telah cukup lama menjadi tujuan bagi para 
tenaga kerja laki-laki pengangguran dan pertempuan pekerja seks yang menyebabkan timbulnya STI 
(e.g Waren, 1993). Hal yang terkini (Wylie, 2000, 56), naskah dari tentang penyakit di abad 19 dari 
Malaysia menjelaskan: 
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‘Mayoritas penduduk kota-kota kolonial adalah para pemukim laki-laki dan ini 
mengakibatkan ketidakseimbangan perbandingan penduduk perempuan dan 
laki-laki, sehingga mengarah pada marak dan menyebarnya industri seks 
komersial yang menjadi titik persebaran penyakit menular’. 
Jelas inilah yang sampai sekarang berlanjut menjadi kasus di daerah perkotaan di Indonesia, 

dan saat ini HIV/AIDS merupakan penyakit yang sangat potensial tersebar dengan cara ini. Caldwell 
dkk. (1997) menyatakan bahwa dampak para migran laki-laki di kota-kota di Afrika merupakan 
pendorong munculnya epidemi HIV/AIDS di benua tersebut.  

Indonesia mengalami tingkat urbanisasi yang cukup tinggi sampai saat terjadinya krisis yang 
melanda Asia pada tahun 1997. Ini sudah digambarkan sebelumnya dengan jumlah proporsi penduduk 
Indonesia yang tinggal di daerah perkotaan meningkat dari 14,8 persen pada tahun 1961 menjadi 35,9 
persen pada tahun 1995 sementara jumlah rakyat Indonesia yang tinggal di perkotaan meningkat 387 
persen dari 14.358.372 menjadi 69.937.110. Namun, angka ini tidak mempertimbangkan jumlah 
penduduk Indonesia yang bekerja di beberapa kota karena banyaknya jumlah pekerja urban adalah 
pekerja migran namun mempunyai tempat tinggal tetap di desa tetapi menghabiskan waktu untuk 
bekerja di kota. Migrasi seperti ini acap kali terjadi, terutama di Pulau Jawa. Hal ini sempat menjadi 
kecenderungan utama pada tahun 1970-an (Hugo, 1975, 1978; Mantra, 1981), bahkan lebih 
meningkat lagi pada tahun-tahun berikutnya.  

Perbedaan utama antara buruh migran yang berpindah kota dan yang penduduk yang pindah 
ke pulau luar Jawa di daerah eksploitasi sumber daya alam adalah, sementara yang pertama lebih 
banyak didominasi oleh pria, dan yang pindah ke kota turut melibatkan perempuan namun perempuan 
makin terlibat dalam arus tersebut. Namun, hal tersebut masih banyak melibatkan para lajang atau 
orang-orang yang telah memiliki pasangan namun tidak membawa pasangan tersebut pindah bersama 
mereka. Memang ada beberapa pasangan suami istri yang sama-sama bermigrasi ke kota untuk 
bekerja dan meninggalkan anak mereka untuk diasuh oleh kakek-neneknya di rumah di desa 
(Wahyuni, 2000). Namun, kebanyakan para migran tersebut masih lajang atau orang yang sudah 
menikah tapi pindah tanpa pasangan mereka. Pada umumnya juga, buruh migran di daerah urban 
cenderung untuk kembali ke desa mereka lebih sering dibandingkan dengan yang pindah ke daerah 
eksploitasi sumber daya alam. Tidak banyak yang diketahui tentang keterlibatan buruh migran di 
perkotaan dengan pekerja seks komersial di kota-kota namun sangat jelas bahwasanya para migran 
pria biasanya merupakan pengguna jasa utama pekerja seks komersial di kota-kota besar (misalnya 
lihat Hull, Sulistyaningsih dan Jones, 1998; Steele, 1981). 

4.6.4 Migrasi Penduduk Indonesia Timur     

Terdapat suatu migrasi buruh utama ke beberapa kawasan Indonesia Timur yang terpisah dari 
migrasi yang berkenaan dengan pemanfaatan sumber daya alam. Ini banyak berhubungan dengan 
persebaran suku BBM. BBM disini berarti Bugis-Buton-Makasar, tiga suku utama yang mendiami 
Sulawesi Selatan. Kelompok ini sejak dahulu memang dikenal sebagai pelaut dan gemar bermigrasi 
(Naim, 1984), dan semenjak beberapa abad yang silam sudah bermigrasi ke arah barat menuju 
Kalimantan Timur dan Sumatra Timur (Lineton, 1975b).  
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Gambar 26: BBM (Bugis-Butone-Makassar) Migrasi dari Sulawesi Selatan 

Sumber: Cohen dan Murphy, 1999 

 

Namun, pada masa pasca kemerdekaan, kelompok ini banyak yang berpindah ke wilayah 
timur Sulawesi. Persebaran BBM ini tampak dalam gambar 26. Ada beberapa pemukim tetap yang 
juga turut dalam migrasi ini. Misalnya, terdapat pemukim dalam jumlah cukup besar di Ambon 
tempat terjadinya konflik Kristen Muslim pada tiga tahun terakhir ini. Penduduk lama yang mendiami 
Ambon kebanyakan beragaman Kristen, sementara pendatang  datang dari Sulawesi Selatan dan 
Sulawesi Tenggara (Hugo, 2001). Namun, sebagian besar perpindahan BBM ke kawasan Timur 
Indonesia, terutama Nusa Tenggara Timur dan Irian Jaya, bersifat tidak tetap/sementara. Ini biasanya 
berupa para laki-laki yang mengembangkan usaha kecil, melaut, atau berdagang, yang kadang kadang 
membuat para penduduk setempat merasa tidak nyaman dengan alasan mereka tidak mendapat 
kesempatan untuk terjun di bidang tersebut (Adicondro, 1986). Seperti juga pada kasus kelompok 
buruh migran diatas, disini kami juga mendapati sejumlah laki-laki yang harus berpisah dari 
keluarganya untuk jangka waktu panjang.  
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4.6.5 Migrasi Buruh ke Batam 

Satu kasus khusus dalam bidang migrasi buruh adalah Pulau Batam (Gambar 27) yang 
terletak di Propinsi Riau namun lebih dekat ke Singapura. Secara geografis kegiatan ekonomi di 
Singapura berdampak pada daerah-daerah yang berdekatan dengannya seperti Johor di Malaysia dan 
Riau, terutama Pulau Batam (sehingga terbentuk segitiga SIJORI). Terlebih lagi, pemerintahan 
Indonesia mencoba memanfaatkan lokasi Batam yang berdekatan dengan Singapura untuk 
pengembangan pabrik dan kawasan wisata.  

 

 

Gambar 27: Segitiga SIJORI  

 

 

 

 

 

Ini mengakibatkan lonjakan permintaan buruh di daerah yang tadinya sangat jarang 
penduduknya dan menciptakan peningkatan jumlah buruh migran yang begitu tajam dibanding 
dengan daerah lain di Indonesia. Sementara baik laki-laki maupun perempuan terlibat dalam migrasi 
di Riau, migrasi juga banyak melibatkan para lajang atau orang yang sudah menikah tapi tidak 
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membawa pasangan mereka. Hal ini, digabung dengan dorongan industri seks komersial setempat 
untuk melayani daerah Singapura, kini menciptakan kerentanan atas persebaran HIV/AIDS.  

Sebelum pengembangan pulau ini menjadi pusat industri dan wisata utama, Batam hanyalah 
pulau dengan penduduk sangat jarang, sehingga menarik banyak migrasi internal dari daerah lain di 
Indonesia. Kebanyakan migrasi ini berupa migrasi buruh, yang melibatkan para lajang atau yang telah 
menikah namun tidak membawa pasangan mereka. Sangat jelas bahwasanya krisis yang  melanda 
Indonesia pada tahun 1997-1998 mempercepat laju migrasi ke Batam. Menurut perkiraan yang ada 
sekarang (Asian Migration News, 1-15 Oktober 2001) ada sekitar 250.000 orang dari Pulau Jawa, 
Sumatra, Flores dan daerah lain di Indonesia yang datang ke Batam sejak tahun 1998 … ‘kebanyakan 
dari mereka datang karena kesulitan di daerah asal mereka’. Tentu saja mereka menjadi gambaran 
elemen tambahan dari tingginya permintaan industri seks setempat.   

4.6.6 Daerah perbatasan lainnya 

Kasus Batam di atas dianggap sebagai contoh suatu masyarakat di daerah atau di dekat 
perbatasan internasional yang memiliki industri seks yang besar yang tidak saja melayani buruh 
migran, namun juga orang yang secara sementara melintas perbatasan untuk merasakan jasa seks. Ada 
jumlah yang cukup besar dari penduduk Singapura yang menggunakan jasa PSK di Batam (dan 
sebagian kecil lagi dari beberapa pulau tetangga) dan ada arus PSK dari Indonesia secara harian ke 
Singapura untuk menawarkan jasa seks komersial. Ini menjadi lahan yang subur untuk persebaran 
HIV/AIDS ke segala penjuru.   

Ada banyak jenis lokasi serupa di perbatasan Indonesia, meskipun SIJORI merupakan yang 
terbesar. Hal serupa juga terjadi di perbatasan Sabah-Kalimantan Timur dan Irian Jaya-Papua Nugini, 
meskipun dalam skala yang lebih kecil.  

Tingginya kasus HIV/AIDS di Batam, yang terlihat pada kasus dalam laporan sebelumnya, 
menggambarkan bahwa di Indonesia, wilayah seperti ini memiliki tingkat kerentanan terhadap 
HIV/AIDS yang semakin tinggi. Namun, mungkin saja ini bukan yang sebenarnya terjadi. Misalnya, 
hasil penelitian di perbatasan Filipina Selatan/Sabah (Scalabrini Migration Centre, 2000) menyatakan 
bahwa:  

‘… migrasi yang tidak tercatat menyebabkan para migran terekspos pada 
berbagai kerentanan, namun hal ini juga dapat meningkatkan ketahanan. 
Keberadaan keluarga dan kerabat, kurangnya waktu, kurangnya sumber daya 
finansial, keterpencilan lokasi kerja (terutama untuk pekerja perkebunan) dan 
ketakutan ditangkap polisi membuat mereka menahan diri. Penelitian 
menunjukkan bahwa migrasi sendiri bukanlah faktor penentu persebaran 
HIV/AIDS. Lebih jauh lagi, penelitian tersebut mematahkan anggapan bahwa 
perbatasan internasional merupakan pembawa persebaran HIV/AIDS’. 



81 

  81 

Daerah perbatasan lain di Indonesia yang rawan HIV/AIDS adalah di Manado, Sulawesi 
Utara. Daerah ini dikenal sebagai daerah pertumbuhan ASEAN Brunei-Indonesia-Malaysia-Filipina 
Timur (BIMP-EAGA) yang merupakan salah satu segitiga pertumbuhan seperti yang tampak pada 
Gambar 28 

Gambar 28: Segitiga Pertumbuhan di Asia 

Sumber: Scalabrini Migration Centre, 2000, 6 

 

Tujuan dari gugus pertumbuhan internasional ASEAN ini adalah untuk meningkatkan 
pembangunan regional melalui adanya peningkatan investasi, pariwisata dan perdagangan. Salah satu 
subsistem yang berhasil diidentifikasi dalam lingkar ini adalah Davao City dan General Santos di 
Mindanao (Filipina) dengan Manado di Sulawesi Utara (Gambar 29).  

Pergerakan populasi di antara Sulawesi Utara dan Davao dan di kepulauan di sepanjang laut 
yang memisahkan keduanya cukup besar. Di daerah perbatasan dengan Filipina ada kepulauan Sangir 
Talaud yang merupakan bagian tari Propinsi Sulawesi Utara (Gambar 30), namun kepulauan tersebut 
lebih dekat ke Propinsi Davao di pulau Mindanao di Filipina Selatan daripada ke Sulawesi.  
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Gambar 29: Wilayah pertumbuhan BIMP-EAGA  

Sumber: Scalabrini Migration Centre, 2000, 3 

 

Sama seperti hal tersebut, ada sejarah hubungan antara Davao yang telah dimulai sebelum 
terjadinya kontak dengan bangsa Eropa dan berdampak pada penduduk Sangir yang sekitar 7.000 jiwa 
yang lama menetap di Filipina. Perpindahan penduduk dari kepulauan Sangir-Talaud ke Filipina 
makin menguat pada awal abad ke dua puluh karena sulitnya kondisi ekonomi dan kondisi ekologi di 
kepulauan tersebut. Namun, setelah masa Kemerdekaan banyak keturunan kedua dan ketiga penduduk 
Sangir yang kembali ke Indonesia dan belum pernah menginjak kepulauan Sangir-Talaud karena 
keterbatasan potensi pertanian, namun justru menetap di Halmahera di Maluku. Kembalinya mereka 
ke Indonesia didorong karena anggapan bahwa mereka adalah orang asing di Filipina dan tidak 
mempunyai banyak hak dalam perekonomian di Filipina dan makin membaiknya perekonomian 
Indonesia (Raharto, 1995).  
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Gambar 30: Propinsi Sulawesi dan Kepulauan Sangir-Talaud  

Sumber: Raharto, 1995, 42 

 

Sebuah penelitian dari sisi masyarakat Filipina tentang hubungan ini menyimpulkan bahwa 
ada kerawanan yang tinggi terhadap HIV/AIDS di daerah ini karena (Asis, 2000, 112): 

‘Satu kelompok migran pelintas batas di Davao-General Santos-Manado yang 
sangat rentan terhadap HIV/AIDS adalah para nelayan, kebanyakan dari 
mereka masuk ke Indonesia and perairan perikanan internasional lainnya. 
Rendahnya pengetahuan mereka tentang Penyakit Seksual Menular (PSM) dan 
HIV/AIDS dan hubungan seks tanpa pengaman, penggunaan obat kuat dan 
narkoba merupakan isu utama’.  
Daerah perbatasan lainnya adalah di sepanjang Irian Jaya dan Papua Nugini.  Daerah di 

perbatasan Irian Jaya dan Papua Nugini memisahkan keluarga dan memotong pola sirkulasi 
tradisional yang penting (Bandiyono, dkk, 1996). La Pona (1995) menunjukkan bahwa hampir semua 
penduduk di beberapa desa di Irian Jaya yang berada di dekat perbatasan memiliki keluarga yang 
tinggal di Papua Nugini dan sering mengunjungi mereka, dengan perahu atau berjalan kaki. 
Kunjungan itu bersifat sosial dan budaya. Ada kesepakatan yang mempermudah migrasi ini yang 
dikenal dengan komisi Kerjasama Perbatasan, yang mengadakan pertemuan secara berkala untuk 
memfasilitasi migrasi ini (Bandiyono, dkk., 1996, 9). Bandiyono dkk. (1996) menyatakan bahwa ada 
beberapa bahasa yang dipakai bersama di kedua perbatasan Indonesia-Papua Nugini di Irian Jaya. 
Tabel 29 menunjukkan jumlah migrasi yang terjadi secara resmi di Irian Jaya di perbatasan 
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internasional di awal 1990-an, namun jumlah ini jauh lebih kecil bila dibandingkan  dengan jalur 
imigrasi yang tidak resmi (Bandiyono, dkk., 1996, 84).  

Tabel 29: Jumlah Pelintas Batas dari dan ke Irian Jaya ke Papua Nugini  

Sumber: Bandiyono dkk., 1996, 85 

 

 Indonesia ke PNG PNG ke Indonesia 

Tahun Tradisional Modern (Paspor) Tradisional Modern (Paspor) 

1992 1,040 223 1,148 765 

1993 296 338 966 816 

1994 274 300 1,057 799 

1995 243 211 701 380 

Jumlah 1,853 1,072 3,872 2,760 

 

Di sepanjang perbatasan internasional antara Indonesia dan Malaysia di Kalimantan juga 
terjadi migrasi yang cukup besar yang melibatkan penduduk dari Indonesia Timur. Mobilitas 
penduduk yang melintas perbatasan propinsi Kalimantan Timur dari Indonesia ke Malaysia Timur di 
negara bagian Sabah cukup besar. Di sana terjadi pula sirkulasi tradisional dari propinsi Kalimantan 
Barat ke Negara bagian Sarawak di Malaysia (Siagian, 1995).  

Pada kasus perbatasan dengan Australia, terjadi migrasi ilegal di barat daya negara tersebut 
dan perlintasan penduduk yang masuk ke Darwin sebagai wisatawan dan menetap. Banyak pula 
perahu nelayan dari Kawasan Timur Indonesia yang secara ilegal memasuki wilayah perairan 
teritorial Australia dan ditangkap oleh Angkatan Laut Australia. Pernah dilaporkan (Indonesian 
Observer, 18 Februari 1998) bahwa Merauke yang terletak di pantai selatan Irian Jaya menjadi titik 
keberangkatan para orang asing dan penduduk Indonesia yang ingin memasuki Australia secara ilegal 
melalui Papua Nugini. Dua warga negara Banglades pernah ditangkap ketika berusaha masuk ke 
Australia secara ilegal melalui jalur ini pada awal tahun 1998.  

4.6.7 Pemindahan tugas Petugas Keamanan, Pegawai dan Pegawai Negeri 

Di negara yang seluas dan terpencar secara geografis seperti Indonesia, tentara, polisi dan 
pegawai negeri seringkali dipindahtugaskan tanpa membawa serta keluarga mereka dan bertugas 
selama beberapa waktu sebelum akhirnya kembali ke kampung halaman mereka, biasanya di Pulau 
Jawa. Ini biasanya terjadi pada, tentu saja, terutama anggota angkatan bersenjata dan polisi yang 
kadang-kadang diterjunkan dibeberapa daerah yang mengalami masalah keamanan (Aceh, 
Kalimantan Barat dan Tengah, Maluku, Irian dan dulu di Timor Timur). Karena mendapat bayaran 
yang lumayan besar dan memiliki kewenangan, maka biasanya mereka memiliki kecenderungan 
untuk menggunakan jasa PSK di daerah tujuan.  
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4.7 Migrasi Internal di Tengah Krisis 

Dampak krisis terhadap migrasi internal di Indonesia telah dianalisa di berbagai daerah 
(Hugo, 2000a; Ananta, 2000) dan hasilnya bisa disimpulkan sebagai berikut: 

• Krisis ini menunjukkan adanya kenaikan mobilitas, karena penduduk berusaha mencari 
penghasilan tambahan. Migrasi dipakai sebagai stratego untuk menghadapi dampak 
krisis.  

• Terdapat kecenderungan balik dari kota ke desa, namun hanya bersifat sementara dan 
biasanya hanya mengirim anggota keluarga ke kampung, sementara pencari nafkah tetap 
tinggal di kota besar.  

• Terdapat sedikit peningkatan migrasi dari Pulau Jawa ke luar Jawa, di daerah yang tidak 
dilanda krisis sebesar di Jawa.  

• Salah satu ciri pada masa krisis adalah terjadinya keresahan sosial yang mengarah pada 
masalah suku, agama dan ras serta politis yang mengakibatkan migrasi penduduk yang 
cukup besar. Salah satu yang masih terjadi adalah para warga keturunan Cina. Terdapat 
cukup banyak warga keturuan Cina yang mengungsi keluar dari Indonesia (Hugo, 1999) 
namun terdapat pergerakan internal pada diri warga keturunan Cina ke daerah yang relatif 
aman seperti Kalimantan dan Bali. Dikatakan ada sekitar 100.000 warga keturunan Cina 
yang mengungsi ke Bali serta sebagian lagi ke Kalimantan Barat (Feridhanusetyawan, 
1998; Cohen 1993, 13).  

Namun, tercatat pula migrasi yang cukup besar lainnya. Salah satunya terjadi di Ambon di 
Propinsi Maluku. Pada bulan Januari, terjadi kerusuhan antara penduduk Ambon yang beragama 
Kristen dan pendatang beragaman Islam dari daerah lain di Indonesia, terutama dari Sulawesi Selatan 
dan Tenggara. Ini mungkin dipicu dengan diusirnya warga Ambon dari Jakarta menyusul meletusnya 
kerusuhan agama pada bulan November tahun 1998 (McBeth dan Djalal, 1999, 28). Korban jiwa yang 
meninggal pada kerusuhan tersebut diperkirakan mencapai 180 sampai 1.000 jiwa dan memaksa 
20.000 jiwa lainnya menjadi pengungsi (McBeth dan Cohen, 1999a, 22).  

• Suatu survei (Hugo, 2000a) yang dilakukan pada masa krisis menunjukkan adanya tingkat 
migrasi balikan yang tinggi yang menandakan bahwa sejumlah migran kembali ke 
kampung halaman mereka dimana mereka lebih mendapat dukungan dari kerabat dan 
teman daripada di tanah orang.  

• Terjadi pertumbuhan dalam pekerja di sektor pertanian dalam dua dasawarsa terakhir 
karena orang-orang yang diberhentikan terpaksa kembali ke desa dan memulai lagi 
bekerja di sektor pertanian.  

4.8 Karakteristik Migran 

Penelitian ini banyak membahas tentang perubahan pola mobilitas di Indonesia selama tiga 
dasawarsa terakhir. Penting disebutkan bahwasanya populasi menjadi selektif dalam beberapa hal, 
yang pada akhirnya berpengaruh terhadap tingkat dan sifat dampak migrasi tersebut. Pada bagian ini, 
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kami akan sedikit meringkat pola utama selektivitas migran di Indonesia yang dianalisa secara medetil 
dalam studi kasus yang disebutkan dalam daftar pustaka:  

• Selektivitas Gender merupakan elemen yang penting. Pada bagian awal telah disebutkan 
bahwa kesenjangan dalam migrasi antar propinsi antara laki-laki dan perempuan telah 
tertutup. Terdapat beberapa contoh dimana pada migrasi antar propinsi, justru jumlah 
perempuan melebihi jumlah laki-laki. Ini termasuk migrasi ke Jakarta seperti yang 
tampak pada Tabel 30. Perempuan lebih mendominasi jumlah migran yang sekarang 
banyak di Jakarta sehingga dapat dikatakan bahwa ada tingkat migrasi balik yang tinggi 
pula diantara para perempuan. Migran perempuan di kota cenderung terdiri dari dua jenis 
…  

- perempuan dengan tingkat pendididkan yang rendah yang bekerja di sektor domestik 
atau sektor informal; dan  

- perempuan dengan pendidikan menengah yang bekerja di sektor formal, terutaman 
di pabrik-pabrik di daerah Botabek (Sunaryanto, 1998). 

Jumlah perempuan cenderung lebih tinggi dari jumlah laki-laki untuk para migran jarak dekat 
dalam satu propinsi. Keterlibatan perempuan dalam migrasi sementara ini meningkat 
belakangan ini, meskipun masih lebih rendah bila dibandingkan dengan jumlah pria. Migrasi 
berputar di kalangan wanita biasanya terpusat pada desa asal seperti di desa yang diteliti oleh 
Hetler (1984, 1986, 1989) dimana terdapat sejumlah besar perempuan yang bermigrasi untuk 
berjualan bakso.  

• Selektivitas Umur terjadi di sini.  Diantara para migran tetap, selektivitas ini lebih besar 
pada migran sementara. Migran biasanya lebih banyak pemuda dewasa dan keluarga 
muda dan biasanya terdiri dari orang yang mencari kerja, pendidikan, mendirikan rumah 
baru, dan lain-lain. Kebanyakan dari migran tersebut berumur antara 20 sampai awal 30 
tahunan. Biasanya terjadi penurunan mobilitas pada umur sekitar 30tahunan, meskipun 
dalam beberapa kasus ada sedikit peningkatan pada umur pensiun dengan terjadinya 
migrasi balik pada masa pensiun dan ada yang memilih pindah ke rumah anak mereka 
ketika pasangan mereka meninggal. Selektivitas ini tidak banyak terjadi pada migran 
yang senantiasa bepergian yang lebih banyak bepergian pada umur kerja mereka 
dibanding migran tetap. Sementara pemuda dewasa menunjukkan kecenderungan lebih 
tinggi dibanding kelompok lain dalam mobilitas seperti ini terdapat lebih banyak migran 
pada umur 30 sampai 40 tahunan pada migran tetap. Ini mencerminkan bahwa ada jumlah 
signifikan para migran putar di Indonesia pada sepanjang umur kerja mereka.  
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Tabel 30: Jakarta:  Populasi Migran berdasarkan jenis kelamin, 1961-1995 

Sumber: Sensus Penduduk Indonesia 1961, 1971, 1990 dan Survei Antar Sensus 1995 

Sensus/Survei antar sensus 
Laki-laki Perempuan 

Persentase 
perempuan 

1961 Lahir di propinsi lain  727.834 661.793 47,6 

1971 Lahir di propinsi lain 932.841 888.994 48,7 

1971 Pernah tinggal di propinsi lain 956.649 909.986 48,8 

1990 Lahir di propinsi lain 1.577.412 1.592.803 50,2 

1990 Pernah tinggal di propinsi lain 1.609.207 1.620.865 50,2 

1990 Lima tahun lalu tinggal di propinsi lain 374.560 458.469 55,0 

1995 Lahir di propinsi lain 1,659.192 1.712.192 50,8 

1995 Pernah tinggal di propinsi lain 1.694.363 1.748.115 50,8 

1995 Lima tahun lalu tinggal di propinsi lain 258.815 335.727 56,5 

• Seletivitas pendidikan Di Indonesia sangat berpengaruh dari sudut pandang pembangunan 
daerah. Orang yang lebih terdidik cenderung lebih tertarik bermigrasi dibanding yang 
kurang berpendidikan. Ini mungkin sebagian disebabkan oleh lebih banyak informasi 
yang mereka dapatkan tentang alternatif di tempat lain , kenyataan bahwa mereka 
cenderung memiliki pekerjaan yang melibatkan mobilitas dan beberapa orang bermigrasi 
secara aktif untuk melanjutkan pendidikan. Ini hal yang banyak muncul dalam 
pembangunan daerah, karena tidak diragukan lagi bahwa mobilitas populasi tentu saja 
akan merenggut para cendekia dari daerah pinggiran ke pusat kota, terutama ke Jakarta. 
Salah satu tantangan bagi otonomi daerah adalah menarik kembali orang-orang yang 
terdidik untuk memastikan bahwa insiatif lokal dan regional dapat dilaksanakan. 
Perpindahan dari desa ini dianggap selektivitas pendidikan, karena orang yang lulus dari 
sekolah menengah cenderung ‘terdidik untuk bermigrasi’ karena mereka enggan bekerja 
di sektor pertanian. Hal ini nyata dialami oleh para perempuan yang mendapatkan 
pekerjaan di pabrik di sekitar Jakarta (Sunaryanto, 1998).  

• Latar belakang kesukuan merupakan faktor penting dalam memahami mobilitas 
penduduk di Indonesia. Seperti yang telah disebutkan, ada pengaruh budaya kuat dalam 
migrasi penduduk di Indonesia. Contohnya adalah warga Minangkabau dan sistem 
matrilineal yang merangsang para laki-laki mudanya untuk merantau.  

• Status pernikahan juga merupakan faktor selektivitas dalam migrasi. Orang-orang yang 
tidak menikah, pisah, cerai dan duda cenderung lebih banyak yang bermigrasi dibanding 
yang sudah menikah.  

• Faktor pekerjaan juga merupakan penentu, karena orang yang bekerja di sektor pertanian 
kurang mobil bila dibandingkan dengan kelompok lain, sepanjang yang dilihat adalah 
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migrasi tetap. Namun, mereka memiliki tingkat migrasi sirkular sementara yang lebih 
tinggi.  

4.9 Kesimpulan  

Indonesia mengalami perubahan ekonomi dan sosial secara cepat dan ini selain membentuk 
juga dipengaruhi oleh pergerakan dalam masyarakat menurut tingkat dan pola perpindahan penduduk. 
Desakan globalisasi mempengaruhi migrasi ini lewat investasi asing, pendirian pabrik perusahaan 
multinasional, jangkauan mass media ke seluruh rumah di Indonesia dan hubungan politik dan 
ekonomi dengan negara tetangga dan negara lain turut berkembang dan berubah.  Di Indonesia, 
peningkatan komersialiasi pertanian, perubahan struktural dalam bidang ekonomi, pendidikan secara 
umum, meluasnya kepemilikan radio dan televisiperubahan dalam struktur dan fungsi keluarga dan 
perubahan peran dan status perempuan, kesemuanya saling terhubung dengan meningkatnya tingkat 
dan kompleksitas dalam mobilitas penduduk. Namun, pengetahuan kami tentang perubahan dalam 
populasi serta hubungannya dengan perubahan ekonomi dan sosial tetap terbatas  meskuipun bahan 
bacaan tentang topik ini meningkat pesat dalam satu dasa warsa terakhir. Gambaran sepenuhnya 
tentang migrasi di Indonesia pada tahun 1990 tidak akan dapat diungkap sampai data dari sensus 
tahun 2000 sudah terkumpul dan dianalisa. Untuk pertama kalinya pertanyaan tentang migrasi 
ditanyakan kepada rakyat Indonesia, dan ini membuka kesempatan untuk mempelajari secara 
mendetil dampak migrasi secara regional dan lokal.  

Terdapat banyak ketidakpastian tentang pola mobilitas di masa mendatang. Kami masih 
belum yakin akan dampak krisis ekonomi, apakah hal tersebut akan berpengaruh lebih jauh terhadap 
redistribusi populasi. Juga perubahan di bidang otonomi daerah yang dianggap potensial untuk 
menimbulkan perubahan yang cukup besar dalam pola migrasi. Jika efektif mereka harus menurunkan 
migrasi ke Jabotabek dan pindah kota yang cukup besar, terutama ke ibukota propinsi. Apa yang 
terjadi adalah bahwa mobilitas penduduk akan terus meningkat jumlahnya, baik secara ekonomi, 
sosial dan demografis. Rakyat Indonesia sudah menjadi masyarakat yang bergerak (mobile) dan akan 
terus seperti itu. Indonesia akan mejadi makin rumit dalam artian pola spasialnya serta spektrum 
persebaran populasi yang lebih luas. 
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BAB 5 

POLA-POLA DAN TINGKATAN MIGRASI INTERNASIONAL  DI 
INDONESIA 

5.1 Pendahuluan 

Ketika infeksi HIV didiagnosa untuk pertama kali di Indonesia pada tahun 1987, penyakit ini 
baru didominasi oleh kalangan orang asing atau orang-orang yang terkait dengan orang asing (Kaldor, 
2000). Walaupun akhirnya penyakit tersebut segera menjadi dominan pada orang Indonesia asli, 
namun jumlah wisatawan yang datang ke Indonesia setelah itu semakin meningkat sebagaimana 
ditunjukkan pada Tabel 31. Jumlah wisatawan asing menjadi dua kali lipat antara tahun 1987 dan 
1990 serta berlipat lagi pada tahun 1997. 

Tabel 31: Kunjungan Wisatawan Asing ke Indonesia, 1979-2000 

Sumber: BPS, 2000; Departemen Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi Indonesia, 1992 

1979 494.366  1987 1.060.347  1995 4.069.478 

1980 566.402  1988 1.301.049  1996 4.258.136 

1981 598.715  1989 1.625.965  1997 5.185.200 

1982 592.046  1990 2.177.566  1998 3.764.700 

1983 638.855  1991 2.584.570  1999 3.920.300 

1984 700.910  1992 3.060.197  2000* 3.084.100 

1985 749.351  1993 3.403.138    

1986 825.035  1994 4.006.312    

* Januari – September saja. 

Walaupun demikian, setelah mencapai puncaknya sekitar 5,2 juta pada tahun 1997, terrjadi 
bencana krisis ekonomi yang melanda Asia dan disertai dengan ketidakstabilan politik, sehingga 
mengakibatkan adanya penurunan yang signifikan pada kunjungan wisatawan asing. Pada tahun 1999 
mulai nampak adanya pemulihan, namun belum dapat mencapai tingkatan sebelum terjadinya krisis. 
Bagaimanapun juga, arus wisatawan asing nampaknya menjadi salah satu faktor utama dalam 
penyebaran HIV/AIDS di Indonesia walaupun hal tersebut terkait dengan beberapa tingkatan kejadian 
yang tinggi secara komparatif di beberapa kawasan di seluruh nusantara. 

5.2 Migrasi Pekerja Internasional  

Besar kemungkinan bahwa migrasi orang Indonesia ke luar negeri berpotensi dalam 
penyebaran HIV/AIDS di Indonesia. Hal ini dikarenakan Indonesia telah menjadi salah satu sumber 
utama pekerja migran tidak terampil di dunia, meskipun tidak diketahui pada tingkatan mana pekerja 
migran ini terekspos dengan resiko terinfeksi atau pada tingkatan mana mereka telah terinfeksi. Pada 
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awalnya diraskan perlu untuk memperhatikan ciri-ciri utama migrasi pekerja kontemporer di 
Indonesia. 

Pengiriman pekerja ke luar negeri untuk bekerja sebagai tenaga kerja kontrak untuk waktu 
yang telah ditentukan mempunyai sejarah yang panjang di Indonesia sejak jaman kolonial (Hugo, 
1980). Namun, dalam perkembangan migrasi pekerja internasional secara global pada tahun 1970-an 
dan awal tahun 1980-an (Castles dan Miller, 1993), Indonesia termasuk yang paling lambat dibanding 
negara-negara surplus tenaga kerja Asia lainnya untuk memasuki arena ekspor tenaga kerja. 
Walaupun demikian, hal ini telah berubah selama dasawarsa terakhir ini dan Indonesia sekarang 
menempati urutan teratas dalam negara emigrasi terbesar di dunia, walaupun sebagian besar emigrasi 
yang muncul adalah pada basis sementara yang melibatkan Pekerja Kontrak Antar Negara (Overseas 
Contract Workers – OCWs). 

Bahkan sebelum terjadinya krisis ekonomi pada tahun 1997, Indonesia merupakan negara 
surplus tenaga kerja dengan tingkat pengangguran yang tinggi (lebih dari 30 persen), tingkat 
pendapatan yang rendah ($980 per tahun pada tahun 1995 dan sangat rendah setelah terjadi krisis) 
serta tingkat pertumbuhan angkatan kerja yang sangat cepat (2,4 persen per tahun) di antara 80 juta 
pekerja (Hugo, 1995a). Oleh karena itu, tidak terlalu mengejutkan apabila Indonesia menjadi salah 
satu negara emigrasi utama di Asia Tenggara dalam perkembangan perpindahan populasi 
internasional secara global selama dua dasawarsa terakhir ini. Walaupun demikian, sebagian besar 
dari migrasi ke luar Indonesia ini bukan merupakan jenis penempatan permanen yang tradisional.7 
Sebagian besar adalah pekerja migran kontrak yang telah bekerja secara temporer di sejumlah negara 
tujuan, meskipun akhirnya penempatan permanen di negara-negara tersebut semakin meningkat 
secara signifikan seperti kasus di Malaysia. Dari perspektif penyebaran HIV/AIDS, yang harus 
diperhatikan adalah bahwa sebagian besar migrasi melibatkan individu-individu lajang yang belum 
kawin atau yang sudah kawin namun tidak disertai oleh keluarga mereka. Karena sebagian besar 
terpisah dari keluarga mereka selama sekitar dua tahun, maka mereka sangat beresiko dimana mereka 
akan menggunakan layanan seks komersial sehingga mereka berpotensi untuk terkena infeksi HIV. 
Sangat disayangkan karena tidak mungin memberikan gambaran yang akurat tentang skala ekspor 
tenaga kerja dari Indonesia, karena data statistik yang ada hanya menunjukkan sebagian kecil dari 
keseluruhan migrasi. Sumber utama data tersebut adalah Kementerian Tenaga Kerja yang memantau 
migrasi Pekerja Kontrak Antar Negara (Overseas Contract Workers - OCW) resmi, namun tidak 
memiliki informasi yang terkait dengan jumlah yang sangat besar dimana mereka: 

• Meninggalkan negara dengan resmi namun tidak terdaftar sebagai OCW pada 
Kementerian Tenaga Kerja, 

• Meninggalkan negara tanpa melalui proses yang resmi. 

Tabel 32 menyajikan statistik resmi terkait dengan pengerahan tenaga kerja Indonesia ke luar 
negeri dan terlihat adanya peningkatan tempo migrasi dengan dominasi negara-negara Timur Tengah 

                                                      
7 Sebagai contoh, jumlah migrasi permanen pada negara tujuan utama seperti Australia, Kanada dan Amerika 

Serikat masing-masing adalah 44.175 orang pada tahun 1996 (ABS 1996 Census), 7.610 orang pada tahun 
1991 (Statistics Canada) dan 64.376 orang pada tahun 1998 (US Census Bureau Current Population Survey, 
April 1998). 
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sebagai negara tujuan utama. Karena sebagian besar pekerja mempunyai kontrak selama dua tahun 
atau lebih, maka jumlah aktual OCW resmi ke luar negeri dalam tiap satu tahun lebih besar daripada 
jumlah yang dikerahkan dalam satu tahun secara individual. Peningkatan skala aliran dapat dilihat 
dalam tabel, dengan jumlah yang dikerahkan setiap Repelita (Rencana Pembangunan Lima Tahun) 
lebih banyak dua kali lipat dari yang semula direncanakan. Pola pekerja yang lebih banyak dikirim ke 
luar negeri tiap tahun, disela selama dua tahun oleh keadaan yang menjadi pengecualian. Penurunan 
migrasi resmi pada tahun 1995-1996 sebagian merupakan artefact data semenjak tahun 1994, dimana 
Menteri Tenaga Kerja mendirikan suatu perusahaan baru yang didukung oleh pemerintah, yaitu P.T. 
Bijak, yang memiliki sejumlah peranan, di antaranya adalah bersaing dengan para perekrut swasta 
dalam merekrut pekerja secara langsung dan mengirimkan mereka ke luar negeri (Hugo, 1995, 295). 
Pekerja yang dikirim ke luar negeri oleh P.T. Bijak tidak tercantum dalam data resmi Departemen 
Tenaga Kerja yang tersaji dalam Tabel 32 untuk periode 1994-1997, namun sekarang data itu sudah 
tercantum. Untuk memberikan suatu gagasan tentang dampak dari hal tersebut, jumlah pekerja yang 
telah dikirim oleh P.T. Bijak ke Malaysia antara bulan Oktober 1995 hingga September 1996 adalah 
sebanyak 36.247 orang (Setiawati, 1997, 91). Perusahaan ini juga mengirim 9.000 pekerja Indonesia 
ke Korea Selatan dan jumlah yang sedikit lebih banyak ke Taiwan dalam waktu yang hampir sama. 
Demikian pula dengan sejumlah 517.269 pekerja migran yang dikirim pada tahun 1996-1997 yang 
harus dilihat sebagai suatu keganjilan karena lebih dari 300.000 pekerja Indonesia di Malaysia yang 
datang kemudian termasuk dalam jumlah tersebut, sebagai amnesti bagi pekerja yang tidak memiliki 
dokumen (Kassim, 2000). Apa yang terlihat dalam Tabel 32 adalah adanya pertumbuhan yang besar 
dalam jumlah pekerja kontrak antar negara yang dikirim dari Indonesia setelah krisis ekonomi 
melanda pada tahun 1997. 

Sangat jelas bahwa krisis telah mengakibatkan adanya peningkatan migrasi pekerja 
internasional yang resmi dari Indonesia. Penelitian lapangan di Indramayu, Jawa Barat (Romdiati, 
Handayani dan Rahayu, 1998, 23) menemukan bahwa krisis di daerah ini telah mengakibatkan 
sebagian penduduk setempat menggunakan migrasi pekerja internasional sebagai suatu strategi 
penanggulangan masalah. Kaum perempuan banyak yang berangkat ke Arab Saudi untuk bekerja 
sebagai pekerja rumah tangga. Salah satu ciri krisis yang paling umum di Indonesia adalah adanya 
peningkatan peran serta kaum perempuan dalam angkatan kerja untuk meningkatkan portofolio 
pilihan penghasilan rumah tangga (ILO, 1999). Nampaknya bagian dari strategi ini akan melibatkan 
lebih banyak kaum perempuan yang terlibat dalam migrasi pekerja internasional. 

Salah satu ciri-ciri migrasi resmi ini adalah adanya dominasi kaum perempuan. Kebanyakan 
dari mereka dipersiapkan untuk bekerja sebagai pembantu rumah tangga. Sebagai contoh, di kalangan 
pekerja yang dikerahkan selama periode Repelita Keenam (1994-1999) terdapat 2.042.206 perempuan 
yang dikirim ke luar negeri, dan hanya 880.266 laki-laki. Lagipula terlihat bahwa selama masa krisis 
ekonomi, proporsi perempuan di kalangan pekerja migran semakin meningkat dengan rasio jenis 
kelamin yang mencapai tingkatan terendah selama periode 1997-1999 (Tabel 32). 
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Tabel 32: Jumlah Pekerja Indonesia Antar Negara yang Diproses oleh Kementerian 
Tenaga Kerja, 1969-2001 

Sumber: Suyono, 1981; Singhanetra-Renard, 1986, 52; Pusat Penelitian Kependudukan, 
Universitas Gadjah Mada, 1986, 2; Kantor AKAN, Bandung dan Jakarta; AKAN 
(Antar Kerja Antar Negara); Departemen Tenaga Kerja, Republik Indonesia, 1998, 14 

Tahun  
(Tahun 
Tunggal) 

Timur Tengah 
Malaysia/ 
Singapura 

Negara Lain Total 

Prosentasi 
Perubahan 

selama tahun 
sebelumnya 

Rasio Jenis 
Kelamin 

(Laki-laki/ 
100 

Perempuan
) 

 Jumlah % Jumlah % Jumlah % Jumlah   

2000 128.975 30 217.407 50 88.837 20 435.219 +2 46 

1999 154.327 36 204.006 48 69.286 16 427.619 na 41 

1999-2000 153.890 38 187.643 46 62.990 16 404.523 -2 44 

1998-99 179.521 44 173.995 42 58.153 14 411.609 +75 28 

1997-98 131.734 56 71.735 30 31.806 14 235.275 -55 20 

1996-97 
135.336 26 328.991 64 52.942 10 

517.269
** 

328 79* 

1995-96 48.298 40 46.891 39 25.707 21 120.896 -31 48 

1994-95 99.661 57 57.390 33 19.136 11 176.187 10 32 

1993-94 102.357 64 38.453 24 19.185 12 159.995 -7 36 

1992-93 96.772 56 62.535 36 12.850 7 172.157 15 54 

1991-92 88.726 59 51.631 34 9.420 6 149.777 74 48 

1990-91 41.810 48 38.688 45 5.766 7 86.264 3 73 

1989-90 60.456 72 18.488 22 5.130 6 84.074 37 35 

1988-89 50.123 82 6.614 11 4.682 8 61.419 1 29 

1987-88 49.723 81 7.916 13 3.453 6 61.092 11 35 

1986-87 45.405 66 20.349 30 2.606 4 68.360 23 61 

1985-86 45.024 81 6.546 12 4.094 7 54.297 21 44 

1984-85 35.577 77 6.034 13 4.403 10 46.014 57 79 

1983-84 18.691 64 5.597 19 5.003 17 29.291 38 141 

1982-83 9.595 45 7.801 37 3.756 18 21.152 18  

1981-82 11.484 65 1.550 9 4.570 26 17.604 11  

1980-81 11.231 70 564 4 4.391 27 16.186 56  

1979-80 7.651 74 720 7 2.007 19 10.378   

1977       3.675   
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Periode Perencanaan Lima 
Tahunan: 

 Target  Total yang Telah 
Diberangkatkan 

Repelita VII 1999-2003*     862.838 

Repelita VI: 1994-99   1.250.000  1.461.236 

Repelita V: 1989-94   500.000  652.272 

Repelita IV: 1984-89   225.000  292.262 

Repelita III: 1979-84   100.000  96.410 

Repelita II: 1974-79   none set  17.042 

Repelita I: 1969-74   none set  5.624 

* 1999 dan 2000 saja 

** Tahun dimana 300.000 orang+ pekerja migran Malaysia mulai diatur (194.343 laki-
laki dan 127.413 perempuan). 

Catatan: Pada tahun 2000 Pemerintah Indonesia merubah sistem penghitungan tahun kalender 
yang sebelumnya menggunakan 1 April – 31 Maret. 

Tabel 32 juga menunjukkan bahwa negara-negara tujuan resmi Pekerja Kontrak Antar Negara 
didominasi oleh negara-negara Timur Tengah baru kemudian negara-negara tetangga: Malaysia dan 
Singapura. Walaupun demikian, Tabel 33 menggambarkan negara-negara tujuan pekerja selama 
Rencana Pembangunan Lima Tahun Keenam dan menunjukkan dominasi dua negara - Arab Saudi 
dan Malaysia. Selama periode tersebut negara-negara tujuan di Asia telah menjadi negara-negara 
tujuan yang paling utama bagi OCW dari Indonesia, bahkan 1998-1999 merupakan tahun untuk rekor 
jumlah orang-orang Indonesia yang dikirim ke Arab Saudi. 
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Tabel 33: Indonesia: Tujuan Pekerja Antar Negara dalam Periode Rencana Lima-
Tahunan yang Keenam, 1994-1999 

Sumber: DEPNAKER 

Negara tujuan Jumlah Prosentasi Rasio jenis kelamin 

ASIA PASIFIK 848.543 58.1 79,9 

  Malaysia 556.575 38,1 96,1 

  Singapura 146.427 10,0 22,9 

  Taiwan 44.851 3,1 152,9 

  Korea Selatan 37.288 2,6 524,7 

  Hong Kong 35.140 2,4 1,7 

  Brunei 14.040 1,0 28,3 

  Jepang 12.274 0,8 4620,7 

  Negara Asia lainnya 1.943 0,1 16.091,7 

AMERIKA 12.833 0,9 40.003,1 

EROPA 5.204 0,4 7.667,1 

TIMUR TENGAH/AFRIKA 594.656 40,6 8,3 

  Arab Saudi 550.218 37,7 8,5 

  Emirat Arab 41.768 2,9 2,6 

 Timur Tengah/Afrika lainnya 2.670 0,2 74,2 

TOTAL 1.461.236 100,0 43,1 

 

Walaupun demikian, migrasi OCW ‘resmi’ yang tercantum secara singkat di atas bukan 
hanya satu-satunya bagian dari migrasi pekerja internasional dari Indonesia. Migrasi yang tidak 
memiliki dokumen lebih banyak jumlahnya daripada migrasi yang memiliki dokumen, namun 
perhatian migrasi pekerja internasional di Indonesia hampir sepenuhnya terfokus pada saat-saat 
belakangan ini. Adalah sangat penting dalam mempertimbangkan hubungan antara migrasi dan 
penyebaran HIV/AIDS dimana kelompok-kelompok masyarakat yang dianggap berpotensi sebagai 
pekerja yang tidak memiliki dokumen harus dilibatkan, demikian pula dengan mereka yang 
bermaksud untuk pergi melalui jalur-jalur resmi. 
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Pengetahuan tentang migrasi yang tidak resmi di Indonesia sangat terbatas dibanding dengan 
migrasi yang resmi, namun nampaknya skala migrasi yang tidak resmi lebih besar daripada migrasi 
yang resmi. Migrasi yang tidak resmi dari Indonesia mengambil beberapa bentuk yang meliputi antara 
lain: 

• Migran yang secara diam-diam memasuki suatu negara dan tidak melalui titik-titik 
pemeriksaan perbatasan resmi. Sebagai contoh, di Indonesia, melibatkan sejumlah besar 
migran yang menyeberangi Selat Malaka dari Riau menuju pantai Johor di Malaysia. 

• Migran lain memasuki suatu negara secara resmi, namun mereka tetap tinggal disana 
meskipun visa mereka telah kadaluarsa. Contohnya beberapa migran yang masuk ke 
Sabah dari Kalimantan Timur. 

• Kelompok migran yang lain memasuki suatu negara dengan visa bukan untuk bekerja 
(seperti visa umroh atau haji untuk memasuki Arab Saudi atau visa kunjungan untuk 
masuk Sabah), namun justru mereka bekerja di negara tujuan tersebut. 

Ketiga jenis migrasi yang tidak resmi ini cukup signifikan jumlahnya di Indonesia. Meskipun 
migrasi terjadi ke beberapa negara-negara tujuan, namun jumlah migrasi yang ke Malaysia dan ke 
negara yang lebih kecil yaitu Singapura pada khususnya cukup besar. Ketiga jenis migrasi ini 
berbeda-beda dalam beberapa hal yang terkait dengan migrasi resmi, yaitu: didominasi oleh laki-laki 
(meskipun keterlibatan perempuan semakin meningkat) dan terutama terfokus pada Malaysia, 
meskipun migrasi ilegal ke negara-negara tujuan lain seperti Singapura, Hong Kong, Taiwan, Arab 
Saudi dan Australia juga mulai meningkat (Jakarta Post, 18 April 1995). Gambar 31 menunjukkan 
bahwa migrasi yang tidak resmi dari para pekerja yang pergi ke Malaysia terjadi dalam dua sistem 
rute utama yaitu: 

• Dari Jawa Timur, Lombok dan Sumatera Utara melalui Sumatera bagian timur 
(khususnya Riau) menuju ke Semenanjung Malaysia (khususnya Johor). 

• Dari Flores, dan Sulawesi Selatan ke Kalimantan Timur dan kemudian ke Malaysia 
Timur, pada khususnya Sabah. 

Untuk masuk ke Malaysia secara ilegal dari Indonesia selain sulit juga sangat mahal dan 
sebagian besar orang-orang Indonesia secara etnis serumpun dengan orang melayu yang merupakan 
etnis mayoritas di Malaysia. Sebagian besar migrasi melibatkan sindikat dan jaringan yang kompleks 
dari para perantara/calo, perekrut dan sistem perantaraan lainnya (Spaan, 1994). Perkiraan jumlah 
pekerja yang terlibat dalam migrasi sangat beragam. Amnesti yang diberlakukan di Semenanjung 
Malaysia pada tahun 1993 memperlihatkan bahwa sekitar setengah juta migran Indonesia telah datang 
secara ilegal (Kompas, 19 Juni 1995) dengan rincian sekitar 180.000 orang yang bekerja dalam sektor 
konstruksi, 170.000 orang di sektor perkebunan, 40.000 orang di pabrik, 40.000 orang di sektor jasa, 
60.000 orang di perhotelan dan 50.000 orang sebagai pembantu rumah tangga. Tetapi , karena datang 
terlebih dahulu berarti majikan mereka harus membayar upah pekerja migran dan memenuhi beberapa 
persyaratan, jelas bahwa tidak semua pekerja ilegal terdeteksi dalam amnesti. Pada Pemilihan Umum 
Indonesia di tahun 1997, sekitar 1,4 juta orang Indonesia yang berada di Malaysia turut melakukan 
pemungutan suara (Kassim, 1997), jadi Departemen Imigrasi Pemerintah Malaysia pada tahun 1997 
memperkirakan jumlah Pekerja Indonesia yang berada di Malaysia sekitar 1,9 juta – suatu gambaran 
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yang jauh dari kebanyakan perkiraan (lihat Hugo, 1995a). Pada bulan Oktober 1998, Pemerintah 
Malaysia memperkirakan bahwa ada 200.000  istri dan anak-anak Pekerja Kontrak Antar Negara yang 
bermukim di negara tersebut (Asian Migration News, 31 Oktober 1998). 

Gambar 31: Rute Utama Migrasi dari Indonesia ke Malaysia yang Tidak memiliki dokumen 

Sumber: Hugo, 1998 

 

 

Tabel 34 menggambarkan perkiraan dari range sumber dan konsultasi dengan pejabat-pejabat 
dari Departemen Tenaga Kerja Indonesia mengenai stok orang-orang Indonesia yang bekerja di luar 
negeri sekitar tahun 2000. Tabel ini menggambarkan lebih dari 3 persen angkatan kerja Indonesia. 
Sangat jelas bahwa migrasi pekerja internasional sekarang jelas berdampak pada angkatan kerja 
Indonesia. Besarnya pekerja yang bermigrasi ke Malaysia merupakan bukti yang nyata sebagaimana 
telah diberitakan pada tahun 1993 (Kompas, 23 September) bahwa 23 persen angkatan kerja Malaysia 
adalah orang Indonesia. Migrasi ke Malaysia didominasi oleh laki-laki dan dikaitkan dengan 
rendahnya upah dan jenis pekerjaan berstatus rendah yang berusaha dihindari oleh orang-orang 
Malaysia sendiri dengan menciptakan bursa tenaga kerja yang tersegmentasi (Hugo, 1995a). 
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Tabel 34: Indonesia: Perkiraan Stok Pekerja Kontrak Antar Negara (Overseas Contract 
Workers) Sekitar tahun 2000  

Negara tujuan Perkiraan Stok Sumber 

Arab Saudi 425.000 Kedutaan Indonesia di Riyadh 

Uni Emirat Arab  35.000 Asian Migration News, 30 April 1999 

Malaysia 1.900.000 Kassim, 1997 

Hong Kong 40.000 Migration News, Maret 2001 

Singapura 70.000 Asian Migration News, 5 Mei 1999 

Taiwan 103.773 Asian Migration News, 31 Juli 2001 

Korea Selatan 11.700 Asian Migration Yearbook, 1999, 182 

Jepang 3.245 Asian Migration Yearbook, 1999, 128 

Filipina 26.000 SCMP, 10 Desember 1998 

Brunei 2.426 Asian Migration Yearbook, 1999, 125 

Negara lain 20.000 DEPNAKER 

Total 2.637.144  

 

Dengan mempertimbangkan migrasi internasional dan penyebaran HIV/AIDS, sangat perlu 
untuk dijelaskan bahwa dalam sebuah negara yang besar dan kaya akan keragaman seperti Indonesia, 
para pekerja migran bukan merupakan persilangan (cross section) yang mewakili pekerja Indonesia 
secara acak. Mereka terpilih secara selektif dari kelompok-kelompok masyarakat dan daerah-daerah 
tertentu. Hal ini mendominasi karena besarnya rantai migrasi dan fakta bahwa sekali sebuah jaringan 
migrasi terbentuk maka jaringan tersebut akan memudahkan dan mendorong terjadinya kelanjutan 
migrasi selama jaringan tersebut menghubungkan daerah-daerah di Indonesia dengan daerah-daerah 
di negara tujuan. Sebagai hasil dari dampak migrasi pekerja internasional adalah terkonsentrasinya 
migran di beberapa daerah tertentu pada negara tersebut yang akan semakin diperkuat di daerah-
daerah itu. Mengingat dampak migrasi pekerja internasional pada tingkat nasional sangat terbatas di 
Indonesia, maka hal ini merupakan signifikansi yang utama dalam beberapa daerah dan komunitas. 
Migran tentunya tidak hanya datang dari daerah tertentu di Indonesia, namun juga dari dari kawasan 
pedesaannya. Selain itu, hal ini berarti bahwa informasi dan program-program lain HIV/AIDS dapat 
ditargetkan pada daerah-daerah tertentu di negara ini dan bahwa daerah-daerah ini harus menjadi 
bagian dari setiap skema pengawasan HIV/AIDS. 

 Gambar 32 menunjukkan bahwa sebagian dari OCW ‘resmi’ direkrut dari Jawa, 
khususnya propinsi Jawa Barat. Ada juga konsentrasi daerah asal OCW resmi yang cukup signifikan 
di propinsi-propinsi seperti Jawa Barat sebagaimana digambarkan dalam Gambar 33. Penentuan 
daerah asal pekerja yang tidak resmi lebih sulit. Walaupun demikian, beberapa petunjuk dapat 
diperoleh dari data pekerja yang dideportasi. 
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Gambar 32: Indonesia: Propinsi Asal Pekerja Antar Negara yang Terdaftar Secara Resmi, 
1989-1992 

Sumber: Hugo, 1998 

 

Gambar 33: Jawa Barat: Kabupaten Asal OCW Indonesia yang Terdaftar secara Resmi, 
April 1989-Maret 1992 

Sumber: Adi, 1996, 86 
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Sebagai contoh, Gambar 34 menunjukkan distribusi propinsi-propinsi daerah asal pekerja 
migran Indonesia yang terdeteksi di Sabah dan tidak memiliki dokumen imigrasi yang kemudian 
dideportasi ke Kalimantan Timur. Gambar ini juga menunjukkan banyaknya pekerja tidak resmi yang 
berasal dari Sulawesi Selatan dan kedua propinsi Nusa Tenggara, khususnya Nusa Tenggara Timur. 
Propinsi-propinsi daerah asal utama dari migran tidak resmi yang bekerja di Malaysia Barat dan 
Timur adalah Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Selatan, Jawa Timur dan Jawa 
Tengah, sementara titik-titik transit utama untuk melintas ke Malaysia adalah di Sumatera Utara, Riau 
dan Kalimantan Timur (Jakarta Post, 18 April 1995). Sangat menarik bahwa pola distribusi daerah 
asal migran ini sangat berbeda dengan pola untuk OCW resmi. Sebagai contoh, Jawa Barat 
merupakan daerah asal utama pekerja migran resmi di pulau Jawa, sedangkan pekerja yang tidak 
resmi berasal dari Jawa Timur (Spaan, 1999). 

Gambar 34: Indonesia: Daerah Asal Pekerja yang Dideportasi dari Sabah ke Kalimantan 
Timur, 1994 s/d. 1998 

Sumber: Kantor Pembangunan Daerah Propinsi Kalimantan Timur, Samarinda 
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5.3 Migrasi Pekerja Internasional dan HIV/AIDS 

Karena merupakan kasus dengan migrasi pekerja dalam negeri ke lokasi-lokasi sumber 
eksploitasi, maka Indonesia mempunyai sejarah panjang dalam pengerahan pekerja migran ke negara-
negara lain. Pada masa kolonial, pekerja kontrak Indonesia dikirim ke Malaysia, Suriname, Fiji dan 
negara-negara lainnya (Hugo, 1980). Namun, selama masa pasca kemerdekaan Indonesia justru 
menjadi pelaku minor dalam migrasi pekerja internasional secara global. Hal tersebut tidak berlaku 
lagi saat ini. Migrasi pekerja internasional secara global telah berkembang sangat pesat sejak tahun 
1970-an. Sebelumnya, Indonesia memang terlambat untuk memulai dalam bidang ini, namun 
sekarang negara ini merupakan salah satu cadangan tenaga kerja surplus dunia yang utama dan 
sekarang menjadi salah satu pengerah pekerja kontrak yang utama di dunia. 

Hanya ada sedikit informasi mengenai tingkat pertumbuhan pekerja migran internasional 
yang beresiko terjangkit infeksi HIV. Ada beberapa faktor yang dapat meningkatkan kerentanan 
mereka: 

• Sebagian besar OCW bermigrasi tanpa disertai anggota keluarga. 
• Sebagian besar adalah para pemuda. 
• Ketidakmunculan mereka biasanya berlanjut dalam jangka waktu yang panjang – 

sebagian besar masa kontrak lebih dari dua tahun. 
• Sedikitnya setengah dari migrasi adalah ilegal. 
• Sebagian dari mereka bekerja dalam situasi dimana terdapat cukup peluang untuk masuk 

ke tempat pelacuran dan berhubungan seks dengan pekerja seks. 

Namun, sangat jelas bahwa ada variasi yang sangat besar dalam tingkat kerentanan di 
kalangan OCW sebagaimana ditunjukkan dalam contoh-contoh berikut ini: 
• Lebih dari separuh mereka yang bermigrasi resmi adalah kaum perempuan yang bekerja 

sebagai pembantu rumah tangga di negara tujuan. Mereka tidak akan terlibat dalam resiko 
terinfeksi dalam sebagian besar kasus, namun mereka rentan terhadap resiko untuk 
mengalami pelecehan seksual dalam beberapa keadaan, yang akhirnya dapat berakibat 
terinfeksi HIV pula. Walaupun demikian, nampaknya terlihat bahwa resiko terinfeksi 
HIV untuk sebagian besar pekerja perempuan adalah sangat rendah. Hal ini dapat dilihat 
khususnya di Arab Saudi dimana OCW perempuan hanya diberi sedikit peluang untuk 
berinteraksi dengan orang-orang di luar rumah majikan mereka. Meskipun hal tersebut 
merupakan situasi yang tidak dapat diterima, namun situasi tersebut dapat mengurangi 
peluang terinfeksi AIDS. 

• Pekerja migran laki-laki beresiko lebih besar karena mereka nampaknya cenderung 
berhubungan dengan pekerja seks di negara tujuan. Hal ini khususnya terjadi pada 
sejumlah besar pekerja di Malaysia. Namun, sebagaimana dijelaskan oleh Scalabrini 
Migration Centre (2000), dalam kasus OCW Filipina di Sabah terdapat fakta bahwa 
migran yang tidak memiliki dokumen resmi cenderung untuk tidak terlalu menarik 
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perhatian dan oleh karena itu mereka tidak mau menggunakan layanan-layanan yang 
disediakan oleh industri seks. 

Fakta tetap menunjukkan bahwa hanya ada sedikit atau bahkan tidak ada pemahaman 
mengenai kejadian HIV/AIDS di kalangan OCW Indonesia. Untuk beberapa migrasi, khususnya 
migrasi yang resmi, test wajib HIV telah mulai ditegakkan (seperti Singapura – Yap, 2001). Informasi 
ini seharusnya dapat diakses dan dianalisa. Ada upaya besar untuk mengkambing-hitamkan OCW di 
daerah-daerah negara tujuan dengan menyalahkan mereka atas masuk dan menyebarnya HIV/AIDS. 

Sebetulnya saat ini belum ada informasi mengenai perkembangan migrasi pekerja 
internasional dari Indonesia, terkait dengan penyebaran HIV/AIDS. Penelitian yang dilakukan baru-
baru ini (Hugo, 2000b) meneliti isu mengenai pemahaman tentang HIV/AIDS pada OCW yang 
meninggalkan Indonesia. Dalam penelitian ini, fokusnya adalah wawancara pada pekerja migran yang 
pulang baru-baru ini dan menanyakan pada mereka tentang informasi yang mereka peroleh sebelum 
berangkat ke luar negeri dan jenis-jenis informasi yang mereka rasa mereka butuhkan. Wawancara 
dilakukan di tiga daerah. Di Jawa Barat, 146 pekerja yang pulang diwawancarai di dua kabupaten dan 
jumlah pekerja yang lebih sedikit diwawancarai di Kalimantan Timur (Nunakan – 58 orang) dan Riau 
(Batam/Pekan Baru – 76 orang). 

Wawancara dilakukan dengan menggunakan sebuah kuisioner pada migran yang baru pulang 
dan yang akan berangkat. Kuisioner ini untuk mengorek sumber informasi yang digunakan oleh 
OCW, pelatihan yang mereka peroleh dan sifat dasar pengalaman mereka di luar negeri. Beberapa 
strategi tambahan digunakan untuk mengumpulkan data dari OCW, termasuk melakukan diskusi 
kelompok dengan kelompok-kelompok yang masing-masing terdiri dari sepuluh orang migran untuk 
menyelidiki isu tentang informasi. Diskusi ini khususnya digunakan di Nunakan dimana pekerja 
migran lebih senang berbicara secara berkelompok daripada diwawancarai secara perorangan. Di 
samping itu, di Nunakan dilakukan wawancara pada sebagian pekerja migran yang dipulangkan dari 
Sabah untuk memperoleh dokumen resmi atau untuk memperbaharui visa mereka. 

Di samping wawancara terstruktur dengan OCW, sejumlah diskusi mendalam juga dilakukan 
dengan para pemegang keputusan dan pihak lain yang mempunyai pengetahuan yang luas mengenai 
proses migrasi, agar diperoleh pemahaman yang lebih luas mengenai isu migrasi. Diskusi yang 
mendetail ini dilaksanakan baik di tiga daerah regional maupun di Jakarta. Kelompok-kelompok yang 
diwawancarai meliputi: 

• Lembaga dan pejabat pemerintahan  
• PJTKI (Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia) – sebagai Perekrut tenaga kerja 
• LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) 

Bahan yang dikumpulkan dalam penelitian yang terkait dengan HIV/AIDS sangat terbatas 
sekali dikarenakan adanya fakta bahwa pendorong utama penelitian adalah untuk menentukan 
kebutuhan informasi bagi OCW yang potensial. Kuisioner dibuat oleh para pewawancara yang sudah 
ahli dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. Pertanyaan-pertanyaannya terkait dengan isu terkini 
yang diajukan pada OCW, antara lain: apakah mereka telah menjalani pemeriksaan medis sebelum 
berangkat ke luar negeri, apakah mereka telah mengetahui segala sesuatu tentang HIV/AIDS dan 
apakah mereka memiliki pemahaman tentang penyakit menular seksual (sexually transmitted 
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infections - STI) lainnya. Para responden juga ditanyai tentang dimana mereka mendapatkan sebagian 
besar informasi yang terkait dengan isu kesehatan. 

Isu utama relevansi terkait dengan proporsi OCW yang telah menjalani pemeriksaan 
kesehatan sebelum berangkat ke luar negeri. Pemeriksaan kesehatan ini meliputi  pemeriksaan 
kesehatan secara umum, namun tidak termasuk pemeriksaan untuk HIV/AIDS. Di beberapa negara 
tujuan dimana OCW Indonesia dikirim, mereka diharuskan untuk menjalani pemeriksaan kesehatan 
lanjutan yang lebih mendetail, yang sering meliputi pengujian apakah mereka positif terjangkit HIV 
atau tidak. Jika mereka diketahui positif terjangkit HIV, mereka segera dipaksa untuk kembali ke 
Indonesia. Namun, biasanya mereka hanya diberitahu kalau mereka gagal dalam pemeriksaan medis. 
Oleh karena itu baik OCW itu sendiri maupun petugas yang memproses mereka untuk pulang lebih 
awal ke Indonesia sama-sama tidak menyadari kalau mereka telah positif terjangkit HIV. 

Salah satu ciri-ciri migrasi pekerja internasional dari Indonesia adalah bahwa sebagian OCW 
sebenarnya tidak mendapatkan pemeriksaan medis sebelum keberangkatan mereka ke luar negeri. Ini 
termasuk sejumlah besar pekerja yang pertama kali pergi ke luar negeri atas bantuan lembaga lain 
selain program resmi dari pemerintah. Walaupun demikian, juga terlihat bahwa di antara mereka yang 
bekerja ke luar negeri di bawah program resmi adalah: 

• Sebagian besar mereka tidak mendapat pemeriksaan kesehatan di Indonesia; dan  
• Di antara mereka yang telah diperiksa ternyata pemeriksaannya sangat terbatas dan asal-

asalan. 

Hal ini didukung oleh survey yang sedang dalam pertimbangan. Tabel 35 menunjukkan 
bahwa ada keragaman yang besar di antara tiga penelitian daerah tersebut dalam tingkatan dimana 
OCW telah menjalani pemeriksaan medis sebelum berangkat ke luar negeri..Hal ini khususnya terjadi 
di Kalimantan Timur dan ini mencerminkan kenyataan bahwa pemeriksaan medis sudah merupakan 
hal yang biasa di kalangan OCW yang berangkat dari Indonesia bagian barat, khususnya pulau Jawa. 
Sebagian besar OCW perempuan yang bekerja secara resmi ke Timur Tengah juga telah mendapatkan 
pemeriksaan medis. 

Tabel 35: Penelitian Informasi Pekerja Kontrak Antar Negara dari Indonesia: Responden 
yang Dilaporkan Telah Menjalani Pemeriksaan Medis Sebelum Dikirim Ke 
Luar Negeri 

Sumber: Penelitian Informasi OCW ILO/LIPI 

 

Sampel Penelitian  Ya Tidak Tidak Menjawab 

 Jumlah % Jumlah % Jumlah % 

Jawa Barat 142 97,7 4 2,7 5 3,0 

Kalimantan Timur 24 41,4 34 58,6 - - 

Riau 61 80,3 9 11,8 6 7,9 
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Walaupun demikian, perlu dicatat bahwa walaupun pemeriksaan kesehatan dilakukan 
sebelum migrasi, namun permasalahan kesehatan merupakan salah satu penyebab mengapa Indonesia 
selalu berada di urutan teratas dalam pemulangan dini OCW. Tingkat pemulangan awal yang tinggi 
ini khususnya sering terjadi pada perempuan yang pergi ke Arab Saudi untuk bekerja. Tabel 36 
menunjukkan bahwa dalam beberapa survey yang ditujukan pada OCW Indonesia yang dipulangkan 
dari Timur Tengah, cukup besar proporsi mereka yang dipulangkan setelah bekerja satu tahun padahal 
sebagian besar kontrak mereka paling sedikit tiga tahun. Tingginya tingkat pemulangan dini sangat 
tidak diharapkan dari berbagai sudut pandang. Yang terpenting adalah dari sudut pandang pekerja 
migran itu sendiri yang tidak hanya mengalami pengalaman yang negatif di negara tujuan, namun 
tampaknya mereka juga sangat menderita kerugian secara finansial. Dalam sebagian besar kasus, para 
pekerja migran harus meminjam uang dalam jumlah yang cukup besar untuk membiayai 
keberangkatan mereka ke luar negeri. Mereka dikenai bunga pinjaman yang tinggi. Karena mereka 
hanya bekerja dalam waktu singkat, jelas mereka akan menanggung hutang dalam jumlah besar yang 
akan membutuhkan waktu yang cukup lama untuk melunasinya. Dari sudut pandang reputasi, 
kredibilitas Indonesia sebagai negara pengerah tenaga kerja dan lembaga pengerah tenaga kerja lain di 
mata klien mereka juga menjadi negatif. 

Tabel 36: Penelitian-Penelitian Tentang Pekerja Kontrak Antar Negara yang Pulang: 
Prosentasi yang Pulang ke Indonesia Dalam Satu Tahun  

 

    Kurang Dari Satu Tahun 

Daerah Asal Negara tujuan Tahun Referensi Prosentasi Jumlah 

Jawa Tengah Timur Tengah 1986 Mantra et al., 1986 18,1 167 

Yogyakarta Timur Tengah 1986 Mantra et al., 1986 63,4 93 

Jawa Barat Timur Tengah 1986 Mantra et al., 1986 21,0 100 

Jawa Barat Timur Tengah 1992 Adi, 1996 12,2 90 

Jawa Timur Tengah 1999 Pujiastuti, 2000 60,0 40 

 

Alasan pemulangan dini ini tentunya secara keseluruhan bukan karena tidak adanya 
informasi. Tidak memadainya pelatihan yang disediakan bagi pekerja migran, kurangnya mekanisme 
perlindungan, tindakan-tindakan majikan dan perekrut yang tidak etis turut berperan dalam tingginya 
tingkat pemulangan dini. Tabel 37 menunjukkan alasan-alasan pemulangan dini yang disampaikan 
oleh para responden di Jawa Barat dalam penelitian sebagaimana dikutip sebelumnya. Dalam survey 
ini, hanya 53 persen dari para responden yang pulang karena masa kontrak mereka telah habis. 
Tercatat bahwa 9 persen dari mereka dipulangkan karena sakit dan ini termasuk yang gagal lolos 
pemeriksaan medis di negara tujuan. Tidak diketahui secara pasti seberapa besar proporsi orang-orang 
yang telah teridentifikasi positif terjangkit HIV. 
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Tabel 37: Survey Pekerja Migran Jawa Barat: Alasan Kepulangan  

 

Alasan  Jumlah Prosentasi 

Kontrak habis  78 53 

Gaji kurang tinggi  2 1 

Pekerjaan terlalu berat  4 3 

Ada anggota keluarga yang meninggal 26 18 

Sakit 13 9 

Gangguan jiwa / Kesurupan 1 1 

PJTKI memulangkan mereka  5 3 

Dideportasi 1 1 

Lain-lain 16 11 

Bukti selanjutnya mengenai tingkat pemulangan dini yang tinggi pada OCW di Indonesia, 
disediakan oleh pemerintah dari data yang dihimpun di bandara Jakarta saat kembalinya para pekerja 
migran. Pada tahun 1998, pemerintah mendirikan terminal khusus di Bandara Jakarta yang disediakan 
hanya khusus untuk OCW (Terminal 3). Seluruh OCW yang pulang diharuskan oleh Departemen 
Tenaga Kerja untuk mengisi kuisioner yang menanyakan nama mereka, alamat rumah, nomor paspor, 
pekerjaan, PJTKI yang mengirim mereka ke luar negeri, tanggal keberangkatan dan kepulangan 
mereka, negara tujuan dan majikan mereka. Mereka juga diminta untuk menyampaikan segala 
permasalahan yang mereka alami. Ada juga sejumlah formalitas lain yang harus dilengkapi dan biaya-
biaya yang harus mereka keluarkan. 

Data dihimpun selama bulan September – Oktober 1999 dan Desember 1998 sebagaimana 
tersaji dalam Tabel 38. Data ini menunjukkan bahwa sebagian besar OCW yang diproses dalam 
Terminal 3 di Jakarta adalah kaum perempuan dari pulau Jawa yang bekerja di Timur Tengah. Lebih 
sepertiga dari mereka dipulangkan lebih awal. Dari jumlah itu, lebih dari seperempatnya dipulangkan 
dalam waktu kurang dari satu tahun dan lebih dari sepersepuluhnya dalam waktu tiga bulan saja. Hal 
ini menunjukkan betapa tingginya tingkat pemulangan dini. Tercatat bahwa kurang dari 60 persen dari 
mereka dipulangkan karena telah menyelesaikan kontrak mereka. Dari seluruh migran yang pulang, 
4,8 persen pada tahun 1998 dan 2,4 persen pada tahun 1999, dapat dilihat bahwa adanya alasan 
kesehatan untuk pemulangan dini mereka. Hampir dipastikan pula bahwa beberapa di antara mereka 
dalam kategori besar yang ‘lain’ yaitu orang-orang yang telah gagal dalam pemeriksaan medis di 
negara tujuan. Dari seluruh bukti secara keseluruhan ditemukan bahwa ada OCW Indonesia dalam 
jumlah yang cukup signifikan, terutama kaum perempuan, yang gagal dalam pemeriksaan medis di 
negara tujuan dan harus pulang ke negaranya. 

Kembali pada pemahaman mereka tentang HIV/AIDS, Tabel 39 menunjukkan bahwa kurang 
dari separuh OCW yang diwawancarai telah memiliki pengetahuan tentang penyakit tersebut. Di 
antara dominasi kelompok perempuan yang pergi ke Arab Saudi dari Jawa Barat memang hanya ada 
sepersepuluh dari para responden yang memiliki pengetahuan tentang HIV-AIDS. Hal ini 
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menunjukkan sangat rendahnya tingkat pemahaman tentang penyakit ini dan barangkali beberapa poin 
kebutuhan akan peningkatan kesadaran di kalangan OCW sebaiknya dijadikan bagian dari pelatihan 
wajib sebelum keberangkatan. Dalam beberapa kasus dimana para responden yang terindikasi telah 
mendengar tentang HIV/AIDS, ternyata mereka tidak mempunyai pengetahuan tentang apakah 
HIV/AIDS itu sebenarnya, dan bagaimana cara penularannya. Hanya sedikit atau bahkan tidak ada 
usaha sama sekali dari pihak PJTKI dan calo untuk memberikan segala informasi mengenai 
HIV/AIDS kepada mereka. 

Tabel 38: Laporan Pemulangan OCW di Bandara Jakarta pada Bulan Desember 1998 
dan Antara Bulan September-Oktober 1999 

 Desember 1998 September – Oktober 1999 

Jumlah Total 8.690 32.483 

 % Perempuan 99,2 96,7 

 % Timur Tengah 93,4 70,2 

Periode Kerja (%)   

 <3 bulan 15,6 11,4 

 4-11 bulan 12,3 14,2 

 12-23 bulan 12,7 19,9 

 24+ bulan 59,4 54,5 

Alasan Kepulangan (%)   

   Habis kontrak 59,4 55,5 

   Liburan 2,9 4,7 

   Sakit 4,8 2,4 

   Mengalami permasalahan  15,6 12,9 

   Lain-lain 17,3 24,5 

Daerah Asal (%)   

   Jawa Barat - 49,2 

   Jawa Tengah - 23,6 

   Jawa Timur - 18,1 

   Luar Jawa - 9,1 
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Tabel 39: Survey Informasi Pekerja Kontrak Antar Negara dari Indonesia: Pemahaman 
Para Responden Tentang HIV/AIDS, 1999 

Sumber: Penelitian Informasi OCW ILO-LIPI 

 Ya Tidak Tidak Menjawab 

 Jumlah % Jumlah % Jumlah % 

Jawa Barat 16 11,0 130 89,9 - - 

Kalimantan Timur 21 46,6 31 53,4 - - 

Riau 35 46,1 38 50,0 3 3,9 
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Dalam kasus Nunakan (Kalimantan Timur), diwajibkan bagi para pekerja migran resmi untuk 
menjalani pemeriksaan medis sebelum memasuki Malaysia. Kantor Tenaga Kerja di Nunakan 
mengindikasikan bahwa pemeriksaan medis dititikberatkan pada pelaksanaan tes darah dan urine 
untuk mendeteksi apakah migran prospektif telah terjangkit HIV/AIDS atau penyakit menular seksual 
maupun penyakit menular lainnya. 

Pekerja migran ditanyai tentang sumber informasi kesehatan mana yang biasa mereka akses 
untuk memperoleh informasi tentang kesehatan. Tabel 40 menunjukkan hasil penelitian di Jawa Barat. 
Hasil yang paling mengejutkan adalah ternyata lebih dari separuh tidak memperoleh informasi 
kesehatan dari pihak manapun dan kurang dari sepersepuluh yang memperoleh informasi tersebut di 
tempat kursus pelatihan untuk bekerja ke luar negeri. Jelas terlihat bahwa hanya ada sedikit atau 
bahkan tidak ada informasi kesehatan yang diberikan pada OCW sebelum mereka berangkat. Ada 
kebutuhan yang cukup besar dan mendesak untuk membekali OCW yang akan meninggalkan 
Indonesia dengan informasi yang komprehensif tentang isu kesehatan pada umumnya, dan tentang 
HIV/AIDS dan STI pada khususnya. 

Tabel 40: Indonesia: Penelitian Informasi Pekerja Kontrak Antar Negara dari Jawa 
Barat: Sumber Responden mengenai Informasi Kesehatan 

Sumber: Penelitian Informasi OCW ILO-LIPI 

Sumber Jumlah Prosentasi 

Media cetak 9 6,2 

Media elektronik 8 5,5 

Lokasi pelatihan 10 6,8 

LSM 1 0,7 

Teman/keluarga  8 5,5 

Lain-lain  27 18,5 

Tidak ada akses 83 56,8 

 

Telah lama jadi keprihatinan di kalangan populasi pekerja migran Indonesia yang cukup besar 
di Malaysia bahwa mereka mungkin terkait dengan penyebaran penyakit menular. Sering mereka 
dijadikan ‘kambing-hitam’ sebagai penyebab munculnya permasalahan sosial, kesehatan dan 
perekonomian di Malaysia. Pada tahun 1992 memang pernah diberitakan oleh media Malaysia (The 
Nation, 31 Juli 1992) bahwa 30 persen dari mereka yang mendaftar untuk mendapat ijin kerja di 
Malaysia ternyata ‘membawa virus AIDS’. Sebagian besar orang-orang yang mengajukan ijin tersebut 
adalah orang Indonesia. Walaupun demikian, surat kabar yang lain (Straits Times, 6 Agustus 1992) 
memberitakan bahwa Menteri Kesehatan Malaysia menuturkan bahwa dari sampel acak sekitar 5.000 
pekerja asing (sebagian besar adalah orang Indonesia) yang telah dites HIV ternyata hanya 12 kasus 
yang positif HIV. 
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Pada tahun 2000 diberitakan bahwa beberapa perempuan Indonesia yang merupakan 
pasangan dari 9 laki-laki Singapura dideportasi karena mereka ditemukan telah terjangkit HIV (Asian 
Migration News, 31 Mei 2000). Pemerintah Singapura telah memutuskan bahwa orang asing yang 
terjangkit HIV/AIDS digolongkan sebagai imigran yang dilarang masuk Singapura, namun keputusan 
ini kemudian ditentang oleh LSM (Straits Times, 14 Mei 2000). Mereka akhirnya diijinkan untuk 
kembali (Borneo Bulletin, 24 Juli 2000). Di Brunei diberitakan bahwa dari 252 kasus HIV yang 
terdeteksi pada tahun 1995, hanya 6 orang yang merupakan warga negara Brunei dan sisanya berasal 
dari populasi pekerja asing yang cukup besar jumlahnya, dimana orang Indonesia merupakan unsur 
yang terbesar. (Indonesian Observer, 9 September 1995). 

Sementara itu tidak ada data mengenai kejadian HIV/AIDS dalam populasi OCW Indonesia, 
namun pengalaman orang-orang Filipina cukup instruktif.. Populasi OCW di kalangan orang Filipina 
lebih besar dan lebih beragam daripada populasi orang Indonesia dan proporsi OCW Filipina lebih 
banyak serta lebih mungkin terlibat dalam industri seks daripada rekan-rekan mereka dari Indonesia. 
Walaupun demikian, sangat menarik untuk dicatat bahwa OCW menyumbang 22.3 persen dari 1.500 
kasus HIV/AIDS lebih di negara tersebut (Asian Migration News, 31 Juli 2000). 

Jumlah majikan dari OCW Indonesia yang mengharuskan pekerja yang direkrut untuk 
menjalani tes HIV sebelum mereka meninggalkan Indonesia semakin meningkat. Brunei (Parida, 
2000) dan Singapura telah memberlakukan persyaratan bagi seluruh pekerja asing yang akan 
memasuki negara mereka untuk menjalani tes HIV. Oleh karena itu, sebagian PJTKI di Indonesia 
(umumnya di Jakarta) diwajibkan untuk mengikutsertakan kandidat OCW mereka dalam tes HIV 
sebelum mereka berangkat ke luar negeri dan menyerahkan sertifikat pada majikan di negara tujuan 
yang menerangkan bahwa pekerja yang dikirim tidak positif terinfeksi HIV. Proses ini ternyata 
menjadi sumber informasi tentang HIV di Indonesia yang belum tereksplorasi, walaupun sumber 
tersebut hanya memberikan informasi tentang penyebaran HIV di kalangan OCW sebelum mereka 
pergi ke luar negeri. Seharusnya sumber tersebut juga menerangkan bahwa sebagian dari kandidat 
pekerja ini mungkin adalah orang-orang yang pernah bekerja di luar negeri sebelumnya, dan oleh 
karena itu jika mereka ditemukan positif terjangkit HIV, maka besar kemungkinannya mereka 
terinfeksi saat di luar negeri. Salah satu laporan tentang tes HIV tersebut diperlihatkan oleh para 
peneliti dari sebuah klinik di awal tahun 2001 (Insani, bertempat di Jakarta Timur), yang 
menunjukkan bahwa 22 kandidat OCW (13 perempuan dan 9 laki-laki) yang telah menjalani 
pengujian dinyatakan positif HIV. Sayangnya tidak ada informasi yang tersedia mengenai jumlah total 
kandidat yang diuji. 

Sabah merupakan salah satu dari daerah tujuan utama OCW Indonesia, khususnya bagi 
mereka yang tidak berangkat melalui sistem yang resmi. Ada laporan mengenai OCW di Sabah yang 
bertanggungjawab atas penyebaran penyakit ini. Diberitakan bahwa antara bulan April 1998 dan 
Maret 2000 dari hasil pemeriksaan medis telah ditemukan 12.093 pekerja asing di Sabah (mayoritas 
adalah orang-orang Indonesia) (Hugo, 2000b) yang dinyatakan terinfeksi HIV atau menderita 
Hepatitis B, lepra dan kanker (Asian Migration News, 15 April 2000). Ini mengakibatkan Gugus 
Tugas Federal Malaysia pada Pekerja Asing (Malaysian Federal Task Force on Foreign Workers) 
mengumumkan bahwa negara itu mengharuskan majikan di Sabah untuk memulangkan pekerja asing 
yang terinfeksi HIV atau menderita Hepatitis B maupun lepra karena ‘sangat sulit untuk memantau 
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penyebaran penyakit tersebut, sebab sebagian pekerja telah melarikan diri dan bekerja pada majikan 
yang lain’. 

Secara nasional, orang Indonesia merupakan salah satu dari kelompok pekerja migran 
terbesar di Brunei Darussalam. Sekitar 33.865 orang dari 156.614 pekerja migran yang masuk ke 
Brunei antara tahun 1996 dan 1998 berasal dari Indonesia. Kaum perempuan lebih banyak dari laki-
laki (misalnya pada tahun 1998 ada 3.770 laki-laki dan 6.355 perempuan). Sebagian besar bekerja 
sebagai pembantu rumah tangga (Parida, 2000, 28). Brunei mulai melakukan program screening HIV 
pada seluruh pekerja migran pada saat kedatangan mereka, enam bulan kemudian setelah kedatangan 
dan pada saat kepulangan dengan jumlah pekerja yang diuji sebesar 393.132 orang antara tahun 1993 
dan 1999. Dari 33.865 orang Indonesia yang diuji antara 1996 dan 1998, hanya satu yang ditemukan 
positif terjangkit HIV, dimana ada sekitar 449 laki-laki dan 16 perempuan yang ditemukan positif 
HIV dari total 149.875 orang yang diuji. Oleh karena itu, penyebaran HIV di kalangan OCW 
Indonesia terbukti sangat rendah. Hal ini menunjukkan rendahnya tingkat pemerataan HIV di 
kalangan kaum perempuan Indonesia yang pergi ke luar negeri untuk bekerja sebagai pembantu 
rumah tangga. Tentunya hal ini hanya terjadi di Brunei. 

Kita perlu mewaspadai tindakan penetapan asumsi yang terlalu terburu-buru bahwa secara 
definisi semua OCW beresiko terinfeksi HIV/AIDS lebih tinggi daripada populasi non-migran, baik di 
negara asal maupun di negara tujuan. Menurut Skeldon (2000, 9-10) hanya ada sedikit informasi yang 
tersedia untuk memperkuat atau menyangkal anggapan tersebut. Sangat jelas bahwa beberapa sub-
kelompok pekerja migran memang lebih rentan daripada kelompok-kelompok lain dalam konteks ini 
dan siapapun harus berhati-hati terhadap adanya stigmatisasi yang tidak beralasan dan pengkambing-
hitaman terhadap para migran. Kenyataannya, tetap hanya ada sedikit data pengujian yang tersedia 
untuk migran, baik di seluruh dunia maupun di dalam negera Indonesia. Tentunya dengan 
dilakukannya pemeriksaan sebelumnya sebagaimana disyaratkan oleh sebagian majikan dari OCW 
resmi Indonesia, maka dapat dibuktikan bahwa mereka yang terinfeksi HIV di kalangan kelompok ini 
adalah sangat rendah, demikian pula halnya apabila dilakukan pengujian secara teratur di negara 
tujuan. Walaupun demikian, sangat sedikit yang diketahui mengenai OCW Indonesia yang ke luar 
negeri dalam jumlah besar melalui sistem yang tidak resmi. 

Sebuah pertanyaan penting terkait dengan kerentanan OCW perempuan Indonesia terhadap 
infeksi HIV. Telah disebutkan sebelumnya bahwa jumlah kaum perempuan lebih banyak daripada 
laki-laki di kalangan OCW resmi yang ke luar negeri. Telah terjadi perdebatan yang panjang 
mengenai pada tingkatan mana OCW perempuan Indonesia mengalami pelecehan. Jelas ada kesulitan 
besar dalam upaya menghimpun informasi dari perempuan-perempuan yang tidak ingin membeberkan 
kasus pelecehan yang mereka alami. Bandyopadhyay dan Thomas (2000, 60) menemukan bahwa di 
Hong Kong, 2,4 persen dari contoh sampel pembantu rumah tangga dari Indonesia dilaporkan menjadi 
korban kekerasan seksual. Di sisi lain, sebuah penelitian di Brunei terhadap ribuan OCW perempuan 
Indonesia (terutama pembantu rumah tangga) menemukan hanya satu kasus yang terinfeksi HIV 
(Parida 2000, 28). 



110 

  110 

5.4 Tes HIV bagi Pekerja Migran Internasional 

‘Sebagian besar negara-negara tujuan (OCW) di Timur Jauh, Timur Tengah dan Asia 
Tenggara mengharuskan para pekerja migran potensial untuk menjalani tes wajib HIV dan penyakit 
menular lain. Di samping itu, tes wajib tersebut bersifat diskriminatif karena sering dilaksanakan 
dalam cara yang insensitive dan tidak bertanggungjawab (Verghis, 2000, 91). Indonesia tidak 
mendukung tes wajib tersebut. Isu mengenai tes HIV bagi para OCW termasuk salah satu yang sulit. 
Sebagian majikan dan tentunya negara-negara tujuan, mengharuskan pekerja migran untuk memiliki 
sertifikat bebas HIV. Namun the Paris Summit 1994 mendeklarasikan bahwa status HIV tidak boleh 
berdampak pada status pekerjaan seseorang. Hal ini menunjukkan bahwa program tes wajib HIV 
tersebut melanggar hak asasi manusia. Indonesia merupakan salah satu negara yang menandatangani 
deklarasi tersebut meskipun beberapa negara ASEAN tidak menandatanganinya, khususnya negara-
negara yang merupakan negara-negara tujuan utama dari para pekerja migran. 

OCW Indonesia menjalani tes HIV baik sebelum mereka berangkat dan/atau saat tiba di 
negara tujuan (atau kedua-duanya). Di negara-negara tujuan, mereka juga diwajibkan menjalani test 
yang lain setelah enam bulan, sebelum memperbaharui kontrak atau saat keberangkatan. Tentu hal ini 
hanya diterapkan pada mereka yang pergi secara resmi dan hanya sedikit OCW tidak resmi yang diuji. 
Semenjak Pemerintah Indonesia menentang tes wajib berdasarkan hak asasi manusia, maka negara ini 
tidak memberlakukan tes wajib bagi para OCW Indonesia sebelum keberangkatan maupun setelah 
kembali. Meskipun demikian, majikan di negara tujuan secara perorangan tetap mengharuskan PJTKI 
yang merekrut pekerja Indonesia untuk memberlakukan tes HIV tersebut yang dilakukan di klinik 
swasta di Indonesia sebelum mereka berangkat dan mereka yang terbukti positif tidak akan direkrut. 
Walaupun demikian, sangat jelas dalam beberapa kasus bahwa pengujian tetap dilaksanakan saat 
kedatangan mereka di negara tujuan dan OCW yang terbukti positif HIV langsung dideportasi. Tidak 
diketahui data mengenai pelaksanaan tes HIV di Indonesia dan di luar negeri, serta jumlah OCW yang 
dideportasi karena positif HIV, meskipun mungkin dapat memadukan informasi ini dengan 
banyaknya jumlah pekerjaan yang ada. Jelas bahwa salah satu unsur (namun dalam hal ini harus 
ditekankan hanya satu unsur) dalam tingginya tingkat kepulangan dini pekerja antar negara Indonesia 
adalah orang-orang yang ditemukan positif terjangkit HIV. 

Tata cara penerapan screening HIV yang diterapkan pada OCW di negara-negara tujuan bagi 
pekerja migran Indonesia telah mengundang kritikan keras karena sejumlah alasan (Verghis, 2000, 
92-93): 

• ‘Tes wajib HIV pada pekerja migran adalah diskriminatif, karena status HIV tidak 
menghalangi kemampuan seseorang untuk bekerja di segala tingkatan. Pengujian 
tersebut membatasi hak seseorang untuk bepergian dan apabila diterapkan 
bersama dengan pendeportasian maka pengujian tersebut telah melanggar hak 
seseorang untuk bekerja. 

• Pemilihan pekerja migran sebagai salah satu kategori wajib tes tampaknya untuk 
mengangkat status mereka dari yang terpinggirkan, sebab pekerja asing yang lain 
diabaikan dari pengujian. Pemilihan pekerja migran yang tidak konsisten untuk 
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menjalani tes wajib HIV ini menjadi dasar anggapan bahwa mereka adalah 
penular virus HIV, apabila seluruh pekerja beresiko. Kecuali Singapura, sebagian 
besar negara-negara tujuan lainnya mengharuskan hanya pekerja migran yang 
menjalani tes wajib HIV. 

• Pelaksanaan tes wajib HIV bagi pekerja migran tanpa sepengetahuan mereka dan 
tanpa adanya konseling sebelum dan sesudah pengujian sudah termasuk 
melanggar hak mereka untuk mendapatkan informasi, privasi dan kerahasiaan. 

• Apabila seorang migran dideportasi akibat hasil tes HIV positif yang keliru di 
negara tujuan maka perlakuan diskriminasi tersebut menjadi lebih berat. 

• Maksud tes HIV sebagai suatu sarana epidemiologi atau sebagai tindakan 
intervensi medis yang diperlukan untuk perawatan memang tidak disangsikan. 
Namun, apabila difokuskan pada  pekerja migran sebagai pelaksanaan tes wajib 
HIV yang justru membatasi kerja mereka, merupakan suatu tindakan yang tidak 
adil dan bukan merupakan suatu cara efektif untuk mengatasi epidemi HIV. 

• Tes HIV tersebut juga tidak adil bagi penduduk negara tujuan, karena pengujian 
tersebut menempatkan tanggung jawab untuk menangani epidemi HIV pada 
pekerja migran. Penelitian dan aksi yang dilakukan terhadap pekerja migran 
menunjukkan bahwa migrasi menempatkan mereka pada resiko terjangkit HIV. 
Rasa aman yang keliru juga dirasakan penduduk setempat negara tujuan yang 
menganggap bahwa mereka telah bebas HIV ketika dilaksanakannya tes wajib dan 
pendeportasian pekerja migran. 

• Juga dipertanyakan tanggungjawab sosial pemerintah, perusahaan dan lembaga-
lembaga lain dalam penerapan tes HIV pada pekerja migran dan pendeportasian 
mereka. Sebagian pekerja memasuki negara tujuan dengan membawa surat 
keterangan sehat, namun ternyata selanjutnya mereka dinyatakan terjangkit HIV 
positif. Perlu dicatat bahwa periode jendela dan sertifikat medis yang dipaksakan 
justru akan menyesatkan pada saat masuk ke suatu negara. Perlu dicatat juga 
bahwa pendeteksian dimungkinkan dalam pemeriksaan medis pasca kedatangan. 
Demikian pula, ada kemungkinan seseorang dinyatakan tidak terjangkit setelah 
memasuki negara tujuan. 

• Dewasa ini, negara-negara tujuan yang memaksakan dilakukannya pemeriksaan 
medis sebelum bekerja yang hanya ditujukan pada pekerja yang sehat akan 
mengakibatkan ketidak-seimbangan pada kesehatan regional. Apabila standar 
kesehatan dikendalikan oleh keinginan memperkerjakan orang-orang yang sehat 
saja untuk kesinambungan produktifitas, maka harus ada yang bertanggungjawab 
untuk memastikan adanya kesinambungan kesehatan saat bekerja dan yang 
bertanggungjawab untuk menyediakan pelayanan medis dan perawatan. 
Tanggungjawab tersebut dapat mengembangkan mekanisme yang mendukung dan 
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protektif untuk memastikan bahwa pekerja migran yang berangkat maupun pulang 
tetap dalam keadaan sehat.’ 

5.5 Perdagangan Manusia 

Unsur yang paling membahayakan dalam ekspansi mobilitas penduduk global dalam 
beberapa tahun belakangan ini adalah munculnya kegiatan penyelundupan manusia dan perdagangan 
perempuan dan anak-anak dalam skala internasional yang luas. Keterlibatan sindikat besar kejahatan 
internasional dalam kegiatan ini telah turut berperan dalam ekspansi ini. Sangat jelas bahwa sebagian 
besar kegiatan ini berkaitan dengan industri seks, dimana sebagian dari mereka yang diperdagangkan 
dipaksa untuk masuk ke industri tersebut dan mereka beresiko tinggi terlibat dalam hubungan seks 
tanpa memakai pelindung. Selain itu, semua orang yang terlibat berada dalam posisi yang rentan 
karena status mereka yang ilegal, sehingga mereka sering dijadikan subyek kekerasan fisik dan 
pelecehan seksual, sehingga mereka beresiko terinfeksi. 

Hanya sedikit informasi yang diketahui tentang perdagangan manusia di Indonesia. Meskipun 
demikian, kegiatan ini memang unsur yang paling eksis dalam migrasi tidak resmi tingkat tinggi dari 
negara ini. Juga disebutkan bahwa Indonesia telah menjadi titik tahapan utama dalam migrasi tidak 
resmi dengan tujuan ke Australia, khususnya mereka yang berasal dari Afghanistan, Iran dan Iraq. 
Kegiatan ini, seperti halnya migrasi yang melibatkan orang-orang Indonesia ke Malaysia dan tempat 
lain, dilakukan oleh sekelompok perantara – calo, perekrut, penyelundup, penyedia alat transport dan 
agen-agen yang lain. 

Salah satu bagian kegiatan penyelundupan dan perdagangan manusia di Indonesia adalah 
keterlibatan mereka pada segitiga Malaysia Timur – Filipina - Kalimantan di Indonesia Tengah bagian 
utara (Scalabrini Migration Centre, 2000, 13). Sabah pada khususnya telah berkembang pesat menjadi 
kawasan hiburan dan industri seks yang melibatkan kaum perempuan dari Filipina dan Indonesia 
dimana sebagian dari mereka telah diperdagangkan. 

Perdagangan manusia merupakan golongan khusus dari migrasi internasional yang 
berkembang secara cepat dalam skala, kompleksitas maupun dampaknya, dan Indonesia seperti 
negara-negara Asia Tenggara lainnya juga semakin terpengaruh oleh maraknya kegiatan ini. Hal ini 
terkait dengan keterlibatan industri migrasi internasional yang menggabungkan suatu jaringan yang 
luas dari para pelaku, yang mendorong dan memfasilitasi migrasi dari satu negara ke negara yang lain, 
namun biasanya masuk melalui cara ilegal belakangan ini, seperti: 

• Masuk dengan sembunyi-sembunyi; 
• Masuk dengan dokumen palsu; 
• Masuk dengan visa kunjungan namun para migran tersebut melanggar persyaratan visa 

dengan tinggal melebihi batas waktu dan/atau bekerja di negara tujuan tersebut. 
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Para pedagang dibayar untuk memfasilitasi perjalanan menuju dan masuk ke negara tujuan. 
Ada beberapa bentuk perdagangan dalam skala yang luas namun secara mendasar dapat dibagi dalam: 

• Para migran yang secara sukarela terlibat dan dibayar oleh para pedagang (pada 
umumnya dalam jumlah besar). 

• Para migran dimana mereka tidak bermigrasi dengan keinginan mereka sendiri, bahkan 
mereka diperbudak secara efektif oleh para pedagang pada sebagian kasus untuk 
membayar hutang keluarga mereka atau melalui cara lain dengan penculikan. 

Tentunya, tujuannya sering menjadi bias ketika pekerja migran ternyata melibatkan para 
pedagang untuk memudahkan mereka memasuki negara lain, ketika mereka tiba di negara tersebut, 
ternyata pekerjaan yang dijanjikan tidak ada, dan akhirnya mereka terpaksa mengambil pekerjaan 
yang tidak mereka harapkan, yaitu dengan upah di bawah jumlah yang dijanjikan. Sebagai contoh, ada 
sebagian referensi tentang kaum perempuan yang diperdagangkan untuk bekerja di perkantoran, 
pabrik atau industri hiburan ternyata mereka hanya diperkerjakan sebagai PSK di negara tujuan. 
Kaum perempuan dan anak-anak pada khususnya menjadi korban dari bentuk-bentuk pemaksaan 
perdagangan dan eksploitasi yang lebih keras. 

Tidak disangsikan lagi bahwa perdagangan telah berkembang sangat luas di Asia maupun 
daerah lain selama dasawarsa terakhir ini, dan Indonesia menjadi bagian dari perluasan kegiatan 
tersebut, meskipun mungkin tidak seluas seperti yang terjadi di Thailand (Skrobanek et al., 1997). 
Salah satu unsur yang penting dalam perdagangan adalah adanya keterlibatan sindikat kriminal besar 
dalam migrasi. Kegiatan mereka sudah mendunia dan menjadi salah satu kekuatan besar di kawasan 
tersebut. Sangat sulit menemukan informasi mengenai para pedagang, namun ada sejumlah berita 
terkait yang sering muncul mengenai kegiatan mereka. Sebagai contoh, sebuah artikel surat kabar 
yang berjudul Pabrik ‘Para Pekerja Dipaksa Ke Dalam Perdagangan Manusia’ (Straits Times, 
17 Maret 2000) memberitakan sebagai berikut: 

‘Anak-anak gadis Indonesia dijual oleh orang tua mereka yang miskin, dan 
dibawa ke Malaysia dengan paspor palsu untuk dipekerjakan secara ilegal 
dalam segala macam jenis pekerjaan, termasuk prostitusi. Menurut Ny. 
Hairiah, kepala Yayasan Keadilan dan Bantuan bagi Perempuan Indonesia, 
para agen di Indonesia membeli anak-anak gadis tersebut dari orang tua 
mereka dan menjual mereka ke agen-agen di Malaysia. Sebagian dari mereka 
dipekerjakan sebagai pembantu rumah tangga, namun kebanyakan dari mereka 
dilecehkan dan sering diancam akan dipekerjakan di prostitusi jika mereka 
minta pulang ke Indonesia. 

Konsulat Indonesia di Penang telah menerima laporan dari lima pekerja pabrik 
dari Indonesia yang ditawari sindikat untuk bekerja sebagai model, namun 
ternyata belakangan mereka justru dipaksa bekerja dalam bisnis prostitusi. 
Perempuan-perempuan tersebut mengatakan bahwa mereka dipaksa melayani 
bermacam-macam klien dan dibayar oleh sindikat dengan upah antara RM100 
dan RM150 setiap kali melayani tamu. Sebagian dari mereka hanya diberi 
RM45 sementara yang lain ada yang tidak diberi sama sekali’. 
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Sangat jelas bahwa migrasi tidak resmi dari Indonesia ke Malaysia telah melibatkan 
komponen perdagangan perempuan. Sebagaimana dituturkan oleh Jones (1996, 18): 

‘Peningkatan kebutuhan orang Malaysia akan pembantu rumah tangga dari 
Indonesia telah disertai dengan meningkatnya kasus perdagangan anak gadis 
dan perempuan Indonesia ke Malaysia untuk dipekerjakan dalam prostitusi – 
tampak karena tidak adanya statistik yang tersedia mengenai isu yang sensitif 
ini, dan sejumlah artikel yang muncul di media dari kedua negara ini akhirnya 
dijadikan petunjuk’. 
Sebagian besar berita-berita di media menunjukkan bahwa perdagangan perempuan ke Sabah 

untuk dipekerjakan sebagai PSK melibatkan kaum perempuan dari pulau Jawa, khususnya Jawa 
Timur (Jones, 1996). Walaupun demikian, nampak jelas bahwa perkembangan pekerja laki-laki 
migran Indonesia di Sabah juga telah mengakibatkan perkembangan pasar yang cukup besar bagi 
pekerja seks migran Indonesia. 

Jones (2000) menjelaskan bahwa sebagian dari perdagangan perempuan di Sabah dari 
Indonesia untuk dipekerjakan sebagai PSK melibatkan kaum perempuan dari Jawa Timur, walaupun 
ada sebagian yang berasal dari Kalimantan. Ia melaporkan adanya beberapa kasus khusus yang dapat 
dijadikan contoh, beberapa di antaranya adalah sebagai berikut: 

‘Pada bulan Juni 1992, sembilan perempuan muda, berusia antara enambelas 
hingga dua puluh dua, ditemukan terkunci di dalam sebuah kamar di Hotel 
Tawau, dimana mereka telah dipaksa untuk bekerja sebagai pelacur. Mereka 
telah berada di tempat itu selama dua bulan ketika dua orang dari perempuan-
perempuan tersebut berhasil melarikan diri dan melaporkan ke konsulat 
Indonesia. Selama dua bulan, mereka tidak akan diberi makan jika mereka 
menolak untuk melayani klien dan mendapat penjagaan yang sangat ketat. 
Kesembilan perempuan ini direkrut oleh sebuah agen yang bertempat di Tuban 
yang menjanjikan mereka semua akan mendapat pekerjaan yang baik sebagai 
pelayan hotel. Ketika mereka tiba di the Plaza Tawau hotel, ternyata mereka 
dijual ke germo. Seorang perempuan bernama Yayuk, dari Probolinggo, Jawa 
Timur, dijual seharga RM1,500 (US$590). Perempuan-perempuan tersebut 
menceritakan kepada polisi bahwa ada sekitar empat puluh perempuan 
Indonesia yang disekap oleh delapan germo di tempat itu. 

Di saat yang sama dimana cerita sembilan perempuan ini muncul di 
permukaan, polisi dari Tarakan, Kalimantan Timur dilaporkan telah 
menggagalkan empat kasus perdagangan manusia. Seorang pelayan dari the 
Plaza Tawau hotel tertangkap di Tarakan karena berupaya untuk 
menyelundupkan dua perempuan dari Sidoarjo dan Bojonegoro, Jawa Timur; 
keduanya telah dijanjikan untuk bekerja di sebuah resort hotel di Lahad Datu, 
Sabah. Dua perempuan lain dari Kediri dan Sidoarjo telah diselamatkan dari 
seorang germo yang membawa mereka ke sebuah rumah pelacuran yang 
bernama Chester Inn di Tawau. Sepuluh kasus perdagangan perempuan ke 
Tawau telah dilaporkan pada tahun 1991, dan wartawan yang melaporkan 
kasus-kasus baru menuliskan bahwa jumlah kasus semakin meningkat. Pada 
bulan September 1995, the Chester Inn, Plaza Tawau, dan Hong Kong Hotel 
masih tetap terkenal sebagai tempat pelacuran terkenal di Tawau, dan oleh 
penduduk setempat dikenal sebagai tempat yang memperkerjakan perempuan 
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Indonesia. Pintu masuk utamannya dikunci dari luar sampai sekitar jam 8.00 
pagi; para klien mereka nampaknya keluar melalui pintu lain. 

Pada bulan Desember 1992, polisi Tarakan menghentikan dua germo, satu 
berasal dari Sulawesi Selatan dan satu dari Tarakan, dari upaya mereka untuk 
menyelundupkan dua perempuan Jawa Timur berusia tujuhbelas dan 
delapanbelas tahun dengan tujuan ke Tawau untuk dipekerjakan sebagai 
pelacur. Terakhir, dalam bulan yang sama, media memberitakan bahwa empat 
perempuan dari Banyumas telah diselamatkan oleh polisi saat mereka akan 
diselundupkan ke Tawau. Salah satu dari mereka adalah seorang gadis berusia 
limabelas yang akan dijual keperawanannya.’ 
Pada tahun 2001 (Asian Migration News, Juni 2001), Menteri Negara Pemberdayaan 

Perempuan Indonesia (Khofifah Indar Parawansa) mengisyaratkan keadaan bahaya akibat adanya 
perdagangan anak-anak dari Indonesia yang akan dipekerjakan dalam industri seks. Ia 
mengindikasikan bahwa dua pertiga dari perkiraan 6.800 pekerja seks di Malaysia adalah orang-orang 
Indonesia, dan di antaranya terdapat anak-anak yang terlibat di dalamnya. Pejabat Indonesia telah 
mengumpulkan informasi mengenai perdagangan anak di 40 kota di seluruh penjuru negeri. 

Jones (1996, 17) berpendapat bahwa perdagangan perempuan Indonesia ke Malaysia untuk 
dipekerjakan dalam industri seks dilakukan dalam dua cara: 

a) Beberapa pedagang secara langsung merekrut perempuan Indonesia ke dalam industri 
tersebut. 

b) Sebagian lainnya direkrut untuk bekerja sebagai pembantu rumah tangga namun ketika tiba di 
Malaysia ternyata mereka dipaksa bekerja dalam industri seks. 

Ia menunjukkan sejumlah penelitian-penelitian kasus perempuan Indonesia yang telah 
dijanjikan bekerja sebagai pembantu rumah tangga atau pelayan hotel, namun ternyata dipaksa masuk 
ke dalam bisnis prostitusi di Malaysia. 

5.6 Kesimpulan  

Migrasi pekerja internasional merupakan jenis migrasi antar negara dengan pertumbuhan 
yang paling cepat dalam dasawarsa pertama dari abad ke duapuluh satu saat ini. Indonesia telah 
menjadi salah satu negara sumber pekerja migran internasional terbesar selama kira-kira satu 
dasawarsa terakhir. Di samping itu, negara ini memiliki jumlah penduduk yang terbesar di dunia dan 
memiliki tingkat pengangguran yang tinggi pula sehingga membuat Indonesia menjadi salah satu 
negara surplus tenaga kerja terbesar di dunia dan sumber pekerja migran yang paling besar. Sangat 
jelas bahwa jumlah pekerja Indonesia dengan pengalaman kerja di luar negeri semakin meningkat 
sebagaimana pengetahuan masyarakat tentang migrasi pekerja internasional. Tidak disangsikan lagi 
bahwa ada kemungkinan bahwa pemilihan pekerja migrasi internasional didasarkan pada pilihan 
besarnya proporsi orang Indonesia saat ini daripada kasus di masa lalu. Di samping itu, proporsi ini 
akan terus meningkat. Oleh karena iu migrasi pekerja internasional akan terus meningkat pula. 

Dari seluruh jenis migrasi populasi internasional yang melibatkan migrasi pekerja, yang 
paling khusus adalah penyebaran Penyakit Menular Seksual (sexually transmitted infections - STIs) 
dan HIV/AIDS. Hal ini bukan hanya karena migrasi telah terlihat sebagai salah satu cara utama 
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penyebaran penyakit menular (Prothero, 1977). Hal ini juga terkait dengan beberapa ciri-ciri khusus 
dari migrasi pekerja internasional. Ciri-ciri ini meliputi: 

• Migrasi jarang melibatkan migrasi anggota keluarga dan biasanya melibatkan laki-laki 
atau perempuan lajang atau orang yang sudah menikah, dimana pasangan hidupnya tetap 
berada di negara asal. Oleh karena itu, mereka menjadi target utama dari industri seks 
komersial. 

• Laki-laki muda pekerja pertanian yang bermigrasi sering bermukim di barak-barak 
bersama satu jenis atau dengan jenis lainnya. Ini merupakan target yang mudah untuk 
terlibat dalam industri seks komersial. 

• Pada umumnya pekerja migran berada jauh dari rumah sedikitnya dua tahun dan hal ini 
juga membuat mereka menjadi target yang mudah untuk terlibat dalam industri seks 
komersial. 

• Perempuan muda adalah unsur yang semakin penting dalam migrasi dan mereka pada 
khususnya rentan sebagai pembawa penyakit menular dalam berbagai cara. Beberapa di 
antaranya untuk pertama kali terlibat dalam industri seks komersial di negara tujuan. Hal 
ini dapat menjadi suatu pilihan yang disengaja atas kemauan mereka sendiri, namun 
sering pula di antara mereka yang ditipu untuk terlibat dalam kegiatan ini (Jones, 1996), 
sehingga mereka sangat beresiko terinfeksi. Dalam beberapa kasus, perempuan banyak 
yang menjadi pembantu rumah tangga dan kejadian pelecehan seksual di sektor ini cukup 
tinggi. Dalam sebagian besar kasus, pekerja perempuan dilecehkan majikan laki-laki di 
tempat mereka bekerja dan mereka dapat terinfeksi apabila laki-laki tersebut ternyata juga 
sering menjadi pengunjung tempat pelacuran. 

• Pada kenyataannya, sebagian besar migrasi pekerja internasional yang tidak resmi cukup 
tinggi terjadi di Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa informasi kesehatan yang 
diberikan pada OCW resmi di Indonesia adalah sangat terbatas. Bahkan, mereka yang 
bermigrasi secara ilegal tidak menerima informasi apapun sehingga tingkat kerentanan 
mereka untuk terjangkit menjadi semakin meningkat, karena mereka memang tidak 
diberikan informasi apapun. 

• Kenyataan bahwa seluruh migrasi bersifat sementara berarti bahwa pekerja migran 
tersebut akan kembali ke Indonesia, dan jika mereka telah terinfeksi maka mereka dapat 
menyebarkan penyakit ini di daerah asal mereka. 
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BAB 6 

PENGUNGSI DAN ORANG-ORANG TERLANTAR DI DALAM 
NEGERI 

6.1 Pendahuluan  

Literatur yang terkait dengan perpindahan penduduk dan penyebaran virus HIV menunjukkan 
bahwa salah satu kelompok berpindah yang didapati beresiko tinggi terjangkit virus ini adalah 
pengungsi (Gardner dan Blackburn, 1996). Ada beberapa contoh yang dijumpai di Afrika dimana 
perpindahan pengungsi telah menyebabkan terjadinya penyebaran AIDS. Beberapa kasus yang dicatat 
antara lain adalah: 

• Pengungsi Mozambik di Malawi (Ntozi dan Leibega, 1992). 
• Pengembalian pengungsi Mozambik yang sebelumnya jarang dilakukan (Hulewicz, 

1994). 
• Pengungsi Liberia di Pantai Gading dan Guinea (Gardner dan Blackburn, 1996, 11). 
• Pengungsi Rwanda dan Uganda di negara yang dulu bernama Zaire (Gardner dan 

Blackburn, 1996, 11). 
• Pengungsi Sudan di Uganda (Gardner dan Blackburn, 1996, 11). 
• Pengungsi Ethiopia yang kembali dari Sudan (Gardner dan Blackburn, 1996, 11). 

Di samping itu, ada bukti bahwa munculnya HIV cukup tinggi di kalangan pengungsi Laos dan 
Kamboja di Thailand (USCR, 1989). 

Ada bahaya nyata terjadinya HIV/AIDS yang lebih tinggi di kalangan pengungsi dan orang-
orang terlantar di dalam negeri yang telah disalahgunakan oleh pemerintah untuk menolak 
permohonan pengungsi tersebut untuk menetap. Meskipun demikian, sangat jelas bahwa situasi para 
pendatang tersebut, khususnya pengungsi perempuan, sering beresiko tinggi terjangkit virus HIV 
(Long, 1997). Situasi dimana para pengungsi dan orang-orang terlantar tersebut berada dapat 
menyebabkan mereka terekspos resiko terinfeksi. Konflik, pengusiran serta gangguan sosial dan 
ekonomi yang terkait dengan perpindahan ini menunjukkan bahwa sering terjadi gangguan keamanan, 
khususnya terhadap kaum perempuan. Terjadinya pemerkosaan terhadap pengungsi perempuan 
adalah cukup tinggi. Perempuan kadang-kadang dipaksa melakukan hubungan seks, dimana lokasi 
tersebut kurang tersedia fasilitas kesehatan, kondom dll. Aparat militer juga sering mengeksploitasi 
pengungsi perempuan dan kekerasan seksual bukan merupakan hal yang aneh dalam situasi yang 
tidak aman yang terjadi saat pengangkutan pengungsi atau di perkampungan penampungan. 
Pengungsi perempuan sering tidak mendapatkan perlindungan hukum yang mungkin diperoleh oleh 
perempuan lain (Long, 1997, 100). Sayangnya di balik banyaknya kebutuhan para pengungsi, layanan 
perawatan STI dan HIV/AIDS dan pemberian informasi tentang upaya pencegahan dan layanan sering 
terbatas. 
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6.2 Orang-Orang yang terlantar Di Indonesia 

Tiga tahun terakhir ini menunjukkan adanya perpindahan penduduk Indonesia secara besar-
besaran di dalam negeri akibat terjadinya konflik. Diperkirakan lebih dari satu juta penduduk 
Indonesia (Djalal, 2001, 56) terusir dari tempat tinggal mereka dan tersebar ke seluruh penjuru negeri, 
dan banyak di antara mereka yang tinggal di penampungan-penampungan ‘pengungsi’8. Gambar 35 
menunjukkan penyebaran orang-orang terlantar dan perkiraan jumlah mereka. Perpindahan mereka 
terkait dengan pertumpahan darah di Aceh, Maluku, Timor Timur, Kalimantan Tengah dan 
Kalimantan Barat. Sebagian pengungsi tetap tinggal di daerah konflik. Namun banyak di antara 
mereka yang terlantar adalah bekas pendatang, atau lebih sering merupakan keturunan dari bekas 
pendatang, dan sebagian dari mereka telah kembali ke daerah asal mereka. Walaupun demikian pada 
beberapa kasus, mereka sudah tidak memiliki hubungan lagi dengan daerah asal mereka sehingga 
mereka tidak mampu mencari perlindungan di rumah-rumah kerabat mereka di daerah asal tersebut. 

Gambar 35: Penyebaran Orang-Orang terlantar Di Dalam Negeri, 2000 

Sumber: Dikutip dari laporan surat kabar dan majalah 

 

 

                                                      
8 Istilah pengungsi biasa digunakan di Indonesia untuk mengidentifikasi kelompok ini, namun mereka tidak 

sesuai dengan definisi Konvensi PBB tentang pengungsi yang hanya diterapkan untuk mereka yang dipaksa 
meninggalkan negeri asal mereka. Mereka lebih tepat disebut ‘orang-orang terlantar di dalam negeri’. Tidak 
ada negara lain di Asia saat ini yang mempunyai jumlah orang-orang terlantar di dalam negeri yang lebih 
banyak dari Indonesia. 
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Propinsi Aceh yang terletak di utara Pulau Sumatra berupaya memisahkan diri dari Indonesia 
sejak awal berdirinya republik ini. Pada tahun 1950-an, ada kampanye besar-besaran untuk merubah 
Aceh menjadi negara islam yang merdeka. Sejak saat itu, gerakan separatis pasang surut dalam 
memperluas pengaruhnya namun sejak tahun 1998 ratusan orang telah terbunuh, ratusan bangunan 
milik umum dibakar dan lebih dari 200.000 penduduk mengungsi akibat peperangan, namun sebagian 
dari mereka kini telah kembali ke rumah mereka. Walaupun demikian, sepertiga di antaranya masih 
tetap mengungsi. Sebagian dari mereka yang terlantar berasal dari sekitar 200.000 penduduk propinsi 
ini yang bukan merupakan etnis Aceh (Asian Migration News, 2 December 1999). Banyak di antara 
mereka berasal dari pulau Jawa atau keturunan orang Jawa yang telah bermukim di propinsi tersebut 
sebagai transmigran atau pekerja di proyek-proyek besar seperti ladang minyak dan gas atau pabrik 
pengolahan kayu. Orang-orang yang terlantar ini ditampung di ‘lokasi-lokasi pengungsi’ seperti 
sekolah, masjid dan gudang maupun ‘penampungan pengungsi’ yang dikelola pemerintah. Ada juga 
yang kembali ke Jawa dimana penampungan besar dibangun di Jawa Barat untuk menampung orang-
orang yang terlantar ini. Yang masih dipertentangkan adalah bahwa para pemberontak sengaja 
menciptakan krisis ‘pengungsi’ pada tahun 1999 untuk menarik perhatian internasional agar mereka 
mau mendesak pemerintah RI untuk menarik 7.000 tentara yang ditempatkan di propinsi tersebut. 
(Cohen, 1999, 17). 

Di Kalimantan Barat, telah terjadi pertikaian yang berkepanjangan antara penduduk asli Suku 
Dayak dengan Suku Madura yang datang dari pulau asal mereka yang terletak di dekat Propinsi Jawa 
Timur baik sebagai transmigran maupun pendatang sukarela. Pusat pertikaian itu sendiri terjadi di 
Kabupaten Sambas, sebelah utara Pontianak, ibu kota propinsi Kalimantan Barat. Pada tahun 1997 
sekitar 20.000 orang Madura mengungsi ke Pontianak dan pada tahun 1999 jumlah yang hampir sama 
mengikuti, akibat pertikaian etnis (McBeth dan Cohen, 1999b, 20). Pada awal tahun 2001, jumlah 
orang-orang terlantar mencapai angka 60.000 orang (Djalal, 2001, 58). Terjadi arus pengungsian yang 
besar sekitar 20.000 orang yang kembali ke Pulau Madura dan Jawa Timur (Djalal, 2001, 59) namun 
sebagian besar tetap bertahan di penampungan-penampungan pengungsi yang ada di Kalimantan 
Barat, khususnya dekat Pontianak. Diperkirakan sekitar separuh dari mereka yang pergi ke Madura 
tidak dapat menyesuaikan kehidupan mereka di kampung mereka dan memutuskan untuk kembali ke 
Kalimantan Barat (Djalal, 2001, 59). 

Salah satu arus pengungsian terbesar dari orang-orang terlantar di dalam negeri adalah berasal 
dari bekas Propinsi9 Maluku dimana terjadi konflik antara orang Kristen dengan orang Muslim. Pulau 
Ambon di selatan dan pulau-pulau di utara menjadi subyek kekerasan dan perpindahan orang-orang 
terlantar. Arus pengungsian terbesar terjadi di luar Ambon. Telah terjadi pertikaian yang 
berkepanjangan antara kaum Kristen dengan kaum Muslim di propinsi tersebut, termasuk pada tahun 
1949 dimana separatis kristen berupaya memisahkan diri dari Republik Indonesia yang baru berdiri. 
Namun pada periode selanjutnya, ada tradisi setempat yang disebut pela gambong (non-kekerasan) 
walaupun selama periode ini masuknya penduduk Muslim dari Sulawesi Selatan secara terus-menerus 
telah mengurangi dominasi demografis penduduk Kristen (McBeth dan Djalal, 1999). Kekerasan yang 
ada dimulai pada awal tahun 1999 dan telah mengakibatkan lebih dari 3.000 orang meninggal dunia 

                                                      
9 Sekarang propinsi ini dibagi menjadi dua propinsi yang terpisah. 
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(Far Eastern Economic Review, 6 Juli 2000, 15) dan mengakibatkan lebih dari 400.000 orang 
mengungsi dari rumah mereka. Banyak pengungsi dari Maluku Selatan tetap bertahan di 
penampungan-penampungan namun ada juga yang mengungsi ke Sulawesi Selatan dan Sulawesi 
Tenggara dalam jumlah besar yaitu sekitar 100.000 orang meninggalkan Ambon (Djalal, 2000, 34). 
Ketidak-amanan di kawasan ini diperburuk lagi oleh masuknya gelombang militan Muslim dari pulau 
Jawa yang mendeklarasikan diri mereka sebagai Laskar Jihad ke dalam kawasan ini (Far Eastern 
Economic Review, 15 Juli 2000, 10). Pada akhir tahun 1999, kekerasan meluas ke luar Ambon hingga 
mencapai pulau Buru, Ternate, Halmahera dan lokasi-lokasi lain di Maluku (Cohen, 2000, 16). 
Sementara di Ambon, walaupun awal terjadinya konflik tersebut bukan dari perbedaan agama, namun 
persoalan ini cepat menjadi faktor utama dalam permusuhan dan pertumpahan darah di sana. 
Sejumlah besar pengungsi dari Maluku Utara (khususnya Halmahera) telah menyelamatkan diri ke 
Menado di Sulawesi Utara (McBeth, 2000, 17). 

Ada beberapa laporan mengenai buruknya kondisi penampungan-penampungan yang dihuni 
pengungsi dari Maluku. Sebagai contoh, di penampungan-penampungan pengungsi yang ada di 
Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tenggara dilaporkan (Jakarta Post, 7 April 1999, 2) bahwa ‘dua puluh 
lima pengungsi Ambon yang tinggal di pusat-pusat penampungan pengungsi sementara di pulau 
Buton, Sulawesi Tenggara meninggal dunia akibat terserang penyakit kolera selama beberapa minggu 
belakangan ini sementara 400 pengungsi lainnya dirawat di rumah sakit akibat terserang berbagai 
jenis penyakit’. Kelompok kemanusiaan ‘Doctors Without Borders’ melaporkan adanya kondisi 
kesehatan yang memburuk di Maluku akibat kondisi-kondisi yang jorok dan kurangnya suplai obat-
obatan (Asian Migration News, 15 Januari 2000). Ada juga beberapa laporan yang menyebutkan 
bahwa ada beberapa perahu sarat pengungsi dari Maluku yang tenggelam dan menelan korban jiwa 
yang tidak sedikit. Satu perahu yang sebenarnya hanya diperolehkan mengangkut 250 penumpang 
tenggelam dengan jumlah penumpang dua kali lipat dari jumlah yang telah ditetapkan tersebut saat 
membawa pengungsi kristen dari Halmahera ke Sulawesi Utara (Far Eastern Economic Review, 
13 Juli 2000, 12). 

Terjadi arus pengungsian besar-besaran dari propinsi bekas Timor Timur pasca jajak pendapat 
30 Agustus 1999 yang menghasilkan kemerdekaan Timor Timur. Arus pengungsian ini terdiri dari 
dua kelompok. Kelompok pertama adalah penduduk asal pulau Jawa yang mengisi jabatan 
pemerintahan di bekas Propinsi Timor Timur dan orang-orang Bugis dari Sulawesi Selatan yang 
mendominasi kegiatan perekonomian sektor swasta skala kecil. Sedangkan kelompok kedua adalah 
kelompok yang terdiri dari lebih dua ratus ribu orang Timor yang menempati penampungan-
penampungan di beberapa daerah di Indonesia, khususnya di sepanjang perbatasan di Nusa Tenggara 
Timur dan di dekat ibu kota Nusa Tenggara Timur, Kupang. Dengan adanya upaya pemulihan 
ketertiban yang dilakukan oleh pasukan Perserikatan Bangsa-Bangsa maka sudah ada pemulangan 
kelompok yang kedua ini. Walaupun demikian, masih ada lebih dari 100.000 orang Timor Timur yang 
tinggal di penampungan-penampungan di Nusa Tenggara Timur ‘menunggu proses pemulangan yang 
ditentang oleh milisi pro-Jakarta yang terus menahan para pengungsi’ agar tidak pulang kampung’ 
(Djalal, 2001, 58). Hanya sedikit yang diketahui tentang warga Timor Timur yang dievakuasi ke 
daerah-daerah lain di Indonesia. 
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Di Irian Jaya, gerakan separatis (OPM) sudah ada sejak daerah bekas koloni Belanda ini 
menjadi bagian dari Indonesia pada tahun 1963. Gerakan separatis ini sedikit melemah selama tahun 
1980-an dan awal tahun 1990-an namun setelah itu, ada perlawanan yang lebih besar terhadap 
kedaulatan Indonesia (Murphy, 1999; Dolven, 2000). Banyak bermunculan aksi kekerasan yang 
ditujukan terhadap para pendatang dari daerah-daerah lain di Indonesia (Far Eastern Economic 
Review, 12 Oktober 2000, 14). Namun belum ada laporan tentang adanya pengungsian besar-besaran 
keluar dari propinsi ini walaupun ada sebagian penduduk yang mengungsi dari daerah-daerah 
perbatasan dengan Papua Nugini (Asian Migration News, 15 Desember 2000). 

Pada awal tahun 2001, aksi kekerasan etnis kembali terjadi di Kalimantan Tengah. Dengan 
kondisi yang sama dengan permasalahan di Kalimantan Barat, Suku asli Dayak bertikai dengan 
pendatang dari Madura dan korban yang meninggal diperkirakan mencapai angka 400 hingga 1.000 
orang (Asian Migration News, 16-28 Februari 2001). Pertikaian ini telah mengakibatkan pengungsian 
besar-besaran warga pendatang dari Madura yang meliputi 24.000 orang dari Sampit, 5.000 dari 
ibukota Palang Karaya dan 15.000 dari Samuda. Secara keseluruhan, sekitar 100.000 orang Madura 
ditampung di Kalimantan dan kekerasan baru-baru ini nampaknya merupakan evakuasi besar-besaran 
dari kelompok ini. Mereka hidup berdesak-desakan di penampungan-penampungan sementara dan 
sebagian dari mereka menyelamatkan diri kembali ke pulau Madura. Kondisi di penampungan-
penampungan ini sangat buruk akibat kurangnya bahan makanan dan penyebaran penyakit (Asian 
Migration News, 16-28 Februari 2001). 

Gambar 36: Daerah Tujuan Transmigran, 1968-2000  

Sumber: Republik Indonesia, 1993 dan 1998; Pramono, 2000 
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Dimensi menarik dari pola-pola perpindahan secara paksa ini adalah bahwa mereka 
memperlihatkan arus perpindahan yang terbalik dari dua pola perpindahan yang paling besar setelah 
Indonesia merdeka. Pola perpindahan pertama adalah bahwa di beberapa lokasi transmigran dari 
pulau Jawa dipaksa meninggalkan rumah mereka dan menempati penampungan-penampungan 
pengungsi setempat atau kembali ke daerah asal mereka yang mereka tinggalkan beberapa dasawarsa 
lalu. Program transmigrasi yang dimaksudkan untuk menempatkan para petani dari pulau Jawa-Bali 
ke daerah-daerah pulau lain yang kurang padat penduduknya telah berhasil merelokasi sekitar 6 juta 
penduduk selama hampir satu abad pelaksanaan program ini, walaupun akhirnya program ini 
dihentikan tahun 2000. Penyebaran transmigran di pulau-pulau luar jawa digambarkan dalam Gambar 
36. Di beberapa daerah terjadi pertikaian antara penduduk setempat dengan para transmigran namun 
tidak sebesar yang dialami pada situasi pasca krisis di lokasi-lokasi yang telah dibahas sebelumnya.  
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Tabel 41: Jumlah IDP/Pengungsi menurut Daerah (Angka Terbaru per tanggal 21 Maret 
2001) 

Sumber: Lembaga Nasional untuk Pengelolaan Bencana 

Perkiraan Jumlah dan Prosentasi  
 IDP perempuan pada usia RH  
(kira-kira 40% dari Total IDP) 

 
 
Propinsi/Daerah yang terkena 
dampak  

 
Jumlah 

Keluarga 
Pengungsi di 
Dalam Negeri 

 
 

Jumlah 

IDP  
Jumlah 

 
Persentase 

Aceh 2.096 8.380 3.352 1 

Sumatra Utara 5.785 27.567 11.027 3 

Riau 762 3.135 1.254  

Jambi 519 2.103 841  

Sumatra Selatan 425 1.700 680  

Jawa Barat 2.363 9.257 3.703 1 

Jawa Tengah 2.946 12.335 4.934 1 

Jawa Timur 9.490 40.013 16.005 4 

Bali 751 2.974 1.190  

NTB 3.239 13.013 5.205 1 

Kalimantan Barat 12.472 68.934 27.574 7 

Kalimantan Tengah 29 116 46  

Sulawesi Tengah 12.794 58.005 23.202 6 

Sulawesi Selatan 8.951 35.804 14.322 3 

Sulawesi Utara 9.946 39.785 15.914 4 

Sulawesi Tenggara 32.513 161.226 64.490 15 

Maluku 53.763 215.061 86.024 21 

Maluku Utara 42.808 197.327 78.931 19 

Nusa Tenggara Timur 31.040 128.427 51.371 12 

Irian Jaya 4.027 16.600 6.640 2 

Total 236.719 1.041.762 416.705 100 

Total Cakupan oleh UNFPA 196.437 932.364 372.946 88 
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Dari segi resiko terjangkitnya HIV/AIDS, berdasarkan data tabel di atas, merupakan suatu 
keharusan untuk melakukan pembangunan penampungan-penampungan untuk ditempati Orang-Orang 
terlantar Di dalam negeri (Internally Displaced Persons-IDP). Meskipun tidak diketahui apakah 
HIV/AIDS ada di penampungan-penampungan tersebut, namun kondisi dalam penampungan-
penampungan nampak cukup kondusif untuk penyebaran infeksi tersebut bila benar-benar ditemukan. 
Tentu saja ada kebutuhan yang mendesak untuk melakukan kegiatan pengawasan yang sangat ketat 
dalam penampungan-penampungan ini. Ada banyak laporan tentang kondisi penampungan yang 
penuh sesak dan buruknya tingkat kesehatan di penampungan-penampungan tersebut serta fakta 
bahwa kondisi-kondisi ini diakibatkan oleh aksi kekerasan berdarah secara besar-besaran serta 
gangguan yang menyebabkan meningkatnya kemungkinan yang membuat HIV/AIDS menjadi suatu 
permasalahan di penampungan-penampungan tersebut. Angka resmi di penampungan-penampungan 
yang ada di beberapa propinsi disajikan dalam Tabel 41 dan Gambar 37 berikut ini. 

Gambar 37: Jumlah Penduduk IDP/Pengungsi menurut Daerah, per tanggal 21 Maret 2000 

Sumber: Lembaga Nasional untuk Pengelolaan Bencana 

 

 

 



125 

  125 

BAB 7 

INDUSTRI SEKS, MOBILITAS PENDUDUK DAN PERSEBARAN 
HIV/AIDS DI INDONESIA 

7.1 Pendahuluan  
Tema utama dalam penelitian tentang hubungan antara mobilitas penduduk dan persebaran 

HIV/AIDS adalah kenyataan bahwa alasan utama beberapa kelompok migran lebih beresiko terkena 
infeksi dibanding non-migran adalah karena migran cenderung lebih memanfaatkan jasa PSK. 
Sehingga hubungan antar pergerakan populasi dan industri seks menjadi makin penting. Lebih-lebih 
lagi, di industri seks di Indonesia, kenyataan bahwa tingkat HIV/AIDS diantara para PSK relatif lebih 
tinggi dibandingkan dengan kelompok masyarakat lainnya. Sehingga dengan rendahnya kesadaran 
penggunaan kondom oleh PSK akan berbuntut pada meningkatnya kemungkinan buruh migran yang 
menggunakan jasa PSK tertular HIV/AIDS. Kembali harus ditegaskan bahwa tidak semua penduduk 
yang mobilitasnya tinggi dapat dikategorikan sebagai pengguna utama jasa PSK.  

Poin terpenting dalam industri seks di Indonesia adalah bahwa hampir semua PSK bekerja di 
daerah yang bukan kampung halaman mereka. Sehingga mereka sendiri merupakan buruh migran. 
Sehingga hal ini berarti bahwa jika PSK atau pelanggan buruh migran seorang PSK terkenan 
HIV/AIDS, maka ada kemungkinan mereka akan menjadi agen persebaran penyakit ini dengan jalan: 

• Kembali ke kampung halaman dan keluarga dan menulari anggota keluarga di sana, dan 
• Pindah ke tempat kerja baru dan menulari pekerja seks lain (bagi buruh migran) dan 

pelanggan lain (bagi PSK) di tempat lain tersebut.  

Sehingga, seperti yang ditegaskan oleh Direktorat Jenderal Pengendalian Penyakit Menular dan 
Kesehatan Lingkungan (2001, 7), ‘Fitur yang menarik dalam industri seks di negara ini adalah 
tingginya mobilitas baik PSK maupun pengguna jasanya’. Dampaknya dari hubungan antara industri 
seks dan mobilitas penduduk adalah adanya potensi persebaran ganda infeksi penyakit ini. Hal ini 
sangat penting, meskipun baru sedikit dipelajari di Indonesia.  

Tidak ada informasi tentang seberapa jauh laki-laki Indonesia menggunakan jasa PSK. 
Direktorat Jenderal Pengendalian Penyakit Menular dan Kesehatan Lingkungan (2001, 14) 
melaporkan suatu penelitian terhadap 2.000 laki-laki di keluarga di Jawa Timur. Mereka mendapati 
bahwa 8 persen laki-laki di daerah urban menyatakan mereka pernah menggunakan jasa PSK. Angka 
ini masih lebih rendah bila dibandingkan dengan standar di Asia Tenggara dan bila dibandingkan 
dengan Kamboja, dimana jumlahnya mencapai 24 persen dari laki-laki yang tinggal di daerah urban 
menyatakan bahwa mereka pernah berhubungan seks dengan PSK. Pada kelompok yang terkenal 
banyak bepergian dan memiliki uang tunai, proporsi penggunaan jasa seks komersial ini relatif lebih 
tinggi. Ini terlihat pada Gambar 38, yang menunjukkan bahwa setengah dari 1.600 responden di 
Jakarta, Surabaya dan Manado menyatakan mereka menggunakan jasa pekerja seks komersial. Pada 
tahun lalu, laki-laki yang telah menikah memiliki kecenderungan untuk berhubungan seks dengan 
pekerja seks dibanding laki-laki masih lajang.  
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Gambar 38: Jakarta, Surabaya dan Manado:  Persentase Pelaut, Pekerja Pelabuhan dan 
Pengemudi Truk yang Menyatakan MEreka Pernah Berhubungan Seks dengan 
Pekerja Seks Komersial, berdasarkan Status Pernikahan, 1996-2000 

Sumber: Direktorat Jenderal Pengendalian Penyakit Menular dan Kesehatan Lingkungan, 
2001, 14 

 

 

7.2 Industri seks di Indonesia 

Industri seks di Indonesia belum pernah diteliti secara mendalam. Pada tahun 1997, tercatat 
ada 75.016 pekerja seks di Indonesia. Tabel 42 menunjukkan pertumbuhan jumlah PSK pada tahun 
belakangan. Data tersebut mengikutsertakan ‘wanita yang bekerja di lokalisasi atau di tempat yang 
diijinkan oleh kantor Dinas Sosial setempat atau bekerja di kompleks yang dikelola oleh Dinas Sosial 
dan Kepolisian. Mereka tidak mengikutsertakan pekerja seks ‘kelas tinggi’ atau yang terselubung di 
balik kedok panti pijat, bar dan karaoke (Hull, Sulistyaningsih dan Jones, 1998, 141). Namun jelas 
sekali bahwa data resmi tersebut tidak mendeteksi PSK yang bekerja di tingkat yang lebih rendah, 
terutama yang bekerja di rumah bordil diluar lokalisaasi dan PSK lain yang banyak berkeliaran di 
pinggir jalan.   
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Tabel 42: Jumlah PSK Tercatat di Indonesia, 1989-1998 

Sumber: Hull, Sulistyaningsih dan Jones, 1998, 141;  Sulistyaningsih, 2001 

 

Tahun Jumlah Persentase Pertumbuhan 
Tahunan 

1989/90 64,445  

1990/91 49,619 -23.0 

1991/92 52,389 +5.6 

1992/93 47,545 -9.4 

1993/94 65,059 +37.1 

1994/95 70,681 +8.6 

1995/96 71,969 +1.8 

1996/97 72,444 +0.7 

1997/98 75,105 +3.7 

1998 75,466 +0.1 

1999 70,932 -6.0 

2000 70,781 -0.2 

Karakteristik penting dalam Industri seks di Indonesia adalah keragamannya, baik dalam 
pengertian lokasi tempat kerja PSK, maupun dalam pengertian kisaran harga untuk mendapatkan jasa 
layanan PSK tersebut. Industri ini masih dalam jangkauan pendapatan semua kelompok. Jumlah nyata 
pekerja seks perempuan di Indonesia diperkirakan mencapai 150.000 orang, setengah kali lebih 
sedikit dari jumlah yang terdaftar (Direktorat Jenderal Pengendalian Penyakit Menular dan Kesehatan 
Lingkungan, 20001, 7). 

Keragaman lokasi PSK dijelaskan oleh Hull, Sulistyaningsih dan Jones (1998, 45-46) sebagai 
berikut: 

Lokasi tetap transaksi seks berlangsung  

• Kompleks Bordil – lokalisasi:   baik resmi maupun gelap 
• Panti Pijat  
• Rumah Bordil – Rumah bordil, lokalisasi – biasanya kecil atau rumah tinggal 

Lokasi pertemuan (namun aktivitas seks dilakukan di tempat lain) 
• Klub Malam 
• Salon 
• Diskotik 
• Tempat Gadis Panggilan: biasanya rumah tinggal yang ditinggali PSK atau tinggal di 

dekat dan dapat dipanggil dari tempat tersebut dan dikirim ke hotel atau rumah pengguna. 
Lobby, bar dan coffee shop hotel tertentu.  
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• Warung makan 

Operator mandiri yang dapat dihubungi di banyak tempat  

• Jasa Gadis panggilan untuk pengguna kelas tinggi 
• PSK jalanan–biasanya untuk kelas menengah dan bawah 
• Anak-anak yang cerdas 

Sehingga hal ini menjadi industri yang sangat beragam dan memiliki banyak variasi, yang 
hanya merupakan puncak gunung es dari yang terlihat pada tabel statistik resmi. Terlebih lagi, jumlah 
kecil dari industri yang tampak disini lebih banyak mengupas pada kelas yang relatif tinggi dan sudah 
diatur resmi dan mungkin hanya menimbulkan resiko yang lebih kecil pada PSK. Jumlah PSK aktif 
yang sebenarnya di Indonesia tidak diketahui. Murray (1993, 2) memperkirakan bahwa sepuluh tahun 
yang lalu, ada setengah juta PSK, meskipun dia tidak mengungkapkan dasar perkiraannya tersebut. 

Germo memegang peranan penting dalam industri ini. Ada berbagai cara wanita terjebak 
dalam industri ini. Hull, Sulistyaningsih dan Jones (1998, 51) menyatakan: 

‘Ada banyak jalan perempuan terjun ke dunia seks, masing-masing 
berhubungan dengan berbagai sektor yang berbeda di industri ini. Ada yang 
terbujuk iming-iming imbalan uang besar yang ditawarkan oleh berbagai jenis 
pekerja seks, keuntungan yang mereka dapat dan bisa raih dari menjual jasa 
seks ke pelanggan jenis tertentu, dan kemudian lebih memilih dunia pelacuran 
daripada bekerja di bidang lain. Namun hal ini sangat jarang. Yang lebih 
banyak terjadi adalah para perempuan tersebut dipaksa oleh berbagai keadaan 
yang menyudutkan, kegagalan pernikahan atau percintaan, kurang adanya 
pilihan pekerjaan lain, tapi yang paling sering terjadi adalah keputusasaan 
dalam mendapatkan penghasilan untuk menunjang hidup mereka, keluarga 
dan anak-anak mereka.’ 
Ini adalah contoh yang paling nyata bahwa perempuan banyak yang diberhentikan dari pabrik 

tempat kerja mereka, atau bahkan dari kantor mereka, karena dampak krisis ekonomi pada tahun 
1997-1998, sehingga terpaksa memasuki dunia seks komersial.  

Dari sudut pandang penelitian sekarang, perlu dibahas tentang dimensi spasial dalam industri 
seks di Indonesia. Persebaran spasial populasi PSK tidak sama dengan populasi penduduk secara 
keseluruhan. Mereka terpusat pada lingkup ekologis tertentu dimana mereka bisa bertemu dengan 
calon pelanggan. Ini biasanya berupa daerah dimana banyak terdapat lajang atau laki-laki muda tanpa 
pasangan, terutama yang memiliki mobilitas tinggi dan jauh dari keluarga, sehingga pusatnya 
cenderung berada di sekitar daerah: 

• Daerah urban, terutama daerah besar di Indonesia yang menarik banyak laki-laki lajang 
atau laki-laki tanpa pasangan yang bekerja malam (Hugo, 1978); 

• Pelabuhan dan dermaga tempat nelayan, pelaut dan pekerja pelabuhan berkumpul;  
• Pemukiman dekat pertambangan, perkebunan yang ada di daerah terpencil;  
• Di sepanjang jalan utama, dan terutama di titik-titik pemberhentian di sepanjang rute ini;  
• Daerah tujuan wisata. 
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Di tempat-tempat ini, kebanyakan pekerja migran adalah pelanggan.  

Penting sekali diketahui bahwasanya PSK sendiri tidak diambil secara acak dari total 
populasi. Mereka tidak diambil secara terpilih dari daerah tertentu (biasanya pedesaan), namun dari 
berbagai desa di daerah tersebut. Kabupaten Indramayu di timur laut Jawa Barat dikenal sebagai 
daerah asal PSK yang tidak saja tersebar di Jakarta, tapi juga ke seluruh Indonesia. Banyak yang 
masuk ke kota-kota seperti Bandung, namun juga ada yang ke Tanjung Pinang di Sumatra. Ada satu 
pola rantai migrasi yang tampak jelas disini dimana para perempuan yang telah pindah menjadi 
perantara untuk generasi selanjutnya untuk mengikuti jejak mereka dan bekerja di bidang jasa seks 
komersial di lokasi yang sama. Dalam skala lebih kecil, kabupaten di dekatnya, Cirebon dan Subang 
juga menjadi pemasok utama PSK di lokasi yang sama dengan yang berasal dari Indramayu. Pola 
pengiriman PSK dari Jawa Barat ini dijelaskan oleh Hull, Sulistyaningsih dan Jones (1998, 82-85) dan 
Wibowo, dkk. (1989). Hull, Sulistyaningsih dan Jones menemukan bahwa 7 dari 19 kecamatan di 
Indramayu (Gaus, Wetan, Cikedung, Jatibarang, Karangampel, Losarang, Kandanghau dan Anjatan) 
yang berlokasi di sepanjang jalan utama ke Jakarta merupakan daerah asal utama. Penelitian di 
Kabupaten Subang mendapati bahwa beberapa desa (misalnya Silman, Prinkasap dan Pabuaran) yang 
berada di jalan utama juga menjadi daerah asal PSK yang berada di Jakarta, Batam, Jambi, Riau dan 
ke pertambangan bauksit di Pulau Binton.  

Ada juga beberapa daerah lain di Indonesia yang terkenal sebagai daerah pemasok PSK. Jawa 
Timur tidak saja merupakan pemasok PSK utama di industri seks di Surabaya, namun juga ke 
Kawasan Timur Indonesia. Misalnya dalam penelitian di Irian Jaya (Wiebel dan Safika, n.d.) 
menunjukkan bahwa Jawa Timur merupakan daerah asal utama para PSK yang melayani buruh 
migran Indonesia di Sabah. Steele (1981) menunjukkan bahwa PSK yang pindah ke Surabaya untuk 
bekerja di sana kebanyakan berasal dari suatu daerah dan desa di Jawa Timur.  

Jawa Tengah tidak setenar itu dalam memasok PSK bila dibandingkan dengan Jawa Timur 
dan Jawa Barat, namun juga tidak kalah banyaknya, terutama di daerah urban di Jawa Tengah seperti 
Semarang. Lehrman (1983, 254) yang meneliti 473 PSK di semarang, menunjukkan ahwa porsi 
terbesar mereka berasal dari daerah di sekitar kota tersebut dan sering pulang kampung ke desa 
mereka. Lehrman (1983, 259-260) mencatat adanya kesamaan asal PSK yang diwawancarainya, yaitu 
mayoritas berasal dari Jepara-Grobogan di daerah timur laut dan barat daya Wonogiri di tenggara 
Jawa Tengah.   

Diluar Jawa, Sulawesi Utara mungkin terkenal sebagai daerah asal PSK, terutama yang 
bekerja di perkebunan, pertambangan dan pelabuhan di Kalimantan dan daerah di Kawasan Timur 
Indonesia lainnya. Wiebel dan Sfika (n.d.) menunjukkan bahwa Sulawesi Utara merupakan asal utama 
PSK di Irian Jaya/Papua. Namun ada pula kelompok lain yang bekerja di tambang minyak dan 
masyarakat pertambangan di Kalimantan Timur dan sebagian lagi di Sabah (Malaysia Timur) dan 
Mindanao (Filipina). Riau dan Sumatera Utara di Pulau Sumatra merupakan daerah asal lain para PSK 
ini.  

Terdapat berbagai penelitian tentang pekerja seks komersial di Indonesia, baik tentang 
kegiatan mereka dan skala kegiatan tersebut. Salah satu penelitian yang paling penting adalah dari 
Hull, Sulistyaningsih dan Jones (1989) yang merupakan terobosan dalam penelitian regional (Lim 
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(ed), 1998). Penelitian terbaru lainnya adalah tentang PSK di Jakarta oleh Murray (1991). Dalam 
penelitian terakhirnya, Murray mellihat adanya hubungan antara industri seks dengan HIV/AIDS.  

Salah satu isu utama yang berkaitan dengan industri seks, mobilitas dan HIV/AIDS adalah 
banyaknya jumlah pekerja seks yang bersifat bilokal, yaitu mereka yang tinggal dalam jangka waktu 
lama di daerah migrasi, namun juga memiliki rumah dan keluarga di kampung dan tinggal seperti 
keluarga kebanyakan. Poin utamanya adalah diantara kedua tempat tingal dan tempat asal mereka 
terdapat konsentrasi spasial. Mereka hanya bekerja di beberapa tempat tertentu dan biasanya berasal 
dari tempat tertentu pula. Ini merupakan suatu keuntungan jika dilihat dari sudut pandang: 

• Kepentingan untuk mengidentifikasi pengawasan yang sesuai (baik di tempat tujuan 
maupun asal), 

• Mengarahkan informasi tentang program HIV/AIDS,  
• Mengarahkan program distribusi kondom, 
• Mengarahkan program HIV/AIDS seperti penggunaan kondom 100%. 

 

7.3 Industri seks dan HIV/AIDS  

Salah satu kelompok yang rentan terhadap resiko terinfeksi HIV/AIDS adalah pekerja seks, 
yang kebanyakan terdiri dari para perempuan. Idnonesia memiliki industri seks yang sangat besar dan 
beragam yang melayani hampir seluruh tingkat ekonomi dengan bayaran kurang dari 1 dolar Amerika 
sampai ratusan dolar. Lokasinya tersebar di lebih dari satu daerah dan kebanyakan buruh migran 
merupakan kelompok yang paling beresiko terkena infeksi karena kebanyakan pekerja seks sendiri 
adalah buruh migran. Kebanyakan pekerja seks bermigrasi secara sementara ke lokasi kerja mereka 
dan masih memiliki keluarga di kampung halaman. Mereka juga bermigrasi antar tempat industri 
seks. Ini, tentu saja, berarti kemungkinan dapat menularkan ke tempat lain relatif tinggi. Mereka dapat 
saja tertular, atau menularkannya ke orang lain namun juga membawanya ke kampung halaman 
mereka juga. Di Indonesia, kurang ada penelitian tentang pekerja seks, salah satu penelitian mendetil 
yang pernah diadakan adalah oleh Hull, Sulistyaningsih dan Jones (1998). Beberapa penelitian 
menunjukkan tingkat pergantian pasangan yang relatif rendah – kurang dari 2 pelanggan setiap hari 
dan 7-14 pelanggan tiap minggu lebih rendah dibanding angka di negara Asia Pasifik lainnya yang 
mencapai 18-33 pasangan (Anon, 2001). 

Direktorat Jenderal Pengendalian Penyakit Menular dan Kesehatan Lingkungan (2001, 9) 
melaporkan adanya kenaikan kasus infeksi HIV/AIDS diantara pekerja seks komersial paling tidak di 
dua propinsi. Gambar 39 menunjukkan kecenderungan peningkatan HIV di Sorong, Irian Jaya dan 
Karimun dan Batam di Riau selama kurun waktu 1994-2000.  
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Gambar 39: Kasus HIV pada Pekerja Seks di Tiga Kota di Indonesia, 1994-2000 

Sumber: Direktorat Jenderal Pengendalian Penyakit Menular dan Kesehatan Lingkungan, 2001 
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Secara khusus, mereka menunjuk pada Tanjung Balai Karimun di Riau, terdapat 8 persen 
pekerja seks yang hasil tesnya menunjukkan positif pada tahun 2000, sementara di Merauke, Irian 
Jaya kasus ini seperempat kali lebih banyak. Di lain pihak,di Jawa Timur dan Kupang (Timor Barat), 
penelitian ini melaporkan tidak adanya pekerja seks yang terinfeksi. Namun, laporan tersebut 
menunjukkan: 

‘Bahkan ketika kasus HIV/AIDS relatif rendah, tingginya kasus Penyakit 
Seksual Menular (PSM) menjadi peringatan bahwa ada epidemi yang 
berkembang dengan cepat. HIV/AIDS menyebar sama seperti PSM, pekerja 
seks yang mengidap PSM jelas-jelas berhubungan seks tanpa perlindungan 
sehingga beresiko terinfeksi HIV/AIDS. Karena adanya berbagai PSM lain, 
maka HIV/AIDS juga mudah menyebar, pekerja seks dan pengguna jasa yang 
mengidap PSM lain memiliki kecenderungan terinfeksi HIV/AIDS dan 
menularkannya ke orang lain.’  
Hal yang terpenting disini berhubungan dengan sampai seberapa jauh kondom dipakai oleh 

pengguna jasa dan pekerja seks. Direktorat Jenderal Pengendalian Penyakit Menular dan Kesehatan 
Lingkungan (2001, 10) menyatakan:  

‘Hasil dari kebanyakan penelitian yang diadakan di Indonesia menunjukkan 
bahwa, seperti juga di belahan dunia lain, adanya ketidakcocokan antara apa 
yang diketahui orang dan apa yang mereka lakukan.’ 

 

Gambar 40: Perbedaan antara Pengetahuan dan Perilaku Pekerja Seks Perempuan di 
jakarta, Surabaya dan Manado, 1996-2000 

Sumber: Direktorat Jenderal Pengendalian Penyakit Menular dan Kesehatan Lingkungan, 2001 
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Hal ini tampak nyata pada gambar 40, yang menunjukkan adanya kesenjangan yang besar 
antara tiga perempat pekerja seks perempuan yang mengetahui bahwa penggunaan kondom dapat 
mencegah penyebaran HIV/AIDS dan sepersepuluh yang selalu memakai kondom. Laporan diatas 
menyatakan:  

‘Kesenjangan ini sering dianggap sebagai ketidakberdayaan: meskipun 
perempuan tahu bahwa mereka dapat melindungi diri dengan menggunakan 
kondom, namun mereka tidak mampu memaksa pengguna jasa untuk 
melakukannya. Penelitian yang mendalam membenarkan hal ini bahwa 
meskipun pekerja seks memberikan dalih lain karena tidak menggunakan 
kondom. Pertama, mereka percaya bahwa dengan mengkonsumsi obat 
antibiotik akan mencegah mereka dari infeksi. Kedua, mereka menyatakan 
bahwa pengguna jasa yang menggunakan kondom akan tahan lebih lama 
ketika melakukan hubungan seks’. 
Hal ini sangat menarik, bahwasanya pola serupa yang terlihat apda Gambar 40 juga 

ditemukan pada pengguna jasa pekerja seks seperti yang terlihat pada Gambar 41.  

Gambar 41: Perbedaan antara Pengetahuan dan Perilaku diantara Pengguna Jasa Pekerja 
Seks di Jakarta, Surabaya dan Manado, 1996-2000 

Sumber: Direktorat Jenderal Pengendalian Penyakit Menular dan Kesehatan Lingkungan, 2001 

 

 Tampak jelas disini bahwa penggunaan kondom belum membudaya di Indonesia. 
Gambฟr 42 menunjukkan variasi antar propinsi dalam penggunaan kondom ketika berhubungan seks 

terakhir dengan angka tertinggi mencapai 50 persen. Namun, ada perbedaan antara tingkat 
penggunaan yang dilaporkan oleh PSK dan orang yang menggunakan jasa mereka. Ini tampak jelas 
pada Gambar 43 yang menunjukkan data untuk Jakarta, menggambarkan bahwa PSK yang memakai 
kondom antara 40-50 persen pada hubungan seks terakhir mereka, sementara pelaut dan pekerja 
pelabuhan hampir mendekati 15 persen. Hal serupa juga didapati di Surabaya (Gambar 44) dan 



134 

  134 

Manado (Gambar 45) meskipun tingkat di Surabaya lebih rendah untuk seks yang tidak dilokalisir 
dibanding dengan yang ada di lokalisasi.  

Gambar 42: Indonesia:  Penggunaan Kondom diantara Pekerja Seks, 1998 

Sumber: Kaldor dkk., 2000 

 

Gambar 43: Jakarta:  Penggunaan Kondom yang dilaporkan dalam hubungan seks terakhir 
pada tahun belakangan, 1998 

Sumber: Kaldor dkk., 2000 
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Gambar 44: Surabaya:  Penggunaan Kondom yang dilaporkan dalam hubungan seks 
terakhir pada tahun belakangan, 1998 

Sumber: Kaldor dkk., 2000 

 

Gambar 45: Manado:  Penggunaan Kondom yang dilaporkan dalam hubungan seks terakhir 
pada tahun belakangan, 1998 

Sumber: Kaldor dkk., 2000 

 

 

Tidak banyak yang diketahui tentang penggunaannya oleh pekerja seks. Salah satu penelitian 
di Jawa Timur pada tahun 1995 menyatakan bahwa terdapat 8 persen laki-laki di daerah urban yang 
pernah menggunakan jasa seks komersial (Anon, 2000). Diantara kelompok yang beresiko tinggi, 
jelas pengguna jasa PSK paling beresiko. Tabel 43, misalnya, menunjukkan Pengawasan atas Perilaku 
Pelaut, pekerja transportasi, dan nelayan dan dalam semua kasus, ternyata penggunaan jasa PSK 
sangat tinggi.  
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Tabel 43: Indonesia:  Laki-laki yang Menyatakan Pernah Berhubungan Seks dengan 
Pekerja Seks dalam Tahun Belakangan, 1998 

Sumber: Kaldor dkk., 2000 

 
Kelompok Jakarta 

Utara 
Surabaya Manado Bali Kupang Ujung 

Pandang 
Pekanbaru 

Pelaut, buruh 
pelabuhan, nelayan 

49 50 37 67 72 44 55 

Sopir truk T/a 43 T/a 61 91 35 T/a 

Pekerja sektor 
transportasi umum 

T/a T/a T/a 32 88 13 83 

 

Departemen Kesehatan pada tahun 1996 mengharuskan penggunaan kondom bagi semua 
pengguna jasa PSK perempuan di seluruh Indonesia (Anon, 2000), meskipun dampaknya kurang 
terasa. Kerentawan PSK terhadap HIV/AIDS ini diperburuk dengan kenyataan bahwa penggunaan 
kondom diantara PSK dan pengguna jasa masih sangat rendah. Konteks budaya yang ada adalah peran 
laki-laki/perempuan dipisahkan dan status perempuan seringkali membuat mereka sulit 
mempertanyakan atau melawan laki-laki. Terlebih lagi, pada beberapa suku, perasaan gagah membuat 
laki-laki enggan memakai kondom. 

Komentar yang mengganggu dalam laporan dari Direktorat Jenderal Pengendalian Penyakit 
Menular dan Kesehatan Lingkungan (2001, 11) menyatakan bahwa rendahnya tingkat penggunaan 
kondom di Indonesia mungkin terlalu berlebihan.  

Ada dua komponen utama dalam industri seks di Indonesia (Hull, Sulistyaningsih dan Jones, 
1998). Pertama adalah PSK terdaftar yang berlokasi di daerah tertentu yang ditentukan dan diawasi 
oleh pemerintah. Pada tahun 1997, ada sekitar 75.106 PSK yang terdaftar. Persebaran mereka di 
seluruh kepulauan bisa dilihat pada Gambar 46. Penting sekali disadari, bahwa sementara buruh 
migran menggunakan jasa PSK, sangat mungkin bahwa mereka juga menggunakan jasa PSK di luar 
lokalisasi. 

Sulistyaningsih (2001, 29-30) belum lama ini menyimpulkan situasi yang berkenaan dengan 
PSK di Indonesia. Dia membuat tabel (direproduksi disini sebagai Tabel 44) tentang perkiraan jumlah 
PSK yang mengidap HIV/AIDS di beberapa lokasi di Indonesia. Perlu diperhatikan bahwa pada tabel 
tersebut terlihat ada konsentrasi kasus di Jawa Timur yang menjadi sumber utama asal PSK.  
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Tabel 44: Perkiraan Jumlah Pekerja Seks Komersial yang mengidap HIV/AIDS dan 
Penyakit Seksual Menular di Beberapa Tempat di Indonesia antara 1998-2001 

Sumber: Sulistyaningsih, 2001, 47 

 Daerah Jumlah kasus Catatan Sumber 
kutipan 

Surabaya, 1998 Jawa Timur 776 HIV/AIDS Dilaporkan 764 
HIV/AIDS kasus pada 
OKtober 1998 

Jawa Pos, 
30/11/1998 

Surabaya, 1998 Pasuruan - Tretes 71 HIV/AIDS 70% dari 102 
perempuan mengidap 
HIV/AIDS 

Jawa Pos, 
30/11/1998 

Surabaya, 1999 Jawa Timur 51 HIV/AIDS: 12 AIDS,  
8 orang dilaporkan 
meninggal dan 31 HIV 
positif 

Dilaporkan Jan 1999,  8 
kantung darah tercemar 
oleh HIV 

Suara 
Indonesia, 
01/02/1999 

Surabaya, 2000 Jawa Timur 117 HIV/AIDS Dilaporkan Juli 2000 Gelora PMI, 
20/08/2000`  

Surabaya, 2000 Jawa Timur 157 HIV/AIDS (36 AIDS 
– dilaporkan  22 
meninggal,  103 HIV, dan 
18 pendonor darah)  

 Suara 
Indonesia, 
30/11/2000 

Jakarta, 2000 Rumah Sakit Cipto 
Mangunkusumo 

Dilaporkan 3 kasus AIDS; 
3 kasus terinfeksi HIV  

 Depkes, 
09/2001 

Jakarta, 2000 23 propinsi Keseluruhan dilaporkan 
265 kasus HIV; 131 kasus 
AIDS 

Per bulan Agustus 2000 Depkes, 
09/2001 

Surabaya, 2001 Kotamadia 
Surabaya 

41 terinfeksi  HIV, 8 
positif AIDS, 4 dilaporkan 
meninggal 

Terinfeksi karena 
pengguna narkoba 
(IDU) 

Jawa Pos, 
09/01/2001; 
Jawa Post, 
23/01/2001 

Surabaya, 2001 Lokalisasi – Dolly 
dan Jarak 

13 wanita dilaporkan 
terkena HIV/AIDS 

Pelacuran dibawah 
umur, 13-17 tahun 
dengan 3 pengguna jasa 
dalam satu hari (apda 
hari pelaporan, mereka 
masih bekerja sebagai 
PSK)  

Jawa Pos, 
26/01/2001 

Surabaya, 2001 Dolly – lokalisasi  14 HIV+/AIDS Rata-rata 5 klien per 
hari. Diperkirakan 70 
klien dari 4060 klien 
terinfeksi 

Bidik, 
30/01/2001 
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Indonesia, Mei 2001 23 propinsi, tidak 
termasuk 
Bengkulu, 
Sulawesi Tengah 
dan Sulawesi 
Tenggara  

1,454 HIV dan 502 AIDS  Republika,  
15/06/2001; 
Kompas, 
15/06/2001  

Indonesia, Jan. 
sampai Mei 2001 

23 propinsi Kasus baru: 282 HIV; 50 
AIDS 

 Republika, 
15/06/2001; 
Kompas, 
15/06/2001 

Indonesia, Mei 1999 
dan 2001 

Nasional 52,000 HIV/AIDS  Antara 80,000 sampai 
120,000 pada 2001 

Kompas, 
15/06/2001 
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Beberapa bukti menunjukkan adanya hubungan antara buruh migran dan persebaran 
HIV/AIDS di Indonesia datang dari orang yang bekerja di propinsi yang paling banyak menderita 
infeksi – Irian Jaya. Dua penelitian yang dilakukan oleh PATH (Program for Appropriate Technology 
in Health)10 menyebutkan: 

• Penelitian pertama merupakan survei pengawasan HIV/AIDS yang dilakukan pada bulan 
Juli-Agustus 1998 di 7 lokasi – Jayapura, Sorong, Wamena, Biak, Nabire, Kaimana dan 
Manokwari. 

• Penelitian kedua, yang dibahas disini, dilaksanakan pada bulan April tahun 2000, juga di 
7 lokasi – kabupaten dan kotamadia Jayapura, Wamena, Biak, Nabire, Sorong dan 
Merauke.  Penelitian ini melibatkan survei pengawasan HIV/STI dengan responden 1.426 
PSK perempuan di 7 lokasi dan 94 pengguna jasa laki-laki di dua lokasi (Merauke dan 
Wamena). 

Gambar 46: Indonesia:  Persebaran PSK Terdaftar antara Propinsi di Indonesia, 1997 

Sumber: Hull, Sulistyaningsih dan Jones, 1998 

 

 

                                                      
10  Bekerja sama dengan Kanwil Dep Kes Propinsi Irian Jaya, Dinas Kesehatan Dati I/II Irian Jaya, Balai 

Laboratorium Kesehatan (BLK) Jayapura, Puslit Penyakit Menular Lit Bang Kes-Dep Kes (NIHRD-MOH), 
Laboratorium Hepatika dan NAMRU-2 (PATH, 2000; Wiebel dan  Safika, n.d.). 
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Pada survei kedua, lebih dari separuh pekerja seks yang diwawancarai berasal dari rumah 
bordil, hampir sepertiganya berasal dari karaoke/bar, 10 persen dari jalanan dan sisanya dari panti 
pijat. Keragaman tempat berkisar antara 7 lokasi (PATH, 2000, 4). Poin penting disini adalah bahwa 
responden kebanyakan berumur 20-an (51 persen) dan beragama Islam (69 persen) dan bukan 
penduduk yang telah lama tinggal di Irian Jaya. Bahkan, separuhnya baru berada di lokasi wawancara 
tersebut kurang dari satu tahun dan 88 persen dari mereka baru tinggal di tempat tersebut kurang dari 
5 tahun. Yang patut menjadi perhatian adalah pekerja seks jalanan yang termuda dan paling tidak 
berpengalaman (45 persen berusia kurang dari 20 tahun). Temuan penting lainnya adalah 94 persen 
dari mereka baru bekerja di industri seks kurang dari 5 tahun. Ini menunjukkan fakta bahwa ada 
tingkat pergantian yang besar dalam industri ini dan potensi persebaran penyakit sangat besar.  

Status migran para pekerja seks harus diperhatikan. Hanya 8 persen pekerja seks yang asli 
berasal dari Irian Jaya. Mereka kebanyakan berasal dari tempat lain di Indonesia seperti yang tampak 
pada Gambar 46. Sekitar 55 persen responden berasal dari Jawa Timur dan jelas sekali bahwa Jawa 
Timur merupakan sumber utama pekerja seks di seluruh Indonesia. Sangat menarik mendapati bahwa 
18 persen pekerja seks berasal dari Sulawesi Utara, yang juga menjadi pemasok utama pekerja seks di 
Indonesia untuk wilayah lain (misalnya Kalimantan Timur). Kedekatan lain yang dalam hal asal 
pekerja seks adalah Jawa Tengah (4 persen) dan Sulawesi Selatan (4 persen), namun secara 
keseluruhan, 17 propinsi asal terwakili dalam survei. Banyaknya pekerja seks yang diwawancara 
adalah pekerja jalanan yang ada di Wamena. Dari hasil wawancara, 58 persen melaporkan belum 
pernah pulang ke kampung halaman sejak mereka tiba di sana. Namun, sepertiganya telah 
mengunjungi kampung halaman mereka 1-3 kali dalam dua tahun terakhir dan 8 persen telah pulang 
lebih sering. Sehingga ada potensi persebaran penyakit di daerah asal mereka.   

Analisis yang lebih mendetil survei yang diadakan PATH adalah dari sudut pantang 
hubungan migrasi-HIV yang dibuat oleh Wiebel dan Safika (n.d.). Mereka menyebut bahwa karena 
Irian Jaya berlimpah kekayaan alam, maka menarik:  

‘… ribuan pegawai dari perusahaan besar dan kecil serta pengusaha. 
Kebanyakan pendatang tinggal tersebar di pantai propinsi tersebut. … 
sebagian besar laki-laki lajangnya turut serta dalam industri seks komersil. 
Untuk banyak hal, bisnis ini termasuk komplek bordil, atau lokalisasi, bordil 
mandiri, panti pijat, dan tempat hiburan lain, termasuk bar, karaoke, dan disko. 
Pekerja seks mandiri, yang bekerja di jalan dan semacamnya turut serta dalam 
bisnis seks. Seperti juga pelanggan yang mereka layani, mereka juga buruh 
migran yang berasal dari propinsi lain’. 
Poin utamanya adalah tidak hanya pekerja migran yang ada di Asia Tenggara yang berpotensi 

menyebar virus HIV namun juga pekerja seks yang juga merupakan pekerja migran, sehinga mereka 
juga berpotensi menyebarkannya ke: 

• Kampung halaman mereka, 
• Daerah lain tempat tinggal mereka di industri seks tersebut.  

Sehingga pola di daerah seperti Irian Jaya merupakan situasi bahaya ganda jika dihubungkan 
dengan persebaran HIV/AIDS.: 

• Baik buruh migran maupun pekerja seks berpotensi tinggi terkena infeksi, 
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• Keduanya berpotensi membawa pulang penyakit tersebut ke lingkungan kampung 
halaman mereka, 

• Keduanya dapat dan berpotensi membawa penyakit tersebut ke daerah lain di seluruh 
Indonesia. 

Sehingga lokasi yang berpotensi tinggi terhadap HIV di Irian Jaya dapat menjadi sumber 
persebaran ganda penyakit tersebut.  

Gambar 47: Pekerja Seks yang diwawancarai di Irian Jaya 

Sumber: Wiebel dan Safika, n.d. 

 

 

Wiebel dan Safika (n.d.) menambahkan kajian PATH dengan mengadakan 5 penelitian 
mendalam di 5 pusat – Jayapura, Timika (pusat pertambangan di pantai), Biak, Merauke, dan Sorong 
– dengan menggunakan wawancara informal dan setengah terstruktur dengan memakai metode 
snowball sampling termasuk rantai acuan ganda. Mereka mengadakan wawancara dengan 93 
responden di lokasi yang ditunjukkan pada Gambar 47. persebaran asal pekerja migran tersebut 
tergambar dalam Gambar 48 dan terlihat serupa dengan temuan pada penelitian PATH yang lebih 
luas. Tidak hanya kebanyakan pekerja seks datang dari luar propinsi, namun ada dua daerah asal, 
yaitu Jawa Timur dan Sulawesi Utara. Wiebel dan Safika (n.d.) menunjukkan bahwa pekerja seks 
Muslim dari Jawa Timur biasanya tinggal di rumah bordil di Irian Jaya sedangkan pekerja seks yang 
Kristen dari Sulawesi Utara lebih banyak terpusat di pusat hiburan. 
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Gambar 48: Daerah Asal Pekerja Seks di Irian Jaya 

Sumber: Wiebel dan Safika, n.d. 

 

 

Kenyataan bahwa pekerja seks yang diwawawancara direkrut masuk ke dalam industri seks 
melalui jaringan sosial juga sangat penting, meskipun dalam kasus pekerja seks yang bergerak di 
bidang dunia hiburan, biasanya justru peran perantara dan agen komersial yang lebih berpengaruh. 
Ada beberapa perbedaan antara pekerja seks di rumah bordil dan di pusat hiburan.  

‘Kesadaran kebanyakan pekerja seks yang berada di rumah bordil tentang 
kemungkinan mereka terkena HIV/AIDS hanya sedang-sedang saja. 
Penggunaan kondom tergantung kemauan pengguna jasa dan persentasenya 
kurang dari setengah kegiatan seksual yang dilakukan. Pekerja seks yang lebih 
senior yang sering mendapat kesulitan dalam menarik pengguna jasa malah 
sangat kurang menggunakan kondom. Kebanyakan pekerja seks di rumah 
bordil disuntik antibiotik yang sering mereka salah artikan sebagai pencegahan 
atas HIV/AIDS serta Peyakit Seksual Menular lainnya (Wiebel dan Safika, 
n.d.). 
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Pekerja seks di pusat hiburan lebih memberi alasan ekonomi mengapa mereka terjun ke dunia 
seks dan sering kali ditarik oleh perantara dengan kontrak 4 sampai 6 bulan. Seperti juga pekerja seks 
di rumah bordil, para pekerja seks yang baru direkrut hanya tahu sedikit tentang HIV/AIDS, namun 
penggunaan kondom berdasarkan keinginan pengguna jasa dan mitos yang melingkupi HIV/AIDS. 
Pengetahuan tentang HIV/AIDS sangat rendah di kalangan pekerja seks jalanan.  

Salah satu temuan penting dalam penelitian ini adalah kenyataan bahwa banyak pekerja seks 
yang telah bekerja di wilayah lain di Indonesia dalam dunia seks. Ini tampak jelas dalam Gambar 49, 
yang menunjukkan wilayah lain di Indonesia tempat PSK diwawancarai juga telah berkembang 
menjadi industri seks. Hal ini mencerminkan potensi yang sangat besar untuk penularan dan 
penyebaran infeksi HIV/AIDS. Poin utamanya adalah bahwa pekerja seks dapat terinfeksi di Irian 
Jaya yang memiliki tingkat insiden HIV/AIDS paling besar. Lalu, mereka membawanya pulang ke 
kampung halaman. Selanjutnya PSK akan pergi lagi ke wilayah Indonesia lainnya untuk bekerja 
sebagai PSK dan menyebarkan penyakit itu di sana. Jelas sekali ada pola yang diikuti oleh PSK. 
Misalnya, wawancara dengan PSK dari Jawa Timur di Kupang, Nusa Tenggara Timur menunjukkan 
bahwa mereka kebanyakan berniat untuk pindah ke Irian Jaya setelah beberapa tahun menetap di 
Kupang. Wawancara ini menunjukkan bahwa kebanyakan PSK lokalisasi berasal dari luar Nusa 
Tenggara Timur, sementara PSK yang berada di luar lokalilasi berasal dari daerah pedesaan Timor.  

Gambar 49: Tempat Lain yang Pernah Menjadi Tempat Kerja PSK di Irian Jaya 

Sumber: Wiebel dan Safika, n.d. 

 

 

Penelitian PATH berhasil mengungkap resiko pekerja seks terinfeksi oleh HIV atau Penyakit 
Seksual Menular di Irian. Kebanyakan (83 persen) pernah mendengar tentang HIV dan menggunakan 
kondom untuk pencegahan (80 persen). Meskipun kebanyakan responden mengindikasikan bahwa 
mereka menggunakan kondom paling tidak dengan beberapa pengguna jasa, tingkat mereka yang 
tidak memakai kondom juga tinggi dari laporan tersebut yang mencapai 41 persen dimana mereka 
tidak memakai kondom sama sekali dengan pengguna jasa minggu lalu dan 47 persen lainnya 
menggunakannya hanya dengan 1 dari 5 pengguna jasa.  
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Gambar 50: Profil Persebaran HIV dan PSM, Irian Jaya, April 2000 

Sumber: PATH, 2000 

 

 

Pola infeksi secara keseluruhan yang ditemukan dalam penelitian tersebut tampak dalam 
Gambar 50 dan menunjukkan adanya variasi di 7 lokasi. Tingkat infeksi HIV berkisar antara tingkat 
tinggi yang mencapai 15 persen di Merauke, 5 persen di Kotamadia Jayapura, dan 4 persen di Sorong 
sampai 3 persen di Nabire, 2 persen di Wamena dan Biak serta 1 persen di Kabupaten Jayapura. Ini 
mencerminkan tingkat infeksi secara keseluruhan mencapai 5 persen, meskipun tingkat infeksi PSM 
juga tinggi seperti Raja Singa (25 persen), Kalmidia (16 persen), Sipilis (9 persen). PATH (2000,9) 
menyimpulkan bahwa tingginya angka penderita HIV ini berhubungan dengan dua hal:  

• Tidak adanya obat untuk HIV dan strategi untuk mencegahnya membutuhkan mobilisasi 
banyak sumber daya kesehatan masyarakat.  

• Paling tidak di dua kecamatan ada penyebaran HIV yang luar biasa yang akan terus 
berlanjut sebagai suatu epidemi total. Dengan kata lain, Irian sekarang telah menghadapi 
kondisi epidemis HIV/AIDS.  
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Merauke adalah wilayah yang paling mengkhawatirkan dengan dengan didapatinya 39 dari 
257 subyek pengujian ternyata positif mengidap infeksi ini dengan berbagai variasi antara pekerja 
seks yang bermukim di rumah bordil (25 persen), di jalanan (21 persen) dan di daerah lain (2 persen). 
Pekerja seks lepas di jalanan mencerminkan suatu tantangan untuk diadakannya suat progam dan 
intervensi kebijakan. Sebagai tambahan, 14 persen dari pengguna jasa laki-laki yang diuji di Merauke 
juga terinfeksi HIV, sehingga potensi penyebarannya makin besar. Epidemi tampaknya masih berada 
pada tahap awal di daerah lain di Irian Jaya yang turut diteliti, meskipun tidak dapat dipungkiri bahwa 
HIV telah secara signifikan menyebar di propinsi dengan migrasi yang memainkan peranan penting 
dalam proses ini.  

Terdapat sekitar 51 persen kasus yang terinfeksi HIV berumur antara 16 sampai 24 tahun dan 
79 persen berumur antara 16 sampai 29 tahun. Kebanyakan akan masih dapat mempunyai anak yang 
akan meningkatkan kasus penularan lewat kelahiran.  

Hubungan yang erat antara industri seks, pekerja migran dan penyebaran HIV/AIDS 
merupakan temuan utama Chantavanich, Beesey dan Paul (2000) dalam penelitian tentang GMS. 
Mereka menunjukkan bagaimana industri seks di suatu wilayah sedemikian beragamnya dan 
kebanyakan melibatkan para migran, termasuk wanita yang juga turut diperdagangkan. Mereka 
mengidentifikasi sejumlah besar pekerja seks pelintas batas yang sama dengan kasus di perbatasan 
Indonesia dengan Malaysia dan Singapura. Bahkan di Yunan, dimana pelacuran dilegalkan seperti 
juga di seluruh RRC, ada industri seks yang didominasi oleh perempuan migran dan melayani 
pelanggan migran juga.  

7.4 Kesimpulan  

Industri seks di Indonesia sangat besar seperti juga di seluruh Asia Tenggara (Lim [ed], 
1998). Jutaan laki-laki Indonesia menggunakan jasa pekerja seks perempuan setiap tahunnya namun 
tingkat penggunaan kondom diantara para laki-laki tersebut masih sangat rendah. Seperti yang 
ditegaskan Direktorat Jenderal Pengendalian Penyakit Menular dan Kesehatan Lingkungan (2001, 7): 

‘Pekerja seks biasanya memiliki tingkat pergantian pengguna jasa yang sangat 
tinggi, dan laki-laki akan berganti beberapa perempuan dalam satu tahunnya. 
Pada tahun 2000, contohnya, pekerja seks di lima daerah dilaporkan rata-rata 
melayani 8 pelanggan setiap minggu, sementara pelanggan melaporkan 
menggunakan jasa pekerja seks paling tidak 10 kali setiap tahun, dengan tujuh 
diantara 10 melakukannya dengan perempuan yang berbeda. Jika infeksi HIV 
tersebar pada kedua kelompok ini, maka persebarannya akan sangat cepat dari 
pengguna ke pekerja ke pengguna lain dan seterusnya. Dan, tentu saja, ini juga 
menular ke orang lain, sering kali ke anak pekerja seks dan istri, pacar dan 
anak dari pengguna jasa dan perempuan yang mereka bayar.’  
Peran moblitas adalah menambah momentum proses penyebaran infeksi HIV dari satu 

masyarakat ke masyarakat lainnya.  

Implikasi kebijakan yang diajukan adalah: 

• Pengenalan tindakan pencegahan dan program pemberian informasi bagi pekerja seks 
sangat penting.  
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• Kegiatan serupa diantara para pengguna jasa, baik migran maupun non-migran sangat 
penting untuk mencegah penyebaran lebih lanjut.  

• Direktoran Jenderal Pengendalian Penyakit Menular dan Kesehatan Lingkungan (2001, 7) 
juga memberikan implikasi lain: 

‘Mobilitas seperti ini … memberi alasan bagi masyarakat setempat untuk 
mengabaikan resiko perilaku yang terjadi di tengah-tengah mereka, dengan 
menyatakan bahwa masalah seks komersial adalah masalah “orang luar”. Ini 
memberi rasa aman yang keliru.’ 
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BAB 8 

HUBUNGAN ANTARA MOBILITAS DAN SUB-KELOMPOK DENGAN 
TINGGINYA TINGKAT RESIKO TERINFEKSI HIV/AIDS 

8.1 Pendahuluan 

Dalam meneliti hubungan antara mobilitas dan infeksi HIV, tampak jelas pada bab 
sebelumnya bahwa industri seks memainkan peranan penting di Indonesia. Namun, sangat mungkin 
untuk melakukan identifikasi di Indonesia terhadap beberapa sub-kelompok penduduk yang beresiko 
tinggi terinfeksi HIV dibanding bagi kelompok penduduk yang lain. Beberapa kelompok yang selama 
ini menjadi sasaran pengawasan kegiatan di Indonesia, diantaranya adalah: 

• Pekerja seks,  
• Pengguna narkoba suntik, 
• Komunitas gay,  
• Pekerja sektor transportasi.  

Dalam beberapa kasus, kelompok beresiko tinggi ini juga memiliki pola dan tingkatan 
mobilitas yang berbeda yang mungkin turut menjadi faktor yang berpengaruh terhadap tingginya 
tingkat ini. Beberapa diantaranya akan dibahas dalam bagian ini dari sudut pandang hubungan antara 
mobilitas dengan HIV. Sebagai tambahan, beberapa sub-kelompok lainnya yang juga mengalami 
peningkatan resiko infeksi juga akan turut diteliti.  

8.2 Angkatan Bersenjata dan Polisi 

Penelitian terhadap 13.856 prajurit baru Angkatan Bersenjata Republik Indonesia pada tahun 
1997/1998 tidak menunjukkan adanya prajurit yang terinfeksi HIV/AIDS (Direktorat Jenderal 
Pengendalian Penyakit Menular dan Kesehatan Lingkungan, 2001, 4). Namun tidak ada penelitian 
terhadap para prajurit yang telah lama bertugas. Indonesia diperkirakan memiliki 220.000 prajurit dan 
marinir serta 190.000 polisi (Far Eastern Economic Review, 4 Februari 1999, 23). Mereka secara 
teratur dipindahtugaskan ke berbagai pulau tanpa membawa keluarga. Terlebih lagi, posisi mereka 
yang berkuasa seringkali memungkinkan mereka untuk mendapatkan pelayanan PSK tanpa perlu 
membayar. Mereka merupakan pengguna jasa PSK terbesar dan harus dianggap sebagai kelompok 
beresiko tinggi. Beredar gosip bahwasanya prajurit Indonesia yang pulang bertugas dari Pasukan 
Penjaga Perdamaian PBB di Kamboja pada pertengahan 1990-an telah terinfeksi HIV/AIDS di 
Kamboja dan turut terlibat dalam penyebaran HIV/AIDS di negeri ini.  

Prajurit militer sejak lama memang memiliki resiko tinggi terhadap Infeksi Seksual Menular, 
termasuk HIV/AIDS baik selama masa damai maupun dalam masa perang. Laporan dari UNAIDS 
(UNAIDS, 1998) memasukkan faktor-faktor berikut dalam daftar resiko peningkatan infeksi 
HIV/AIDS di dunia militer: 

• Seringkali prajurit jauh dari rumah dalam jangka waktu lama, sehingga prajurit mencari 
cara untuk melepaskan kesepian, ketegangan dan hasrat seksual;  
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• Etos untuk berani mengambil resiko;  
• Berada dalam umur beresiko tinggi;  
• Mereka memiliki uang untuk membeli seks;  
• Markas militer menarik pekerja seks dan pengedar narkoba.  

Laporan penelitian tersebut mengutip beberapa penelitian yang menunjukkan gejala 
HIV/AIDS yang lebih tinggi di dalam anggota militer dan polisi dibandingkan dengan penduduk sipil.  

Menarik sekali bahwa dalam penelitian GMS mereka, Chantavanich, Beesey dan Paul (2000, 
15, 57) mengidentifikasikan bahwa ‘aparat berseragam’ seperti tentara, polisi dan kelompok 
keamanan lainnya memiliki tingkat infeksi HIV/AIDS yang tinggi. Di Kamboja (2000, 15), mereka 
mengungkapkan:  

‘Seringkali tanpa keluarga dan kondisi kerja yang menyulitkan, para aparat ini 
memiliki penghasilan berlebih dibanding kelompok lainnya. Sebagai 
akibatnya, mereka terlibat dengan … pekerja seks. Beberapa laporan juga 
menyebutkan dengan tegas tentang keterlibatan baik secara langsung maupun 
tidak langsung … dalam bisnis seks komersial dan perkembangannya. Dalam 
beberapa hal lain, mereka diberi layanan seks gratis sebagai ganti pemberian 
ijin dan pengamanan tempat tersebut’. 

Paktek serupa juga terjadi di Thailandd, Vietnam dan Myanmar.  

8.3 Nelayan  

Kelompok lain di Indonesia, dan juga di negara lain, yang juga rentan terhadap HIV/AIDS 
adalah mereka yang bekerja di bidang perikanan. Lebih dari 200.000 kepala keluarga bekerja di 
bidang perikanan pada tahun 1999 (Buku Tahunan Indonesia, 1999). Seperti juga kelompok yang 
dianggap rentan disini, kelompok ini melibatkan orang yang menghabiskan sebagian waktunya, di 
tempat yang jauh dari keluarga inti mereka. Kebanyakan pelaut singgah di pelabuhan dan ini memberi 
mereka kesempatan untuk bertemu PSK. Seperti juga kelompok lainnya, mereka juga berpotensi 
menyebarkan penyakit. Jika pelaut terkena infeksi, maka hal tersebut tidak hanya akan menyebar 
melalui keluarga di rumah, namun juga ke pelabuhan lain yang mereka singgahi. Salah satu kasusnya 
adalah nelayan yang melaut di pantai utara Jawa. Ada banyak pelabuhan perikanan di pantai Utara 
Jawa dan polanya memungkinkan nelayan untuk sering mengunjungi pelabuhan lain selain pelabuhan 
rumah mereka karena jarak yang relatif jauh dari pelabuhan rumah. Setiap pelabuhan memiliki 
industri seks komersial yang letaknya tidak jauh dari pelabuhan.  

Lebih dari 200.000 kepala keluarga menggantungkan hidup sebagai nelayan di Indonesia, 
kurang dari seperempatnya bergerak di bidang perikanan yang merupakan kelompok beresiko tinggi 
terinfeksi HIV/AIDS, karena harus melaut lama dan jauh dari keluarga dan singgah di pelabuhan 
tempat lain. Gambar 51 menunjukkan persebaran kepala keluarga yang bergerak di bidang perikanan 
dan nyata terlihat adanya pola khusus. Hanya 19,5 persen usaha perikanan berada di Jawa, bila 
dibandingkan dengan jumlah 60 persen dari keseluruhan penduduk. Terutama sekali perikanan ini 
berada di kawasan timur Indonesia. Ada pemusatan besar di Sumatera Utara, Riau, dan Aceh di 
Sumatra. Sehingga perikanan merupakan industri tersendiri dan harus diteliti sebagai kelompok 
beresiko tinggi.  
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Gambar 51: Indonesia:  Jumlah Nelayan per Propinsi, 1994 

Sumber : BPS, 1997, 236-237 

 

Di Indonesia, peran nelayan dari Thailand dan Filipina banyak diperdebatkan dalam awal 
timbulnya dan penyebaran HIV/AIDS di Indonesia. Pusat Migrasi Scalabrini (200, 48-49) pernah 
meneliti nelayan yang berasal dari General Santos dan Davao di Mindanao timur. Pelaut ini sudah 
pernah singgah di Sulawesi Utara tempat mereka banyak menggunakan jasa PSK. General Santos 
menjadi pusat perikanan utama dan ini menjadi pusat perkembangan industri seks (Pusat Migrasi 
Scalabrini, 2000, 46) dengan lebih dari 1.000 PSK tetap dan 3.000 PSK lepas. Pusat Migrasi 
Scalabrini (2000, 48-49) menemukan bahwa ada budaya diantara para nelayan untuk melakukan 
kegiatan seksual di luar nikah, jika tidak mereka akan dicap sebagai “takot sa asawa (Takut isteri)”. 
Mereka melakukan kegiatan beresiko ini sebagai kegiatan seks tanpa perlindungan, menggunakan 
pencangkokan penil dan obat-obatan berdosis tinggi.   

‘Kebanyakan nelayan dilaporkan pernah singgah di beberapa tempat di 
Indonesia. Mereka dapat saja pergi ke pantai … beberapa sumber 
menyebutkan bahwa ada beberapa tempat untuk memuaskan hasrat seks 
secara cepat dan menyebut hal ini sebagai hal yang ‘alamiah’ di beberapa 
pelabuhan. Perempuan dapat dihubungi melalui kios-kios yang berada di dekat 
tempat tersebut.’  
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Ada pula perempuan yang disebut sebagai perempuan akyat barko (secara harfiah berarti 
perempuan yang memanjat kapal). Kondom tidak banyak dipakai di sini. Tidak ada responden yang 
mengaku pernah menjalani tes HIV/AIDS.  

Chantavanich, Beesey dan Paul (2000, 15, 5, 71) berhasil mengidentifikasi nelayat dan pelaut 
sebagai salah satu kelompok migran/bergerak dengan resiko terinfeksi HIV/AIDS diatas rata-rata di 
Kamboja, Thailandd, Vietnam dan Myanmar. Mereka menunjukkan tingginya tingkat infeksi 
HIV/AIDS diantara para nelayan migran lintas negara tersebut, seperti nelayan warga Kamboja dan 
Myanmar di Thailandd. Hubungan antara tingginya tingkat konsumsi minuman keras, jauhnya dari 
keluarga, dan keberadaan industri seks di pelabuhan singgah serta rendahnya penggunaan kondom, 
tidak saja menjadi penyebab tingginya tingkat infeksi HIV/AIDS diantara para pelaut dan nelayan, 
namun juga di penduduk secara umum (misalnya kehamilan perempuan) di pelabuhan. Menariknya 
lagi, mereka juga mendapati tingginya angka HIV/AIDS diantara para nelayan setempat 
(Chantavanich, Beesey dan Paul, 2000, 15). Di Indonesia yang memiliki banyak nelayan lokal 
(misalnya pada 1994, terdapat 1.088.675 nelayan lokal dibandingkan dengan 425.781 nelayan 
samudera). Namun, kelompok tersebut belum disertakan sebagai kelompok yang rentan dalam studi 
pengamatan. Ada pola umum diantara para nelayan yang berpendidikan rendah dibandingkan dengan 
pelaut lainnya dan tingkat yang lebih rendah dalam pemahaman HIV/AIDS dan penggunaan kondom 
ketika berhubungan seks dengan PSK.  

8.4 Pekerja di sektor Transportasi  

Sekarang cukup banyak literatur tentang hubungan antara pekerja di sektor transportasi 
terutama pengemudi truk, terhadap penyebaran HIV/AIDS (misalnya UNDP, UNESCAP dan 
UNAIDS, 2000). Jelas disini hubungan ini terjadi antara pengemudi truk dan bus jarak jauh yang 
biasanya memiliki pola persinggahan, pemberhentian dan menginap, dan lain-lain, yang memberi 
kesempatan pemanfaatan jasa rumah bordil, terkena dan menyebarkan penyakit. Meskipun kurang 
banyak diketahui tentang perilaku seksual pekerja di sektor transportasi di Indonesia dibanding 
dengan negara seperti Thailandd, namun jelas bahwasanya jarak panjang di sektor transportasi di 
Indonesia sangat besar dan potensial menjadi faktor utama penyebaran HIV/AIDS. Ada beberapa jalur 
truk utama seperti Jalur Trans-Sumatra dan Jalur Pantura di sepanjang Jawa. Tidak ada keraguan 
bahwa ada industri seks yang berhubungan dengan hal-hal tersebut dan jalur lainny. LSM11 yang 
bekerja di Jawa Timur yang meneliti pengemudi truk melaporkan tingginya resiko perilaku seksual. 
Mereka berusaha melakukan kampanye informasi termasuk dengan pengecatan truk, namun mereka 
melaporkan bahwa banyak pengemudi truk yang menyatakan bahwa mereka ‘terlalu kuat untuk 
tertular penyakit, termasuk AIDS’. 

                                                      
11  Komunikasi pribadi dari Baby Jim Aditya. 
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Gambar 52: Indonesia:  Laki-laki yang Menyatakan Berhubungan Seks dengan PSK dalam 
Tahun Belakangan 

Sumber: Kaldor dkk., 2000 

 

Gambar 53: Indonesia:  Penggunaan Kondom dengan PSK oleh Pelaut, Pekerja Pelabuhan 
dan Nelayan, 1998 

Sumber: Kaldor dkk., 2000 
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Titik penting disini adalah tingginya penggunaan jawa PSK oleh pekerja di sektor transportasi 
dan hal ini terjadi di Indonesia. Gambar 52 menunjukkan bahwa lebih dari sepertiga pekerja 
pelabuhan dan pengemudi truk di tiga kota di Indonesia menggunakan jasa PSK dalam 12 bulan 
terakhir.  

Salah satu bahan pertimbangan adalah tentang pekerja sektor transportasi yang menggunakan 
kondom dengan PSK dan lainnya. Gambar 53 menunjukkan bahwa ada pola yang mengganggu 
dimana ada kurang dari 10 persen yang menggunakan kondom dalam hubungan seks mereka yang 
terakhir. Bahkan, di kebanyakan propinsi angkanya dibawah gambar ini. Sehingga kebanyakan 
melakukan hubungan seks tanpa perlindungan.  

 Banyaknya literatur yang berkaitan dengan penyebaran HIV/AIDS dalam industri 
tranportasi berasal dari Thailandd dan tempat lainnya di Asia Tenggara (Chantanavich, Beesey dan 
Paul, 2000, 16, 35, 55, 72, 92). Penelitian tersebut menunjukkan adanya ‘hot spot’ yang sering 
dikunjungi pengemudi truk dan kernet mereka yang sering menggunakan jasa PSK karena mereka 
jauh dari keluarga, yang berpendapatan tinggi dan suka mabuk. Terlebih lagi, para PSK sering 
menemani pengemudi truk. Industri seks berkembang di daerah ini sejalan dengan tumbuhnya industri 
pengangkutan truk.  

8.5 Pedagang 

Pedagang merupakan kelompok lain di Indonesia yang mungkin saja berada diatas tingkat 
rata-rata tertular HIV/AIDS. Ini berlaku tidak hanya bagi pedagang kecil yang sering bepergian, 
namun sampai pedagang besar yang bepergian lebih jauh untuk berdagang barang-barang. Baik 
pedagang laki-laki dan perempuan seringkali berpindah-pindah dalam pembelian dan penjualan 
barang. Kita menemukan kembali profesi yang mengharuskan orang jauh dari keluarga dan batasan 
tradisional serta kelompok yang memiliki pendapatan yang relatif besar. Dalam beberapa kasus, 
pedagang bepergian melintasi batas dengan Malaysia dan Irian Jaya. Sampai saat ini tidak banyak 
yang diketahui tentang perilaku seksual para pedagang, infeksi HIV dll di Indonesia tapi untuk hal 
serupa, dalam GMS, Chantavanich, Beesey dan Paul (2000) menyimpulkan hasil beberapa penelitian 
yang menunjukkan bahwa pedagang yang berpindah-pindah memiliki tingkat kerentanan infeksi HIV 
yang tinggi seperti juga pengemudi truk.  

8.6 Buruh Pabrik 

Pekerjaan lain yang beresiko tinggi terhadap infeksi HIV adalah buruh pabrik yang sering 
berpisah dari keluarga mereka. Hal ini terjadi di kota besar di Indonesia seperti di Jakarta. Sunaryanto 
(1998) menunjukkan buruh pabrik di Jakarta yang kebanyakan migran dari daerah pedesaan yang 
tidak tinggal bersama keluarga mereka. Di Batam, ada juga beberapa pabrik yang dikembangkan 
dengan mengambil keuntungan dari dekatnya jarak ke Singapura. Buruh pabrik direkrut dari seluruh 
Indonesia dan menjadi lahan konsumen yang potensial untuk industri seks yang makin berkembang.  

Chantavanich, Beesey dan Paul (2000, 17) menemukan pola migrasi yang serupa pada pabrik 
pakaian yang tengah dikembangkan di Kamboja yang mengambil keuntungan dengan upah buruh 
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yang rendah.jauh dari keluarga dan sistem kendali sosial lingkungan asal, para pemuda dan pemudi 
memiliki kesempatan untuk merubah norma sosial dan perilaku seksual mereka.  

8.7 Pelaut  

Indonesia, karena menjadi negara kepulauan, memiliki jumlah pelaut yang besar. 
Perdagangan antar pulau dan perpindahan penumpang yang melibatkan banyak pekerja di kapal dan 
perahu antar pulau. Mereka juga menghadapi resiko terinfeksi yang sama dengan nelayan, karena 
mereka:  

• Berada jauh dari keluarga dan rumah untuk jangka waktu lama,  
• Berlabuh di pelabuhan yang memiliki industri seks.  

Di Indonesia, tidak banyak diketahui tentang perilaku kelompok ini dan infeksi HIV diantara mereka.  

Kelompok Pelaut Indonesia (KPI) melaporkan bahwa ada lebih dari 870.000 pelaut Indonesia 
(Asian Migration News, 15 Agustus 1991). Sekarang ini Indonesia menjadi pemasok pelaut untuk 
perusahaan perkapalan dunia. Contohnya, pada tahun 2001, terdapat 32.000 warga Indonesia yang 
bekerja di perusahaan perkapalan asing sebagai pelaut (Jakarta Post, 10 April 2001, 2). Sementara 
hanya sedikit yang kita ketahui tentang mereka, pengalaman Filipina yang memiliki 196.689 pelaut 
internasional pada tahun 1999 (Morada, 2001) dapat menjadi patokan. Pada tahun 2000 didapati 
bahwa pada pelaut, terdapat 33,4 persen kasus HIV positif diantara para OCW di Filipina dan nilai 
OCW lebih dari 1.500 kasus HIV/AIDS di Filipina (Asian Migration News, 31 Juli 2000). 
Bandingkan ini dengan jumlah pelaut yang hanya 23.4 dari keseluruhan OCW di Filipina (Morada, 
2001). Jelas sekali tinginya kerentanan infeksi AIDS bagi pelaut adalah karena kombinasi rasa 
kesepian, hasrat yang ingin dilepaskan ketika mencapai pelabuhan, masalah keluarga dan salah 
informasi (Asian MigrationNews, 31 Juli 2000). Pada tahun 2001 (Asian Migration News, 2000) 
dilaporkan bahwa OCW mencatan 27 persen dari 1.533 orang yang positif menderita HIV di negeri 
ini dan sebagian besar diantaranya adalah pelaut.  

8.8 Pekerja Bangunan 

Satu kelompok pekerjaan yang dianggap memiliki tingkat kerentanan HIV/AIDS tinggi 
adalah pekerja bangunan. Mereka seringkali menjadi kelompok dengan mobilitas tinggi dan kadang-
kadang pekerjaan berskala besar seperti pembangunan dam biasanya menarik pekerja seks dalam 
jumlah besar pada lingkungan yang relatif tertutup. Dalam konteks tersebut, industri seks biasanya 
mengikuti dan meningkatkan kemungkinan infeksi HIV. Hsu dan Du Guerny (2000, 4) menunjuk 
bahwa pekerja bangunan di daerah pedesaan seperti pembangunan bendungan, sistem irigasi dan jalan 
mungkin menjadi perantara penyebaran HIV. Di Indonesia terdapat banyak proyek besar yang berada 
di daerah terpencil yang melibatkan banyak pekerja migran karena ketiadaan tenaga kerja setempat. 
Ini menjadi masalah umum di Asia Tenggara (Chantavanich, Beesey dan Paul, 2000, 36). Investasi 
asing di bidang pertambangan, pembangkit listrik tenaga air, irigasi, bendungan, jalan raya, jalan 
penyambung dan jembatan meningkatkan jumlah buruh migran di daerah terpencil. Ini seringkali 
mengarah pada berkembangnya industri seks dengan adanya proyek tersebut.  
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8.9 Pekerja Perkebunan 

Indonesia memiliki industri perkebunan yang sangat besar, terutama di daerah perkebunan 
karet dan minyak kelapa. Perkebunan meningkat secara tajam dengan mengambil lahan hutan tropis, 
membahayakan kehidupan hewan liar setempat dan  lingkungan. Namun daerah pengembangannya 
tidak mampu menyediakan tenaga kerja bagi perkebunan baru, sehingga buruh migran harus 
didatangkan. Situasi seperti ini mirip dengan kondisi pertambangan yang dijelaskan sebelumnya. 
Akibatnya, industri seks komersial berkembang diantara para pekerja migran di Pulau Luar di 
Indonesia dan potensi penyebaran HIV/AIDS relatif besar.  

8.10 Orang Asing 

 Banyak perdebatan tentang peran orang-orang asing dan migrasi penduduk dunia 
dalam penyebaran HIV/AIDS di Indonesia. Secara khusus, ada dua kelompok yang menarik 
perhatian:  

• Turis asing dipersalahkan karena membawa infeksi AIDS pada awalnya.  
• Pelaut dari negara Asia Tenggara lainnya diidentifikasi sebagai elemen penting dalam 

memperkenalkan dan menyebarkan infeksi di Indonesia, terutama di propinsi dengan 
tingkat HIV/AIDS tertinggi – Irian Jaya/Papua.  

Pada tanggal 30 November 2000, ada 18,4 persen kasus HIV/AIDS dilaporkan di Indonesia yang 
dikenal kebangsaannya (7,4 persen tidak dikenal kebangsaannya) berasal dari orang asing. Dari angka 
ini, pelaut Asia Tenggara merupakan persentase terbesar. Meskipun kebanyakan dihubungkan dengan 
Irian Jaya, namun di propinsi lain juga terjadi seperti berikut: 

• Irian Jaya/Papua - 82  kasus 
• Kalimantan Barat - 28 “ 
• Kalimantan Tengah -27 “ 
• Sumatra Utara - 18 “ 
• Riau -  12 “ 
• Sumatra Selatan          - 11 “ 

Jumlah keseluruhannya 66,9 orang asing dilaporkan terinfeksi HIV/AIDS di Indonesia dan 
kebanyakan telah pulang ke negara mereka.  

Peran turis manca negara dan pengunjung dalam penyebaran HIV/AIDS di Asia Tenggara 
diteliti oleh Chantavanich, Beesey dan Paul (2000, 18). Indonesia belum banyak terpengaruh seperti 
Thailandd dan Kamboja oleh ‘segmen turis khusus yang tertarik dengan atraksi seks dan layanan 
hiburan murah’, namun hal ini juga turut berpengaruh.   

Dilaporkan ada beberapa pekerja seks asing yang memasuki negara ini seperti laporan berikut 
yang menyatakan: 

‘Menurut Departement Tenaga Kerja … ratusan pekerja seks dari China, Hong 
Kong, Filipina dan Thailandd dan lainnya yang dipekerjakan oleh perusahaan 
perkapalan, pusat hiburan, pertambangan dan pabrik. Perhatian tertuju pada 
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mereka sejalan dengan meningkatnya penyebaran penyakit, seperti AIDS’ 
(Asian Migration News, 31 Maret 2000).  

8.11 Pengguna Narkoba Suntik (IDUs) 

Pengguna Narkoba Suntik merupakan kelompok dengan resiko terinfeksi HIV/AIDS terbesar 
yang dapat menyebar dengan pemakaian jarum bersama. Sebagai tambahan, Pengguna Narkoba 
Suntik seringkali melakukan hubungan seks beresiko tinggi dibanding orang lain. Sifat hubungannya 
dengan mobilitasnya kurang jelas. Namun banyak diketahui juga bahwa Pengguna Narkoba Suntik 
juga merupakan kelompok dengan mobilitas tinggi, misalnya siswa, pemuda, terutama laki-laki. 
Sehingga mungkin tercipta hubungan yang rumit antara berbagai eleman yang mempengaruhi 
kerentanan-perilaku seksual beresiko, Pengguna Narkoba Suntik dan tingginya tingkat mobilitas. 
Hanya ada sedikit informasi tentang penggunaan narkoba di Indonesia. Perkiraan jumlah pengguna 
narkoba di Indonesia saat ini adalah mencapai 2 persen dari jumlah penduduk (4 juta orang) dan 
sekita 1,3 juta diantaranya berada di Jakarta (Utomo dkk, 2001). Terdapat kenaikan dalam kasus 
infeksi HIV/AIDS diantara Pengguna Narkoba Suntik seperti yang diakui oleh Rumah Sakit 
Ketergantungan Narkoba dan diantara kasus Pengguna Narkoba Suntik yang dilaporkan 
mengindikasikan bahwa Indonesia memasuki tahap epidemi baru HIV/AIDS pada awal tahun 2000.12 

Ada keterbatasan data tentang HIV/AIDS diantara Pengguna Narkoba Suntik. Contohnya, 
salah satu penelitian di rumah sakit untuk pengguna narkoba di Jakarta mengungkapkan bahwa 39 
dari 247 Pengguna Narkoba Suntik ternyata terinfeksi HIV (Anon, 2001). Sebuah Pengawasan 
Perilaku Pengguna Narkoba Suntik di Jakarta mencoba mengembangkan pola dan besaran resiko 
perilaku HIV pada kelompok tersebut (Utomo, dkk, 2000) dengan mengambil sampai 400 Pengguna 
Narkoba Suntik yang 90 persen diantaranya adalah laki-laki dan 95 persen berumur dibawah 30 tahun. 
Hampir separuh diantaranya masih duduk di bangku sekolah dan kebanyakan belum menikah. Sekitar 
62 persen laki-laki dan 50 persen perempuan menggunakan kembali jarum mereka dan 56 persen laki-
laki dan 36 persen perempuan berbagi jarum ketika menyuntik dan hanya 1,4 persen diantaranya yang 
merebus jarumnya sebelum memakai kembali. Rata-rata penggunaan bersama jarum diantara 3 orang, 
namun berkisar antara 2-8 orang untuk laki-laki dan 2-6 untuk perempuan. Lebih dari separuh 
responden (54 persen laki-laki dan 67 persen perempuan) aktif berhubungan seks dengan 50 persen 
secara tidak formal, 35 persen secara komersial, dan 15 persen dengan pasangan tetap dan tingkat 
penggunaan kondom sangat rendah. Pelajar merupakan kelompok Pengguna Narkoba Suntik utama 
yang juga mempunyai moilitas tinggi. Hanya ada sedikit data tentang perilaku seksual mereka, namun 
mereka dapat menjadi kelompok dengan ‘bahaya ganda’ karena mereka memiliki tingkat penggunaan 

                                                      
12  Ini didapat dari wawancara dengan Dr. Budi Utomo pada 11 Januari 2001. Dia berpendapat bahwa ada tiga 

fase epidemi di Indonesia:  

• Pada awal penyebarannya di tahun 1987 berhubungan dengan aktivitas biseksual dan berdampak pada 
laki-laki.  

• Pada tahun 1990 banyak terjadi penyebaran secara heteroseksual dan jumlah perempuan tertular 
meningkat.  

• Pada tahun 2000, banyak Pengguna Narkoba Suntik yang tertular HIV.  
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narkoba suntik tinggi sekaligus beresiko melakukan aktivitas seksual. Gambar 54 menunjukkan 
tingkat hubungan seksual antar pelajar di sekolah menengah di tiga kota besar. Penelitian serupa juga 
menunjukkan rendahnya tingkat hubungan antara pelajar dengan PSK seperti yang terlihat dalam 
Gambar 55.  

 

Gambar 54: Hubungan Seksual di Antara Pelajar Sekolah Menengah, 1997 

Sumber: Kaldor dkk., 2000 

 

Gambar 55: Pelajar Sekolah Menengah Laki-laki yang dilaporkan Berhubungan Seks 
dengan Pekerja Seks Komersial dalam tahun belakangan, 1997 

Sumber: Kaldor dkk., 2000 

 

Titik penting disini adalah data terakhir dari beberapa pusat pengobatan ketergantungan 
narkoba di Jakarta dan Bogor (di Jawa Barat) yang menunjukkan tingginya tingkat tersebut diantara 
Pengguna Narkoba Suntik. Gambar 56 menunjukkan bahwa di tiap kasus tingkatnya melebihi 10 
persen dan menunjukkan fenomena yang penting.   
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Gambar 56: Jakarta dan Bogor:  Tingkat HIV Terbaru diantara Pengguna Narkoba Suntik, 
2000 

Sumber: Kaldor dkk., 2000 

 

Peningkatan infeksi HIV terakhir diantara para Pengguna Narkoba Suntik di Indonesia 
tampak dalam Gambar 57 yang dikembangkan oleh Pusat Pengendalian Penyakit Menular dan 
Kesehatan Lingkungan.  

Gambar 57: Jumlah Kasus HIV/AIDS baru diantara para Pengguna Narkoba Suntik, 
Indonesia, 1987-2000 

Sumber: Direktorat Jenderal Pengendalian Penyakit Menular dan Kesehatan Lingkungan, 2001 
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Penting sekali untuk menentukan siapa yang dimaksud dengan Pengguna Narkoba Suntik. 
Seperti yang dikemukakan oleh Direktorat Jenderal Pengendalian Penyakit Menular dan Kesehatan 
Lingkungan (2001, 19) yang menyebutkan bahwa Pengguna Narkoba Suntik tersebar di segala lapisan 
sosial masyarakat dan:  

‘jauh dari lingkungan yang merupakan pemukiman kumuh  kelas bawah yang 
tidak memiliki apa-apa. Sebanyak dua per tiga Pengguna Narkoba Suntik yang 
diwawancarai di delapan kota (dan 9 dari 10 Jakarta) masih tinggal bersama 
orang tua mereka dan kebanyakan berasal dari warga kelas menengah dan 
atas’.  
Separuh dari mereka masih berumur belasan tahun dan mereka masih sangat muda serta 

jumlah laki-lakinya jauh melebihi jumlah perempuan.  

Laporan yang dibuat oleh Bazant (2001) menunjukkan  bahwa di daratan Asia Tenggara dan 
China Tenggara, menunjukkan adanya hubungan yang erat antara pola penyelundupan obat, infeksi 
HIV dan migrasi penduduk, terutama yang tidak terdokumentasikan. Hubungan antara Pengguna 
Narkoba Suntik, mobilitas dan HIV perlu diteliti lebih lanjut di Indonesia serta di daerah lain. Ini 
karena mendesaknya kasus di Indonesia sejalan dengan tajamnya peningkatan penderita HIV yang 
melaporkan terjangkit infeksi ini melalui pemakaian jarum bersama. Chantavanich, Beesey dan Paul 
(2000, 6) menyatakan bahwa pada kenyataannya ada dua epidemi HIV/AIDS di sub-daerah Mekong 
Besar: 

‘Pertama adalah Pengguna Narkoba Suntik di Thailand, yang berhubungan 
dengan Segitiga Emas … sekarang menyebar ke Vietnam. Namun epidemi ini 
makin tersebar … setelah berkembang di Bangkok … Yang kedua adalah 
melalui penularan heteroseksual yang juga berawal di Thailandd. Hal ini 
menyebar sampai ke Myanmar dan Kamboja melalui migrasi penduduk besar-
besaran dan peningkatan mobilitas secara umum dalam kaitannya dengan seks 
tanpa pelindung di daerah industri seks yang makin besar. Dari Kamboja, HIV 
ini menyebar ke Vietnam Selatan PSK Vietnam dan migran lain yang bekerja 
di Kamboja.’. 
Sehingga Chantavanich, Beesey dan Paul mampu mengembangkan hubungan yang lebih erat 

antara penularan seksual dan penyebaran HIV daripada melalui Pengguna Narkoba Suntik. Namun 
hubungan yang terakhir ini hanya sedikit diteliti.  
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8.12 Waria dan Gay 

Laki-laki yang berhubungan seks dengan laki-laki merupakan elemen penting dalam 
penyebaran HIV/AIDS. Hanya sedikit yang diketahui tentang hubungan yang yang rumit antara 
mobilitas laki-laki dan tingginya resiko perilaku mereka. Indonesia memiliki lingkup gay yang relatif 
terbuka, namun hal tersebut hanya bagian dari kelompok laki-laki yang berhubungan seks dengan 
laki-laki di Indonesia. Direktorat Jenderal Pengendalian Penyakit Menular dan Kesehatan Lingkungan 
(2001, 20) menyatakan:  

‘Di banyak kota, waria menjual jasa seksual baik sebagai rekan aktif dan 
positif bagi laki-laki yang tidak ingin menganggap diri sebagai homoseksual, 
dan hanya sesekali melakukan hubungan seks secara anal atau oral dengan 
laki-laki lain. Ada juga pasar bagi pekerja seks laki-laki yang bukan waria. 
Laki-laki ini mungkin telah menikah atau memiliki pacar, menjual jasa seks 
kepada laki-laki lain, dan kadang-kadang juga untuk perempuan.’. 
Tingkat infeksi HIV diantara kelompok ini tidak diketahui. Gambar 58 menunjukkan 

Pengawasan Perilaku diantara pada waria di Jakarta yang menunjukkan peningkatan pada tahun 90-an 
dengan adanya 6 persen yang terinfeksi pada tahun 1996.  

Gambar 58: Jakarta:  Tingkat Infeksi HIV diantara para Waria, 1993-1997 

Sumber: Dr. Fonny J. Silfanus, MOH 
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BAB 9 

REKOMENDASI DAN KESIMPULAN 

9.1 Pendahuluan 

Salah satu pokok utama yang muncul dari penelitian saat ini adalah bahwa basis pengetahuan 
yang kita miliki terhadap bidang mobilitas spasial maupun dalam hal penyebaran HIV/AIDS, adalah 
sangat terbatas, dan informasi yang kita miliki yang terkait dengan infeksi di kalangan para pendatang 
adalah juga terbatas. Di samping itu, adanya pengetahuan yang terbatas yang mendasari rekomendasi 
kebijakan dan program untuk mengintervensi kaitan antara mobilitas penduduk-industri seks-
HIV/AIDS, yang ditunjukkan dalam makalah ini sebagai hal yang sangat penting dalam penyebaran 
HIV/AIDS di Indonesia. Laporan terbaru (yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pengendalian 
Penyakit Menular dan Kesehatan Lingkungan, 2001, 3) menyimpulkan bahwa: 

‘Jika Indonesia mampu secara efektif membatasi penyebaran virus HIV pada 
kelompok-kelompok yang memiliki perilaku beresiko tinggi, serta mampu 
mengurangi secara besar-besaran hubungan seksual yang tidak aman yang 
dapat mengakibatkan infeksi HIV di kalangan kelompok-kelompok ini dan 
masyarakat luas, maka negara ini akan terhindar dari epidemik yang besar. 
Negara ini masih memiliki peluang untuk mencapai target ini, namun 
dikarenakan oleh tingkat pertumbuhan HIV yang semakin tinggi di kalangan 
masyarakat yang utama, maka tindakan segera perlu dilakukan sekarang juga. 
Tindakan ini perlu dilakukan pada skala yang besar, namun harus tetap 
difokuskan secara seksama untuk membantu sebagian besar masyarakat yang 
paling beresiko terinfeksi’. 
Rekomendasi-rekomendasi yang diberikan laporan ini terkait erat dengan upaya yang 

difokuskan untuk membatasi penyebaran infeksi HIV. Usulan-usulan awal ini terkait dengan 
penelitian yang diperlukan untuk mengisi kesenjangan dalam penelitian yang terkait dengan hubungan 
antara infeksi HIV dengan mobilitas penduduk. 

Serangkaian rekomendasi yang kedua terkait dengan masalah pengawasan di Indonesia. Telah 
diketahui bersama umum bahwa pengawasan yang ada saat ini di Indonesia sangatlah terbatas dan 
oleh karena itu, diusulkan di sini tentang perlunya tidak saja meningkatkan kegiatan-kegiatan 
pengawasan, tapi juga memperluas kegiatan-kegiatan tersebut hingga mencakup warga pendatang 
yang mungkin memiliki perilaku yang beresiko tinggi. Sedangkan rangkaian rekomendasi yang ketiga 
terkait dengan cara memanfaatkan pengetahuan tentang mobilitas penduduk dalam menyusun strategi-
strategi umum yang terkait dengan penyebaran HIV/AIDS. Sementara bagian terakhir menyinggung 
tentang serangkaian rekomendasi mengenai strategi pencegahan dan intervensi yang terkait dengan 
HIV/AIDS bagi warga pendatang di Indonesia. 

Salah satu masalah penting yang muncul dari penelitian ini adalah kaitan penting antara 
infeksi HIV dengan Dunia Kerja. Terlihat jelas bahwa sebagian besar perilaku beresiko tinggi di 
kalangan warga pendatang dalam hal infeksi HIV adalah antara kalangan pekerja pendatang, baik di 
dalam maupun di luar negeri. Bukan hanya pekerja pendatang saja yang terekspos resiko tinggi, tapi 
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juga tempat kerja mereka sering muncul resiko ini. Di tempat kerja, para pekerja pendatang sering 
diperkenalkan pada norma-norma baru perilaku seksual oleh sesama rekan kerja mereka. Resiko ini 
juga sering dikaitkan dengan tempat kerja warga pendatang dimana konsentrasi industri seks terjadi. 
Di samping itu, ada juga persoalan dimana HIV/AIDS dapat dan mampu mempengaruhi produktivitas 
pekerja sehingga berdampak pada Pengembangan Sumber Daya Manusia. 

Selain itu, hal yang patut dipertimbangkan juga adalah bahwa penelitian yang dilakukan 
terhadap mobilitas penduduk dan HIV/AIDS perlu memiliki orientasi kebijakan yang kuat. Situasi 
saat ini sudah sangat mendesak. Situasi di Indonesia relatif sangat memungkinkan terjadinya 
penyebaran infeksi HIV yang sedang terkonsentrasi secara spasial dalam sejumlah ‘gudang’ infeksi 
yang relatif kecil. Walaupun demikian, apabila penyakit ini dibiarkan menyebar keluar dari daerah 
tersebut, maka epidemi ini akan mampu menyebar dengan sangat cepat. Penyakit ini perlu 
dipersempit hanya untuk daerah-daerah ini, dan pemahaman tentang hubungan antara mobilitas 
penduduk dengan penyebaran HIV akan sangat membantu kita dalam menyusun strategi-strategi yang 
efektif untuk membendung penyebaran penyakit tersebut. 

9.2 Rekomendasi untuk Penelitian yang Berkesinambungan 

Penelitian yang dilakukan saat ini merupakan langkah awal dalam penelitian tentang kaitan 
antara HIV/AIDS dengan mobilitas penduduk dan industri seks. Tugas ini perlu diperluas dan 
diintensifkan jika kita ingin melaksanakan rekomendasi-rekomendasi efektif untuk melakukan 
intervensi di bidang ini. Tindakan-tindakan berikut ini dianjurkan sebagai hal yang mendesak: 

• Perlu dikembangkan inventarisasi dan peta lokasi yang komprehensif di seluruh Indonesia 
dimana ada konsentrasi pekerja pendatang yang cukup besar dan industri seks terkait. 
Makalah ini menunjukkan bahwa di satu sisi, Indonesia telah menjadi salah satu negara 
dengan tingkat konsentrasi pekerja pendatang dalam negeri terbesar di dunia tapi skema 
pengumpulan data resmi tidak mampu mendeteksi bentuk mobilitas non-permanen yang 
penting ini. Kita dapat membuat gambaran lengkap tentang perpindahan pekerja 
pendatang dengan mengunjungi pusat-pusat kegiatan berikut ini: 

- Usaha pertambangan, 
- Pusat perkotaan, 
- Lokasi perbatasan, 
- Titik/rute transportasi, 
- Pelabuhan utama. 

Wawancara dengan para responden utama mungkin dapat memberi gambaran kasar secara 
kuantitatif namun indikatif tentang: 

- Jumlah pekerja pendatang, 
- Daerah asal mereka yang utama, 
- Luasnya industri seks setempat, 
- Daerah asal PSK, 
- Luasnya pemakaian industri seks oleh pekerja pendatang. 
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• Pembuatan inventaris ini tidak mungkin dilakukan dengan menggunakan 
metodologi survai yang konvensional. Sistem pendekatan yang diusulkan di sini 
dapat dilakukan oleh pihak perorangan maupun sekelompok kecil personil yang 
memiliki pemahaman yang baik tentang pola mobilitas dan bahasa Indonesia serta 
mampu mengembangkan materi-materi yang disajikan di sini untuk membuat 
gambaran yang komprehensif tentang perpindahan pekerja pendatang di dalam 
negeri. 

• Temuan di atas harus dijadikan basis untuk melakukan survai yang komprehensif 
terhadap contoh berbagai jenis daerah tujuan dan daerah asal pekerja pendatang. 
Setiap jenis daerah tujuan yang tercantum di atas perlu dimasukkan. Survai ini harus 
mencakup pekerja pendatang, pekerja seks maupun komunitas asal mereka. 
Penelitian-penelitian ini harus menggunakan perpaduan antara sistem pendekatan 
kuantitatif dan kualitatif untuk meneliti persoalan-persoalan yang mencakup: 

- proses mobilitas, termasuk lamanya waktu di perantauan, 
- perilaku beresiko, 
- interaksi dengan industri seks, 
- pola perpindahan ke daerah-daerah tujuan yang berbeda, 
- pemahaman tentang HIV/AIDS, 
- pemakaian kondom. 

Unsur penting dalam penelitian-penelitian ini harus berhubungan dengan jaringan kerja 
industri seks dan perilaku seks para pekerja pendatang. Unsur ini harus melibatkan 
pemakaian metoda-metoda antropologikal yang diusulkan oleh Caldwell dkk. (1994). 
Dimensi yang terkait dengan unsur ini adalah adanya fakta bahwa sebagian besar dari 
pekerjaan studi kasus/survai ini perlu berdasarkan tempat kerja, dan bukan hanya 
berdasarkan pada konsentrasi tempat tinggal para pekerja pendatang. Fakta ini 
menunjukkan bahwa pekerja pendatang sering diperkenalkan pada pola dan norma baru 
perilaku seksual dan pemakaian industri seks melalui tempat kerja mereka. 

• Prioritas penting utama yang ketiga untuk penelitian ini terkait dengan perpindahan 
pekerja internasional. Hanya sedikit yang diketahui tentang hubungannya dengan 
HIV/AIDS, dan ada kebutuhan yang mendesak untuk diadakannya penelitian 
peninjauan yang mencakup hal-hal berikut ini: 

- Upaya untuk mengetahui tingkat pengujian HIV yang saat ini dilakukan terhadap 
OCW Indonesia sebelum meninggalkan Indonesia dan setelah sampai di negara 
tujuan, 

- Pengumpulan sebanyak mungkin data ini untuk mengetahui luasnya infeksi HIV. 
• Prioritas keempat adalah melaksanakan survai tentang perilaku beresiko di kalangan 

OCW Indonesia, seperti halnya dengan kalangan pekerja pendatang dalam negeri. 
Survai ini akan melibatkan strategi pengampilan sampel yang kompleks guna 
mengetahui: 
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- Daerah persilangan (cross-section) di daerah tujuan, 
- Laki-laki maupun perempuan, 
- Pendatang yang sudah tercatat maupun yang belum dicatat, 
- Daerah persilangan pada komunitas di negara asal, 
- kelompok-kelompok OCW yang belum berangkat maupun mereka yang baru 

kembali. 

Dalam melaksanakan survai terhadap pekerja pendatang dan OCW sebagaimana yang telah 
dibahas di atas, metodologi yang inovatif perlu diterapkan. Salah satu cara yang dapat dilakukan 
adalah dengan menerapkan sistem pendekatan Behavioural Sentinel Surveillance yang telah 
diterapkan oleh Utomo dkk. (2000) untuk mengidentifikasi dan meneliti IDU yang ada di Jakarta. 
Metoda ini melibatkan tahap-tahap berikut ini: 

• Tahap-tahap ini dimulai dengan melokalisir dan memetakan daerah-daerah dimana IDU 
sering berkumpul untuk menyuntik atau melakukan transaksi narkoba. Peta ini mencakup 
alamat, nama contact person dan perkiraan jumlah IDU. 

• Untuk setiap lokasi, sejumlah IDU direkrut secara acak dalam jumlah yang proporsional 
di tempat tersebut untuk dijadikan responden setelah bekerjasama dengan contact person 
setempat. 

• Dilakukan wawancara yang tersusun rapi maupun wawancara secara mendalam. 
• Pewawancara yang sudah terlatih diterjunkan di 64 lokasi dengan 406 IDU. Sekitar 20 

persen dari responden ini menolak bekerjasama. 

 

Dalam melaksanakan tugas di atas, kita perlu mempertimbangkan tugas yang telah selesai 
dilakukan di sepanjang jalur ini dalam GMS. Chantavanich, Beesey dan Paul (2000, 7-8) melaporkan 
bahwa di kawasan ini … ‘cukup banyak waktu dan uang yang telah dihabiskan untuk melaksanakan 
penelitian-penelitian yang dimaksudkan untuk mengukur kerentanan kelompok warga pendatang dan 
untuk mengetahui situasi beresiko di lokasi perbatasan dan daerah-daerah lain. Sementara hasil yang 
terkait dengan intervensi sangatlah terbatas, ada beberapa proyek yang sudah dilakukan dan ada 
pelajaran yang masih harus dipelajari’. 

• Bidang prioritas kelima juga terkait dengan OCW. Bidang ini terkait dengan perlunya 
memperbaharui informasi tentang OCW yang terkait dengan infeksi HIV sebelum mereka 
pergi ke luar negeri untuk bekerja. OCW Indonesia jelas kurang memperoleh informasi 
tentang HIV/AIDS dan bagaimana cara mencegah infeksi. Menyusun program informasi 
yang efektif dalam bidang ini adalah prioritas yang utama. 

• Bidang keenam dari kebutuhan penelitian melibatkan pengembangan peta Indonesia yang 
mencakup inventarisasi komprehensif tentang semua daerah ‘rawan’ di Indonesia, dimana 
ada konsentrasi pekerja pendatang dan industri seks komersial dan dimana ada perilaku 
seksual pekerja pendatang seperti untuk mencegah resiko pertambahan jumlah orang-
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orang yang terjangkit HIV. Sekali lagi, kita dapat pelajari metodologi yang diikuti dalam 
penelitian GMS (Chantavanich, Beesey dan Paul, 2000). 

 

Prioritas keenam terkait dengan perlunya melaksanakan penelitian lebih lanjut tentang 
hubungan antara pekerja pendatang, industri seks dan infeksi HIV dalam konteks daerah perkotaan di 
Indonesia. Kami hanya mengetahui sedikit tentang jenis-jenis konteks ekologikal yang baru dimana 
pekerja pendatang hidup di kota-kota Indonesia yang berkembang pesat, khususnya Jabotabek. Apa 
pola jaringan kerja seksual dan perilaku seksual yang terkait dengan jenis-jenis situasi kehidupan yang 
baru dari pekerja pendatang di perkotaan? Pola-pola ini mencakup kehidupan mereka di barak-barak, 
kelompok keluarga yang tinggal di rumah-rumah sewa, pemukiman liar, kawasan kumuh, dll. 
Diperlukan adanya penelitian tentang pekerja pendatang perempuan yang pindah ke Jakarta untuk 
bekerja di pabrik-pabrik moderen serta mereka yang datang untuk bekerja di sektor informal di 
perkotaan. 

9.3 Rekomendasi tentang Pengawasan Perilaku 

Pengawasan Perilaku /Behavioural Sentinel Surveillance (BSS) adalah salah satu operasi 
yang cukup mahal dan di Indonesia, banyak upaya ekstra di bidang ini perlu dilakukan untuk 
meningkatkan metodologi dan akurasi lokasi BSS yang ada. Bidang ini perlu menjadi prioritas utama. 
Dalam hal ini harus diakui bahwa sebagian besar upaya penelitian yang terkait dengan usaha untuk 
menyelidiki hubungan antara mobilitas penduduk dan infeksi HIV perlu dilakukan dalam bentuk 
survai dan investigasi komunitas yang terperinci. Walaupun demikian, karena sistem BSS semakin 
meningkat dan ruang lingkup tersedia untuk menambah jumlah lokasi BSS, maka kita perlu 
memperluas jangkauan sub-kelompok beresiko tinggi yang tercakup dalam program pengawasan  ini 
dan jangkauan lokasi-lokasi geografis dari sub-kelompok tersebut. Tampaknya kita perlu 
memasukkan hal-hal berikut ini: 

• Konsentrasi pekerja pendatang di dalam negeri yang mencakup kelompok-kelompok 
yang tinggal di: 

- pemukiman pertambangan, 
- pemukiman di sekitar pasar, 
- daerah perkotaan, 
- daerah perkebunan, 
- lokasi perbatasan, 
- daerah konsentrasi wisatawan, 
- pelabuhan laut, 
- lokasi konstruksi, 
- tempat-tempat pemberhentian/rute transportasi, 
- pos-pos penjagaan militer di daerah-daerah terpencil, 
- pabrik-pabrik yang menampung pekerja pendatang, 
- konsentrasi industri seks komersial. 
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• Pengawasan secara teratur di salah satu contoh perkampungan daerah asal. 
• Pengawasan penuh terhadap para pekerja yang berkecimpung dalam industri seks karena 

pekerja pendatang tampak menggunakan daerah di luar lokalisasi. 
• Pengawasan penuh terhadap rute transportasi yang melewati lokasi-lokasi yang banyak 

dilalui para pekerja pendatang melalui: 
- Tempat pemberhentian truk/bus  
- Penyeberangan perbatasan  
- Kota pelabuhan dan dermaga  
- Pusat-pusat penangkapan ikan  

• Pengawasan yang diperkenalkan harus meliputi OCW dan lokasi-lokasi penjagaan yang 
perlu ditemukan: 

- Pada titik-titik utama keberangkatan/kedatangan OCW dan pengawasan harus 
meliputi beberapa sampel terpisah OCW sebelum keberangkatan mereka dan OCW 
yang baru kembali, 

- Lokasi-lokasi penjagaan harus juga mencakup titik-titik kedatangan/ keberangkatan 
OCW yang dilengkapi dokumen resmi maupun yang tidak dilengkapi dokumen, 

- laki-laki maupun perempuan, 
- Daerah persilangan di daerah tujuan maupun pekerjaan di daerah tujuan, 
- Lokasi-lokasi Behavioural Sentinel Surveillance di daerah asal OCW yang resmi 

maupun tak resmi. 

9.4 Mobilitas Penduduk dan Kebijakan HIV/AIDS 

Skeldon (2000, 16) dengan tegas menuturkan, ‘… tindakan intervensi untuk mengontrol 
epidemi HIV/AIDS melalui pengendalian perpindahan manusia kemungkinan besar tidak akan 
berhasil’. Upaya untuk mengendalikan penyebaran HIV/AIDS dengan mengengendalikan mobilitas 
penduduk hanya akan membuang waktu dan uang. Para pembuat kebijakan dalam beberapa generasi 
telah mengetahui bahwa upaya untuk menghentikan atau bahkan mengalihkan arus populasi 
merupakan tugas yang sangat sulit, benar-benar tidak dapat dilakukan dengan intervensi kebijakan. 
Tapi implikasi kebijakan pada pemahaman tentang mobilitas penduduk - industri seks - HIV/AIDS 
nexus adalah dengan menggunakan pemahaman tersebut untuk melakukan intervensi yang lebih baik 
guna mencegah penyebaran penyakit tersebut atau dengan merawat mereka yang telah terinfeksi. 

Dari segi kebijakan, salah satu aspek utama dari perpindahan manusia yang beresiko tinggi 
terjangkit HIV/AIDS adalah fakta bahwa mereka cenderung memilih keluar dari daerah asal mereka. 
Hal ini telah dibuktikan dalam beberapa pokok yang dibicarakan dalam laporan ini dan ini secara 
khususnya berlaku pada pekerja pendatang dan pekerja seks. Sebagai contoh, Hull, Sulistyaningih dan 
Jones (1998, 47) menyatakan bahwa kabupaten Indramayu di Jawa Barat adalah daerah asal sebagian 
besar pekerja seks di seluruh Indonesia, khususnya kota metropolitan Jakarta. Para peneliti ini 
menyatakan bahwa meskipun penduduk Indramayu hanya 3 persen dari populasi Jawa Barat dan 
Jakarta, namun kabupaten ini memasok 28 persen PSK di salah satu lokalisasi besar di Jakarta Utara. 
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Mereka mengidentifikasi 7 kecamatan di kabupaten Indramayu yang menjadi pemasok utama pekerja 
seks, dan kecamatan-kecamatan tersebut cenderung terletak di dekat jalan utama yang menuju Jakarta. 

Dengan mempertimbangkan dampak dari mobilitas penduduk terhadap pengawasan dan 
intervensi HIV/AIDS, perlunya menerapkan perspektif sistem mobilitas dipertanyakan di sini. 
Tentunya hal ini adalah kasus dimana pekerja pendatang yang beresiko tinggi terjangkit HIV/AIDS 
memang perlu diidentifikasi, dijadikan subyek survai-survai pengawasan  dan dijadikan target untuk 
program-program intervensi, baik tindakan preventatif (informasi, distribusi kondom, dll.) maupun 
dalam upaya menyediakan perawatan bagi mereka yang terinfeksi. Walaupun demikian, perlu diakui 
bahwa pekerja pendatang tidak berdomisili di daerah tujuan mereka, mereka bergerak dalam sistem 
mobilitas dan orang-orang yang berinteraksi dengan mereka dalam sistem tersebut dapat juga beresiko 
tinggi terinfeksi. Oleh karena itu pertimbangan perlu diberikan tidak hanya untuk mengidentifikasi 
lokasi-lokasi konsentrasi pekerja pendatang sebagai daerah mungkin ‘rawan’ atau kawasan dengan 
tingkat prevalensi yang tinggi tapi juga: 

• Titik-titik transit pekerja pendatang. 
• Kampung halaman dan komunitas pekerja pendatang. 
• Daerah-daerah lain dimana pekerja pendatang bekerja karena banyak pekerja pendatang 

tidak selalu kembali ke tempat yang sama untuk bekerja, tapi mencari kerja di tempat 
lain. 

Gambar 59: Penyebaran LSM HIV/AIDS di Indonesia, 2001 

Sumber: AIDS Indonesia 

 

 

Argumen yang sama berlaku pula pada PSK. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, 
mayoritas PSK adalah pekerja pendatang. Mereka biasanya tidak berdomisili di daerah mereka 
bekerja, tapi mereka menempuh jarak yang jauh untuk bekerja dalam industri seks sedangkan 
keluarga mereka tetap tinggal di daerah asal. Arus PSK dari Indramayu di Jawa Barat yang cukup 
terkenal ke beberapa lokasi di seluruh Indonesia merupakan contoh klasik dari pola ini. Oleh karena 
itu, survai-survai pengawasan  juga perlu dilakukan di daerah asal PSK. Di samping itu, seperti 
pekerja pendatang lain, PSK juga berpindah-pindah tempat untuk mencari pekerjaan. Mereka 



167 

 

beroperasi dalam sistem mobilitas sehingga kegiatan pengawasan dan intervensi perlu juga 
mempertimbangkan tempat kerja yang lain. 

LSM merupakan salah satu unsur utama dalam upaya memerangi HIV/AIDS di Indonesia. 
Ada banyak LSM dan organisasi multilateral yang terlibat dalam upaya ini. Gambar 59 menunjukkan 
penyebaran LSM menurut kantor pusat mereka. Yang perlu dicatat di sini adalah tak satupun LSM 
berbasis di Irian Jaya, dimana daerah ini memiliki tingkat penyebaran HIV/AIDS yang paling tinggi 
di Indonesia. Namun, beberapa organisasi besar (seperti PATH, AusAID, dll.) yang terlibat dengan 
kantor pusat berbasis di Jakarta juga sangat aktif melakukan tugas mereka dimana-mana, termasuk 
Irian. 

Harus juga dicatat bahwa LSM merupakan unsur utama yang memperjuangkan peningkatan 
hak-hak pekerja pendatang Indonesia, khususnya mereka yang bekerja di luar negeri. Dalam segala 
usaha intervensi, meningkatkan penyebarluasan informasi, program kondomisasi, perawatan 
kesehatan, dll pada pekerja pendatang sebaiknya dilaksanakan dengan melibatkan LSM yang peduli 
dengan pekerja pendatang. 

9.5 Strategi Pencegahan dan Intervensi  

Pada tahap ini agak terlalu dini untuk membuat ketentuan tentang jenis strategi intervensi dan 
pencegahan yang dapat atau harus diterapkan pada warga pendatang dalam upaya memerangi 
HIV/AIDS di Indonesia, karena kita masih sedikit mengetahui sifat dasar dari hubungan antara 
HIV/AIDS dengan mobilitas penduduk di negara ini. 

Persoalan penting dalam mempertimbangkan hubungan antara mobilitas penduduk dengan 
Infeksi HIV di Indonesia adalah peran kegiatan kerjasama dengan negara-negara lain di kawasan 
ASEAN. Dalam hal hubungan antara mobilitas dengan HIV, ada dua jenis kegiatan yaitu: 

• Pertama, sebagian besar mobilitas jelas-jelas miningkatkan resiko , termasuk perpindahan 
antar perbatasan negara-negara ASEAN, dalam kaitannya dengan OCW Indonesia yang 
bekerja di negara tetangga seperti Singapura, Brunei dan Malaysia, maupun penduduk 
negara-negara lain di kawasan ASEAN yang datang ke Indonesia untuk mencari industri 
seks seperti contohnya orang-orang Singapura yang pergi ke beberapa pulau di propinsi 
Riau seperti Bantan. Diperlukan kerjasama antara negara-negara terkait untuk memerangi 
penyebaran Infeksi HIV di kalangan kelompok-kelompok pendatang ini. 

• Kedua, beberapa negara ASEAN lebih berpengalaman dalam mengembangkan program-
program yang terkait dengan informasi dan pencegahan HIV/AIDS di kalangan warga 
pendatang. Sebagai contoh, di Filipina ada banyak program yang terkait dengan OCW, 
sementara di Thailand ada beberapa program yang berhasil menerapkan upaya-upaya 
untuk memerangi HIV/AIDS di kalangan warga pendatang yang sangat aktif. Indonesia 
perlu belajar dari pengalaman ini. Perlu ditekankan di sini bahwa Indonesia tidak perlu 
menerapkan program-program ini secara membabibuta dan tanpa melakukan modifikasi, 
karena program-program ini perlu dikembangkan terlebih dahulu agar sesuai dengan 
kondisi khusus di Indonesia. Namun Indonesia dapat mempelajari pengalaman negara-
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negara anggota ASEAN. Dalam hal ini, permintaan untuk berbagi informasi mengenai 
pengalaman menghadapi HIV/AIDS di kalangan anggota ASEAN pada Pertemuan 
Puncak ASEAN ke-7 baru-baru ini di Brunei Darussalam (November 2001) harus 
diperhatikan. 

Namun demikian beberapa prinsip yang terkait dengan intervensi dan pencegahan HIV/AIDS 
pada warga pendatang di Indonesia yang perlu digarisbawahi. Pada intinya hal ini menggambarkan 
analisis yang dimuat dalam jurnal International Migration (Vol. 36, No. 4, 1998, 457): 

• Semua upaya yang dilakukan tidak boleh menganggap bahwa warga pendatang dan 
kelompok-kelompok pendatang pada hakikatnya memiliki tingkat resiko terinfeksi yang 
lebih tinggi dari kelompok-kelompok non-pendatang. Oleh karena itu upaya harus 
diarahkan pada upaya ‘mengurangi resiko’, dan bukan ‘mengurangi jumlah kelompok 
beresiko’ – yaitu, upaya ini perlu diarahkan pada perilaku beresiko di kalangan 
kelompok-kelompok lain, bukan hanya para pendatang itu sendiri. 

• Semua upaya perlu melibatkan upaya untuk mempromosikan hak-hak asasi manusia para 
pendatang terkait. 

• Perlu adanya partisipasi dari pejabat setempat, agar mereka mau ikut mempromosikan, 
mendukung dan menyokong proyek-proyek tersebut. 

• Perlu disadari bahwa mobilitas penduduk merupakan sistem yang melibatkan banyak 
daerah asal, daerah tujuan, para pendatang dan lokasi transit. Oleh karena itu tindakan 
intervensi tidak boleh hanya difokuskan pada salah satu lokasi geografis tertentu dalam 
sistem-sistem ini. Tindakan-tindakan ini perlu terkoordinir dan terpadu di semua sistem 
ini. Oleh karena itu, upaya-upaya yang ada perlu dihubungkan antara daerah asal, transit 
dan daerah tujuan serta bila mungkin, bekerjasama dengan LSM yang dapat beroperasi di 
semua lokasi ini walaupun perpindahan penduduk ini melibatkan lebih dari satu negara. 

• Dalam hal perpindahan penduduk antar negara, kita dapat menggunakan sistem 
pendekatan kota kembar dimana mereka dapat bekerja di kedua sisi perbatasan (misal: 
Indonesia/Malaysia) guna memerangi persoalan HIV/AIDS. 

• Sistem pendekatan ‘kota kembar’ ini dapat digunakan untuk mengidentifikasi persoalan-
persoalan yang membutuhkan kolaborasi internasional dan untuk memperkuat hubungan 
dan kerjasama internasional di tingkat lokal. 

• Diperlukan suatu upaya untuk mengintegrasikan dan mempromosikan pencegahan 
HIV/AIDS dan STI dalam penyediaan layanan kesehatan umum bagi para warga 
pendatang. Oleh karena itu diperlukan sistem pendekatan yang luas guna memenuhi 
kebutuhan akan layanan kesehatan bagi warga pendatang. 

• Ada kebutuhan khusus untuk memastikan adanya beberapa layanan dan materi 
pendukung yang memadai, dimana ia dapat diakses oleh warga pendatang bilamana 
dibutuhkan (kondom, konseling, dll.). 



169 

 

• Kita perlu memanfaatkan secara penuh sistem pendekatan media massa dan multi-bahasa 
untuk mempromosikan kesadaran dan pencegahan HIV/AIDS. 

• Kita perlu mengintegrasikan upaya pencegahan HIV/AIDS ke dalam layanan sosial 
ekonomi lain bagi para pendatang. 

• Kegiatan-kegiatan ini sebaiknya tidak hanya untuk para pendatang yang diakui secara 
resmi, tapi diperluas untuk segala bentuk mobilitas, termasuk para pekerja pendatang 
yang tidak resmi. 

• Prioritas penting perlu diberikan pada upaya untuk mengembangkan dan 
memperkenalkan modul kesehatan yang akan dimasukkan dalam pelatihan yang 
diberikan untuk semua OCW potensial yang akan meninggalkan Indonesia. Contoh 
model untuk modul ini adalah seperti modul yang diperkenalkan di Sri Lanka tahun 2001 
(Asian Migration News, June 2001). Program ini dikembangkan dengan bantuan dari 
UNAIDS Country Programme di Sri Lanka. Program ini mencakup beberapa mode 
penularan dan upaya pencegahan penyakit menular seks dan HIV/AIDS, higienisitas 
pribadi dan kesehatan secara medis, kesehatan keluarga dan masalah kesehatan di tempat 
kerja. 
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Adalah suatu kehormatan untuk saya, atas nama ILO, untuk menyambut kehadiran Anda 

dalam acara Lokakarya mengenai Mobilitas Penduduk dan Kerentanan Terhadap HIV di Indonesia. 

ILO bangga dapat bergabung dengan UNDP dan UNAIDS untuk membantu studi yang 

dilakukan oleh Profesor Graeme Hugo yang akan menyediakan basis untuk mempertimbangkan 

Lokakarya ini dan untuk merumuskan rekomendasi tindakan untuk memerangi penularan 

HIV/AIDS di Indonesia. 

Dalam berbagai hal, keterlibatan ILO dalam studi ini adalah merupakan langkah terobosan. 

• Tahun 2001 telah menjadi tahun terobosan untuk ILO dalam keterlibatannya 

sebagai upaya memerangi wabah HIV/AIDS secara global. Pada bulan Oktober 

2001 ILO menjadi co-sponsor UNAIDS. Dalam hal ini, ILO bergabung dengan 

tujuh co-sponsor UNAIDS yang ada (UNICEF, UNDP, UNFPA, UNDCP, UNESCO, 

WHO dan Bank Dunia) dalam membantu negara-negara untuk mencegah 

penyebaran HIV, menyediakan perawatan dan bantuan bagi mereka yang 

terinfeksi atau terkena dampak penyakit ini, mengurangi kerentanan individu dan 

masyarakat terhadap HIV/AIDS serta meredakan dampak wabah ini terhadap sosio 

ekonomi dan manusia. 

Bersama dengan UNAIDS, ILO memberikan pemahaman dan keahliannya di dunia 

pekerjaan untuk memerangi wabah ini. Hal ini sangat penting karena tempat kerja 

adalah lokasi penting untuk mencegah HIV/AIDS dan program-program 

perawatan. ILO memperkenalkan kekuasaan tripartisme – kerjasama pemerintah, 

pekerja dan pengusaha – untuk membantu upaya internasional yang tengah 

dilaksanakan guna mengatasi HIV/AIDS dan dampaknya terhadap dunia kerja. 

• ILO juga telah memberikan kontribusi besar tahun ini dalam kampanye global 

melawan HIV/AIDS dengan mengesahkan Peraturan tentang HIV/AIDS dan 

dunia kerja pertama. Peraturan ini diluncurkan dalam Sidang Istimewa Majelis 

Umum PBB tentang HIV/AIDS yang diselenggarakan di New York pada tanggal 25-

27 Juni 2001. 

Peraturan ini menyediakan panduan untuk menciptakan respon kongkrit terhadap 

masalah HIV/AIDS di perusahaan, masyarakat dan tingkat nasional di bidang-

bidang penting berikut ini: pencegahan HIV/AIDS; pengelolaan dan pengurangan 

dampak HIV/AIDS di dunia kerja; perawatan dan bantuan untuk para pekerja yang 

terinfeksi dan terkena  HIV/AIDS; serta penghapusan stigma dan diskriminasi 

berdasarkan status HIV yang nyata atau yang dirasakan. 

• Program ILO dalam HIV/AIDS dan dunia kerja telah mengangkat aktifitas yang 

berada di level negara di berbagai belahan bumi ini. Sejauh ini, sudah ada 

beberapa kegiatan ILO yang relatif terbatas di Indonesia. Kami berharap 

keterlibatan kami dalam studi Prof. Hugo ini dan tindak lanjutnya akan menjadi 

awal dari kegiatan-kegiatan ILO berikutnya, bekerjasama dengan mitra-mitra 

UNAIDS yang lain, dalam upaya memerangi HIV/AIDS di Indonesia. 

• Sewaktu berbicara tentang terobosan-terobosan, studi Prof. Hugo itu sendiri 

merupakan suatu terobosan di negeri ini dalam upaya mengidentifikasi hubungan 

antara mobilitas penduduk dengan tenaga kerja dan penyebaran HIV/AIDS. Studi 

ini tidak diartikan sebagai solusi akhir dari permasalah ini. Akan tetapi studi ini 

merupakan langkah awal yang penting, atau “langkah pertama”, dalam mengisi 
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banyaknya celah informasi di Indonesia tentang pola penularan dan penyebaran 

HIV/AIDS di Indonesia. 

Oleh karena itu, studi ini (dan hasil temuan, kesimpulan dan  rekomendasi di dalamnya): 

• Akan membantu meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai persoalan dan 

keterkaitannya;  

• Diharapkan, akan menarik minat masyarakat terhadap penelitian lebih lanjut 

terhadap masalah ini; dan 

• mungkin yang paling penting, akan menyediakan basis untuk mengembangkan 

strategi dan rancangan kegiatan yang efektif untuk mengatasi masalah ini. 

Pengembangan strategi-strategi ini dan pelaksanaan yang efektif akan tergantung 

pada sikap penting dalam kontribusi yang dapat diberikan oleh peserta dalam 

Lokakarya ini – karena Anda mewakili pemerintah, LSM, pekerja dan pengusaha, 

lembaga akademi dan organisasi-organisasi internasional serta pendonor. 

 

• Akhirnya, perkenankan saya untuk mengarahkan terobosan yang masih belum 

terjadi di Indonesia. Terobosan ini tentunya terkait dengan kesadaran dan 

penerimaan masyarakat terhadap luasnya masalah HIV/AIDS di negeri ini dan 

kemauan dan komitmen untuk mengatasi masalah ini. Ini adalah terobosan yang 

paling dibutuhkan. Adalah suatu tragedi bila pekerja di bidang tertentu dan di 

kelompok-kelompok beresiko tinggi terus terinfeksi HIV pada saat pendidikan dan 

kampanye pencegahan HIV berhasil mengurangi secara signifikan penyebaran 

penyakit ini. Adalah suatu tragedi bila, akibat kelambanan para pembuat 

kebijakan, penyebaran HIV/AIDS terus menimbulkan akibat-akibat yang 

merugikan individu-individu terkait, keluarga mereka dan masyarakat. Kami perlu 

mengakui HIV/AIDS sebagai masalah yang serius di Indonesia – dan masalah ini 

akan menjadi lebih serius lagi, kecuali adanya kesadaran terhadap masalah ini dan 

respon yang terkoordinir, komprehensif dan koordinasi terhadap masalah ini. 

Saya berharap pertimbangan-pertimbangan dari Lokakarya ini [apa yang kita pelajari; 

rencana yang kita buat selama ini; dan komitmen serta pemahaman yang kita peroleh dari 

Lokakarya] akan menjadi kontribusi yang penting dalam membuat terobosan yang dibutuhkan di 

Indonesia dalam upaya memerangi HIV/AIDS. 

 

Saya harap Anda dapat mempertimbangkannya dengan baik.   
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RINGKASAN EKSEKUTIF DAN REKOMENDASI 
MOBILITAS PENDUDUK INTERNAL DAN INTERNASIONAL 

DI INDONESIA DAN IMPLIKASINYA TERHAPAD PENYEBARAN HIV/AIDS 

Graeme Hugo 

Jakarta - Nopember, 2001 

Tujuan dari studi ini adalah untuk menggunakan informasi yang ada untuk memberikan 
gambaran yang komprehensif tentang tingkat, pola, komposisi dan kecenderungan berbagai jenis 
mobilitas penduduk kontemporer yang terjadi di Indonesia, serta dari dan ke negara ini. Selama data 
yang ada dapat digunakan, studi ini bertujuan untuk menunjukkan bagaimana mobilitas penduduk di 
Indonesia terkait dengan penyebaran HIV/AIDS yang ada dan yang mungkin terjadi di masa 
mendatang. Dalam data didapatkan, adanya hubungan tersebut, adanya kekuarangan riset dan 
pengetahuan yang ada tidak hanya tentang sifat hubungan tersebut tapi juga lokasi tempat-tempat 
dimana mobilitas mempengaruhi dan sepertinya mempengaruhi penyebaran HIV/AIDS. Studi yang 
ada terbatas oleh ketersediaan data yang terkait dengan mobilitas penduduk dan luasnya HIV/AIDS di 
Indonesia, apalagi kaitan di antaranya. Ada sedikit data tentang perpindahan tenaga kerja sementara di 
Indonesia tapi studi ini menyarankan bahwa jenis mobilitas ini tidak hanya sudah berkembang secara 
eksponen pada beberapa tahun belakangan ini, tapi ia adalah jenis perpindahan yang nyaris paling 
terkait dengan penyebaran HIV/AIDS. Ada juga data yang terbatas tentang HIV/AIDS dimana hanya 
ada 1.559 kasus yang dilaporkan di akhir tahun 2000, walaupun perkiraan menunjukkan ada 80,000 
sampai 120,000 kasus yang terkait dengan penyakit ini. Indonesia telah memiliki program Perilaku 
dibawah Pengawasan selama beberapa tahun tapi program ini hanya menyediakan informasi parsial 
tentang sebagian penduduk yang beresiko tinggi. Di samping itu, beberapa kondisi di Indonesia, 
terutama tingkat dan pola mobilitas penduduk, tampaknya mendukung penyebaran penyakit ini secara 
cepat bila tidak ada intervensi yang dilakukan segera. 

Hal-hal berikut ini perlu diberi penekanan : 

• Penduduk Indonesia memiliki tingkat mobilitas yang tinggi menurut standar-standar 
internasional dan tingkat mobilitas ini terus meningkat. 

• Indonesia memiliki jumlah pekerja pendatang non-permanen yang paling besar dimana 
mereka berpisah dari keluarga mereka selama jangka waktu yang lama bila dibandingkan 
bangsa lain di dunia ini. 

• Mobilitas penduduk belum tentu terkait dengan tingginya tingkat infeksi HIV – akhir-
akhir ini dipengaruhi oleh jenis perpindahan, dimana terjadi mobilitas penduduk dan 
perilaku penduduk yang berpindah itu sendiri. 

• Resiko infeksi HIV yang lebih tinggi tampak terkait dengan beberapa jenis mobilitas, 
walaupun bukti riset masih terbatas. Hal ini mencakup: 
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- perpindahan pekerja sementara ke lokasi-lokasi kerja terpencil seperti pemukiman 
yang terkait dengan pengembangan pertambangan, konstruksi, perkebunan dan 
kilang gergaji; 

- perpindahan penduduk dari desa ke kota; 
- Sirkulasi beberapa jenis pekerjaan seperti transportasi, penangkapan ikan dan 

kelautan; 
- Perpindahan penduduk secara internal dan besar-besaran akibat konflik dan 

beberapa perpindahan tenaga kerja internasional. 
• Nexus antara industri seks komersial, pemusatan pekerja pendatang dan infeksi HIV 

adalah kunci penularan infeksi di Indonesia di masa mendatang dan perlu diteliti sebagai 
hal yang mendesak. 

• Adanya kebutuhan untuk lebih fokus pada kegiatan Perilaku menjaga diri dan inventaris 
program pada pergerakan penduduk dari bermacam tipe.  

HIV di Indonesia telah melewati tahap dimana beberapa orang terinfeksi HIV dan memasuki 
tahap epidemik dimana sebagian sub-penduduk beresiko tinggi memiliki tingkat merata lebih dari 5 
persen. Salah satu ciri khasnya di Indonesia adalah ada tingkat variasi yang sangat renggang terjadi di 
propinsi Irian Jaya/Papua, Jakarta, Bali, Riau dan Sulawesi Utara. Di setiap kasus ini ada elemen 
nyata dari perpindahan penduduk yang terkait dengan insiden rata-rata di atas melalui banyaknya 
pekerja pendatang yang terkait dengan industri seks komersial substansial di setiap propinsi. Irian 
Jaya/Papua menunjukkan situasi yang sangat mengkhawatirkan dan tingkat merata yang sangat tinggi 
tercatat di beberapa bagian propinsi ini dan di antara sebagian penduduk beresiko tinggi. Studi ini 
menampilkan dan membahas hasil temuan Pengawasan Perilaku yang terkait dengan luasnya HIV 
pada penduduk beresiko tinggi seperti Pekerja Seks Komersial (PSK), pekerja transportasi, pelaut dll. 
Studi-studi ini juga menampilkan pengetahuan yang mendalam bagaimana mencegah HIV/AIDS 
namun tingkat pemakaian kondom yang rendah didalam kegiatan seks dengan PSK. 

Literatur yang lebih luas tentang mobilitas penduduk dan penyebaran HIV/AIDS kini tengah 
dikaji. Literatur ini secara nyata memberi tekanan pada pola dimana banyak kelompok dinamis 
tertentu yang memiliki tingkat merata yang lebih tinggi terhadap infeksi HIV daripada kelompok yang 
non-dinamis. Namun, literatur ini memperlihatkan secara seimbang bahwa mobilitas belum pasti 
terkait dengan tingkat merata penyakit ini yang tinggi. Faktor utamanya adalah perilaku sebagian 
kelompok dinamis yang menempatkan mereka pada resiko infeksi yang lebih tinggi. Ini terkait 
dengan mobilitas remaja, terutama remaja laki-laki dan ini sering mengakibatkan perpisahan dengan 
pasangan dan mengabaikan batasan-batasan dalam berperilaku, terutama perilaku seksual. 
Perkembangan industri seks komersial di lokasi dimana terdapat pemusatan para pendatang ini 
menambah tinggi tingkat kerentanan lokasi-lokasi ini. Karena itu, adalah mungkin untuk 
mengidentifikasi ‘daerah rawan’ yang terdapat pemusatan pekerja pendatang dan industri seks 
komersial terkait dimana memiliki resiko infeksi yang lebih besar dan tingkat merata di atas nilai rata-
rata nasional. Tempat-tempat rawan ini dapat mencakup daerah transit, tempat-tempat kerja yang 
mempekerjakan banyak pekerja pendatang, pelabuhan, kota besar dan kota kecil, lokasi 
pertambangan, industri kayu, perkebunan dan lokasi konstruksi, terutama lokasi-lokasi di daerah-
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daerah terpencil, rute transportasi dan tempat-tempat perhentian dan titik-titik perbatasan. Secara 
jelas, ada suatu pola dibeberapa kasus pada penduduk dinamis yang kemungkinan besar memiliki 
perilaku yang beresiko tinggi (terutama berhubungan seks dengan seorang PSK) daripada kasus yang 
melibatkan kelompok yang kurang dinamis. Hubungan antara kelompok dinamis dengan industri seks 
komersial adalah sangat penting. 

Bagian berikutnya dari studi ini mengkaji pola kontemporer dari mobilitas penduduk di 
Indonesia. Bagian ini menunjukkan bahwa stereotip orang Indonesia umumnya penduduk yang tidak 
dinamis yang lahir, hidup dan meninggal di desa dan jarang bepergian ke luar desa dan ini tidak 
akurat dan sangat tidak tepat dengan situasi yang ada sekarang. Secara khusus, mobilitas telah 
meningkat secara eksponen pada beberapa dasawarsa terakhir ini. Sayangnya, hal ini tidak 
terdokumentasi dalam sensus penduduk nasional yang lalu karena sensus-sensus ini hanya 
mengumpulkan informasi sedikit atau banyaknya pendatang permanen yang berpindah jarak jauh 
antar propinsi. Beberapa studi lapangan menunjukkan secara jelas bahwa ciri menonjol mobilitas 
penduduk internal di Indonesia pada saat ini adalah perpindahan tenaga kerja secara sirkular. Ini 
biasanya melibatkan pekerja yang harus meninggalkan keluarga mereka terutama di desa asal dan 
mereka pergi jauh untuk bekerja di kota, di perusahaan pertambangan, pabrik, lokasi konstruksi dan 
perkebunan. Beberapa juta pekerja Indonesia bekerja jauh dari daerah asal mereka selama beberapa 
masa dalam setahun. Para pekerja pendatang ini biasanya remaja dan, walaupun mayoritas dari 
mereka laki-laki, tapi keterlibatan perempuan telah meningkat tajam dalam beberapa dasawarsa 
belakangan ini. Para pekerja pendatang ini secara jelas cocok dengan pola pada sebagian besar 
kelompok pendatang beresiko yang disebutkan di dalam literatur. Perlu ditekankan bahwa penduduk 
Indonesia sangat dinamis dan Indonesia memiliki salah satu dari dua atau tiga kelompok pekerja 
pendatang internal sirkular terbesar di dunia. Ini menunjukkan sarana yang sangat potensial untuk 
menyebarkan HIV/AIDS. 

Proporsi penduduk yang berpindah secara permanen dengan jarak yang lebih jauh antar 
propinsi yang dideteksi oleh sensus Indonesia telah meningkat dua kali lipat selama seperempat abad 
terakhir ini. Namun, bagian terbesar dari perpindahan secara permanen yang melibatkan mobilitas 
seluruh keluarga dan beberapa faktor beresiko tinggi dari pekerja pendatang tidak dimiliki. Jumlah 
terbanyak dari mobilitas ini adalah antara pulau Jawa dengan pulau-pulau lain di Indonesia tapi tujuan 
utama dari para pendatang permanen antar propinsi di Indonesia adalah kompleks perkotaan Jakarta-
Jawa Barat, terutama wilayah Jabotabek. Indonesia tengah mengalami urbanisasi yang sangat pesat 
dimana prosentase penduduk yang tinggal di daerah perkotaan hampir tiga kali lipat antara tahun 1971 
sampai 1995 dan perpindahan secara internal telah memainkan peran yang penting dalam urbanisasi 
ini. Secara khusus, Jabotabek, yang dihuni sekitar 20 juta orang, kini menjadi salah satu dari 
kompleks mega perkotaan terbesar di dunia. Di antara kelompok pendatang yang lebih permanen, 
kenaikan tajam terjadi selama lima belas tahun belakangan ini dalam hal jumlah remaja putri yang 
pindah ke kota untuk bekerja di pabrik-pabrik sehingga menunjukkan bahwa mereka diidentifikasi 
sebagai kelompok yang sangat beresiko. 

Meskipun demikian, perpindahan tenaga kerja secara internal diidentifikasi sebagai bentuk 
mobilitas penduduk yang paling besar dan yang paling terkait dengan penyebaran HIV/AIDS. 
Dokumen ini mengidentifikasi beberapa jenis perpindahan tenaga kerja yang berpotensi mempercepat 
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penyebaran infeksi HIV. Jenis perpindahan yang diidentifikasi adalah perpindahan ke daerah-daerah 
eksploitasi sumber daya alam (seperti pertambangan, perkebunan dll.), perpindahan tenaga kerja dari 
desa ke kota, terutama ke kota-kota besar terutama Jakarta, perpindahan orang BBM (Bugis-Buton-
Makasar) di Indonesia Timur, perpindahan ke Batam di Riau, perpindahan pegawai negeri dan 
perpindahan ke lokasi-lokasi perbatasan tertentu juga dibahas. Dokumen ini menunjukkan berapa 
banyak dari perpindahan tersebut yang telah meningkat sejak awal krisis tahun 1997, dikarenakan 
tekanan akibat krisis pada pekerjaan dan pendapatan dan juga pengaruh ledakan di bidang ekspor 
sumber daya alam di Indonesia karena nilai tukar rupiah yang terus merosot. 

Bentuk perpindahan secara internal yang belum diketahui, tapi mungkin penting, yang 
berimplikasi terhadap penyebaran HIV/AIDS adalah pertumbuhan orang terlantar secara internal atau 
internally displaced persons (IDP) secara besar-besaran di Indonesia selama beberapa tahun 
belakangan ini. Menyusul permulaan krisis, sudah ada gangguan keamanan yang besar di beberapa 
propinsi – Aceh, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Maluku, Timor dan Irian Jaya. Gangguan ini 
telah mengakibatkan banyaknya penduduk terlantar, lebih dari satu juta dari mereka tinggal di rumah 
penampungan yang dikelola oleh pihak pemerintah. Rumah-rumah penampungan di Afrika telah 
menunjukkan pertumbuhan HIV/AIDS yang berarti karena adanya gangguan, kondisi yang mendesak 
dll. Oleh karena itu, sangat dibutuhkan beberapa penelitian mengenai menyebarnya HIV/AIDS dan 
perilaku yang beresiko tinggi di rumah-rumah penampungan ini. 

Bagian berikutnya dari laporan ini adalah diberikannya sebuah analisa perpindahan 
internasional di Indonesia. Ini didominasi oleh mengalirnya pekerja pendatang internasional yang 
karakteristiknya mirip dengan pekerja pendatang internal, termasuk potensi mereka masuk ke dalam 
situasi yang beresiko tinggi terinfeksi HIV. Ada bagian-bagian yang bersifat legal dan ilegal pada 
perpindahan ini dan perempuan mendominasi bagian yang legal sedangkan laki-laki mendominasi 
bagian-bagian yang ilegal. Arab Saudi, Malaysia, Singapura, Hong Kong dan Taiwan adalah negara-
negara tujuan utama. Hanya sedikit data yang diketahui tentang tingkat penularan HIV/AIDS di antara 
pekerja pendatang internasional atau tentang perilaku beresiko mereka. Dalam beberapa kasus, calon 
pekerja OCW diharuskan oleh calon majikan mereka untuk mengikuti tes HIV di Jakarta namun 
hasilnya tidak diketahui. Demikian pula, beberapa negara tujuan mengharuskan dilakukannya tes 
secara teratur sewaktu mereka bekerja di negara-negara tujuan, namun hasil tes ini juga tidak 
diketahui. Perempuan Indonesia yang bekerja di Arab Saudi sebagai pembantu rumah tangga 
dilaporkan mengalami tingkat pelecehan yang cukup tinggi dan dipulangkan ke Indonesia sebelum 
menyelesaikan kontrak mereka. Tidak diketahui apakah ada di antara mereka yang dipulangkan 
tersebut terjangkit HIV/AIDS. Namun tidak disangsikan lagi bahwa sebagian dari sekitar 2,5 juta 
orang Indonesia yang bekerja di luar negeri ditempatkan pada situasi dimana mereka beresiko tinggi 
terjangkit penyakit ini namun hanya sedikit yang diketahui tentang mereka. Seperti halnya di Asia 
Tenggara, perdagangan perempuan dan anak-anak semakin meningkat di Indonesia dan korban-
korbannya sangat rentan terhadap virus HIV. 

Selanjutnya diteliti tentang industri seks komersial di Indonesia. Hal ini karena hubungan 
antara pekerja pendatang dan industri seks merupakan persoalan yang sangat penting dalam 
penyebaran HIV/AIDS. Data di Indonesia menunjukkan tingginya tingkat menyebarnya HIV di 
kalangan kelompok PSK, dan dikarenakan kurang dari separuh klien PSK yang mau menggunakan 
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kondom, maka potensi penularan penyakit ini menjadi sangat besar. Hal yang penting adalah bahwa 
sebagian besar PSK Indonesia bekerja di daerah yang sangat jauh dari komunitas asal mereka. 
Tentunya hal ini menjadi masalah juga bagi pekerja pendatang yang merupakan klien mereka. 
Sehingga, ada pendapat bahwa terdapat potensi munculnya ‘penyebaran ganda’ dari penyakit ini. Hal 
ini karena PSK dan klien tersebut pulang ke daerah asal mereka secara teratur namun keduanya juga 
cenderung sering pindah tempat kerja. Dalam makalah ini, dibuktikan dengan adanya referensi sebuah 
studi kasus yang dilakukan di Irian Jaya/Papua. Namun pokok persoalan yang muncul baik di daerah 
asal maupun daerah tujuan pekerja pendatang dan PSK nampaknya terkonsentrasi secara geografis. 
Hal ini memiliki implikasi kebijakan yang penting karena ini menunjukkan bahwa intervensi 
kebijakan seperti program informasi yang terpusat dan kegiatan pembagian kondom dapat difokuskan 
ke daerah-daerah tertentu. Upaya ini diharapkan dapat mengoptimalkan dampak dari intervensi-
intervensi ini tanpa harus menyebarkan intervensi-intervensi ini ke daerah-daerah dimana ada perilaku 
beresiko yang kecil. 

Bagian berikutnya dari makalah ini mengidentifikasi dan menguraikan sejumlah penduduk 
sasaran yang telah mencatat diatas tingkat rata-rata infeksi HIV atau memiliki potensi untuk 
melakukannya. Ini meliputi kelompok-kelompok PSK dan pekerja pendatang dalam negeri maupun 
luar negeri yang telah dibahas sebelumnya. Namun kelompok-kelompok lain yang dipertimbangkan 
merupakan kelompok-kelompok yang memiliki jenis pekerjaan yang berpindah-pindah dimana 
mereka sering bepergian dan berpisah dari keluarga mereka. Data dari Indonesia dan tempat-tempat 
lain menunjukkan bahwa mereka beresiko tinggi terjangkit infeksi ini. Kelompok-kelompok yang 
teridentifikasi termasuk nelayan, pekerja pelabuhan, pekerja transportasi, pelaut dan pedagang. 

Jelas bahwa ada hubungan antara mobilitas penduduk, dengan industri seks komersial dan 
penyebaran HIV/AIDS di Indonesia dan negara-negara lain di kawasan Asia Tenggara. Laporan ini 
juga mempertimbangkan secara singkat kemungkinan adanya beberapa kaitan dalam bentuk 
penularan HIV/AIDS terbesar kedua – yaitu melalui pemakaian bersama jarum suntik oleh para 
Pengguna Narkoba Suntik (Injection Drug Users - IDU). Sementara kita hanya sedikit mengetahui 
tentang hal ini, mungkin juga ada hubungan mobilitas penduduk dalam penyebaran HIV melalui cara 
seperti ini, seperti yang dijumpai di negara-negara lain di Asia Tenggara. 

 

Rekomendasi-rekomendasi berikut ini dibuat: 

• Rekomendasi untuk Penelitian yang Berkelanjutan 
Penelitian yang ada sekarang menyajikan langkah pertama dalam penelitian tentang 
hubungan HIV/AIDS dengan mobilitas penduduk dan industri seks. Ada suatu kebutuhan 
untuk memperluas dan mengintensifkan penelitian ini jika rekomendasi-rekomendasi 
untuk intervensi di bidang ini akan dibuat. Disarankan hal-hal berikut ini perlu dilakukan 
sebagai suatu hal yang mendesak: 

• Ada suatu kebutuhan untuk membangun inventaris yang komprehensif dan peta lokasi di 
seluruh penjuru Indonesia dimana terdapat konsentrasi pekerja pendatang yang cukup 
berarti dan industri seks terkait. Makalah ini telah menunjukkan bahwa di satu sisi 
Indonesia merupakan salah satu dari konsentrasi pekerja pendatang dalam negeri 



 

11 

(internal) yang terbesar namun pengumpulan data resmi tidak dapat mendeteksi bentuk 
mobilitas non-permanen yang penting ini. Gambaran total mengenai perpindahan pekerja 
pendatang mungkin dapat dikembangkan dengan mengunjungi pusat-pusat utama berikut 
ini: 

- kegiatan penambangan,  
- perkayuan, 
- penangkapan ikan, 
- pusat-pusat perkotaan, 
- lokasi perbatasan, 
- rute/titik-titik transportasi, 
- pelabuhan-pelabuhan besar. 

Wawancara dengan responden-responden yang penting harus mampu menghasilkan suatu 
gambaran kasar namun menunjukkan jumlah mengenai: 

- jumlah pekerja pendatang, 
- daerah asal mereka yang utama, 
- luasnya industri seks lokal, 
- daerah asal PSK, 
- tingkat penggunaan sarana industri seks oleh pekerja pendatang. 

Pembuatan inventaris ini tidak mungkin dapat dilakukan dengan menggunakan metodologi-
metodologi penelitian yang konvensional. Sistem pendekatan yang diusulkan disini dapat 
dilakukan oleh pihak perorangan atau kelompok kecil yang memiliki pengetahuan yang baik 
tentang pola-pola mobilitas dan memahami bahasa Indonesia serta mampu membangun materi 
yang disajikan untuk membuat gambaran yang komprehensif tentang perpindahan pekerja 
pendatang dalam negeri di Indonesia. 

• Inventaris di atas harus dijadikan dasar untuk melaksanakan penelitian yang 
komprehensif tentang contoh dari berbagai jenis daerah tujuan dan daerah asal 
pekerja pendatang. Masing-masing jenis daerah tujuan yang tercantum di atas 
perlu dimasukkan dalam pertimbangan. Penelitian-penelitian tersebut harus 
mencakup pekerja pendatang dan pekerja seks serta komunitas asal mereka. 
Kajian ini harus menggunakan kombinasi antara sistem pendekatan secara 
kuantitatif dan kualitatif untuk meneliti berbagai persoalan termasuk persoalan 
berikut ini: 

- Proses mobilitas, termasuk lamanya waktu yang dihabiskan ketika jauh dari 
kampung halaman, 

- perilaku beresiko, 
- interaksi dengan industri seks, 
- pola-pola perpindahan ke daerah tujuan yang berbeda, 
- pengetahuan tentang HIV/AIDS, 
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- pemakaian kondom. 
• Prioritas penting ketiga untuk penelitian terkait dengan perpindahan tenaga kerja 

internasional. Hanya sedikit diketahui mengenai hubungan hal tersebut dengan 
HIV/AIDS sehingga ada kebutuhan yang mendesak untuk dilakukannya 
penelitian pengawasan yang meliputi hal-hal berikut ini: 

- Upaya untuk menetapkan luas pengujian HIV yang kini tengah dilaksanakan 
terhadap OCW Indonesia, sebelum meninggalkan Indonesia maupun sewaktu di 
negara-negara tujuan, 

- Pengumpulan sebanyak mungkin data ini untuk menetapkan profil luasnya 
penyebaran HIV. 

• Prioritas keempat adalah pelaksanaan survei terhadap perilaku beresiko di 
kalangan OCW Indonesia, seperti halnya di kalangan pekerja pendatang dalam 
negeri. Survei ini meliputi strategi pengambilan contoh yang kompleks untuk 
memastikan: 

- Kawasan persilangan pada daerah-daerah tujuan, 
- Laki-laki dan perempuan, 
- Pekerja pendatang resmi maupun tak resmi, 
- Kawasan persilangan pada daerah-daerah komunitas asal, 
- Kelompok-kelompok OCW sebelum berangkat dan mereka yang baru pulang. 

Dalam melaksanakan survei terhadap pekerja pendatang dan OCW yang telah dibahas di atas, 
sebuah metodologi yang inovatif perlu diterapkan. Salah satunya adalah sistem 
pendekatan Behavioural Sentinel Surveillance (Pengawasan Perilaku). Metode ini 
melibatkan tahap-tahap berikut ini: 

• Dimulai dengan penempatan dan memetakan daerah-daerah dimana pekerja 
pendatang berkumpul dengan menggunakan pengetahuan lokal dan sumber-
sumber dokumentasi yang ada. 

• Di setiap lokasi, pekerja pendatang dengan jumlah yang proporsional diambil 
secara acak untuk menjadi responden melalui kerjasama dengan petugas yang 
bertanggungjawab di lokasi tersebut. 

• Dilakukan wawancara yang terstruktur dan mendalam. 
• Perlunya memanfaatkan pewawancara yang terlatih. 

Dalam melaksanakan pekerjaan di atas, kita perlu mempertimbangkan pekerjaan yang telah 
dilakukan di bidang ini di negara-negara lain di kawasan Asia Afrika. Chantavanich, 
Beesey dan Paul (2000, 7-8) melaporkan bahwa di kawasan GMS … ‘banyak waktu 
dan biaya yang telah dihabiskan untuk survei-survei yang mengkaji mengenai 
kerentanan kelompok penduduk yang dinamis dan survei yang mengamati situasi-
situasi beresiko di lokasi perbatasan dan daerah-daerah lain. Walaupun output dalam 
bentuk intervensi sangat terbatas, namun beberapa proyek telah dilakukan dan ada 
beberapa pelajaran yang perlu dipelajari’. 
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• Tahap kelima melibatkan pembuatan peta Indonesia yang mencakup inventaris 
yang komprehensif tentang semua ‘daerah rawan’ di Indonesia dimana secara 
kebetulan ada konsentrasi pekerja pendatang dan industri seks komersial dan 
dimana perilaku seksual pekerja pendatang mampu mencegah resiko 
peningkatan jumlah mereka yang terjangkit HIV. Sekali lagi, metodologi yang 
digunakan dalam survei GMS ini bersifat instruktif (Chantavanich, Beesey dan 
Paul, 2000). 

 

• Rekomendasi pada Pengawasan Penjagaan 

Terlihat bahwa salah satu masalah yang ada dalam pengawasan penjagaan terhadap HIV/AIDS di 
Indonesia adalah jangkauannya. Namun dari segi survei saat ini, terdapat suatu kebutuhan untuk 
memperluas cakupan sub-kelompok beresiko tinggi yang dimasukkan dalam program Pengamatan 
Perilaku dan cakupan lokasi-lokasi geografis dari sub-kelompok tersebut. Sepertinya penting untuk 
memasukkan hal-hal berikut ini: 

• Konsentrasi pekerja pendatang dalam negeri. Ini mencakup kelompok-
kelompok dalam: 

- Pemukiman pertambangan, 
- Industri kayu, 
- Lokasi pasar, 
- daerah perkotaan, 
- daerah perkebunan, 
- titik-titik perbatasan, 
- pelabuhan, 
- lokasi konstruksi, 
- tempat pemberhentian/rute transportasi, 
- pos-pos militer di daerah-daerah terpencil, 
- pabrik-pabrik yang mempekerjakan pekerja pendatang, 
- pusat industri seks komersial. 

• Pengawasan secara teratur di salah satu contoh daerah asal. 
• Pengawasan penuh terhadap pekerja di industri seks dimana pekerja 

pendatang mengunjungi beberapa lokasi lokalisasi yang lain. 
•  
• Pengawasan penuh terhadap rute transportasi yang terkait dengan lokasi-

lokasi yang biasanya dilalui pekerja pendatang yang melewati: 
- Tempat pemberhentian truk/bus  
- Perlintasan perbatasan  
- Kota pelabuhan dan dermaga  
- Pusat-pusat penangkapan ikan  
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• Pengawasan harus dilakukan dengan memasukkan  OCW di dalamnya dan 
tempat-tempat sentinel (penjagaan)  harus ditempatkan : 

- Di titik-titik utama keberangkatan/kedatangan OCW dan pengawasan 
harus meliputi beberapa sampel terpisah dari OCW yang belum 
berangkat dengan OCW yang baru pulang,  

- Lokasi-lokasi penjagaan harus juga mencakup titik-titik 
kedatangan/keberangkatan OCW resmi maupun OCW tak resmi, 

- laki-laki maupun perempuan, 
- Daerah persilangan dari daerah-daerah tujuan dan pekerjaan di daerah 

tujuan, 
- Lokasi-lokasi Pengawasan Perilaku di berbagai daerah asal OCW 

resmi maupun tak resmi. 

 

• Strategi Pencegahan dan Intervensi yang Harus Dipertimbangkan 

Mengingat bahwa terdapat riset yang kurang memadai dan pengetahuan yang empiris untuk membuat 
rekomendasi yang definitif untuk tindakan intervensi guna memerangi HIV/AIDS melalui 
hubungannya dengan mobilitas penduduk. Namun diusulkan agar hal-hal berikut ini13 
dipertimbangkan dalam konteks ini: 

• Semua upaya yang dilakukan tidak boleh beranggapan bahwa pendatang dan kelompok-
kelompok pendatang pada hakikatnya memiliki tingkat resiko terinfeksi yang lebih tinggi 
daripada kelompok-kelompok yang bukan pendatang. Oleh karena itu upaya-upaya 
tersebut harus diarahkan pada upaya ‘pengurangan resiko’, bukan ‘pengurangan 
kelompok beresiko’ – misalnya, hal tersebut perlu ditujukan pada perilaku beresiko di 
kalangan kelompok-kelompok, bukan pada para pendatang itu sendiri. 
• Semua usaha harus melibatkan upaya untuk mempromosikan hak-hak asasi 

manusia para pendatang yang terkait. 
• Perlu adanya keterlibatan dari pejabat setempat, sehingga mereka akan turut 

mempromosikan, mendukung dan menyokong proyek-proyek tersebut. 
• Perlu diketahui bahwa mobilitas penduduk merupakan suatu sistem yang 

melibatkan daerah asal, daerah-daerah tujuan yang majemuk, para migran dan 
titik-titik transit. Oleh karena itu tindakan intervensi tidak harus murni 
terfokuskan pada salah satu titik geografis tertentu dalam sistem-sistem ini. 
Tindakan-tindakan tersebut harus terkoordinasi dan terpadu di seluruh sistem ini. 
Maka beberapa upaya perlu dihubungkan antara daerah asal, transit dan titik-titik 

                                                      
13  Rekomendasi-rekomendasi  ini dijabarkan dengan jelas pada sebuah analisa dalam 

International Migration, Volume 36, No. 4, 1998, halaman 457. 



 

15 

daerah tujuan serta bilamana perlu bekerja sama dengan LSM yang dapat 
beroperasi di seluruh titik-titik lokasi ini meskipun bila migrasi tersebut 
melibatkan lebih dari satu negara. 

• Dalam kaitannya dengan migrasi populasi antar negara, sangat dimungkinkan 
untuk menggunakan pendekatan kota kembar sehingga seseorang dapat bekerja di 
kedua sisi perbatasan (misal: Indonesia/Malaysia) untuk memerangi persoalan 
HIV/AIDS. 

• Pendekatan ‘kota kembar’ dapat dimanfaatkan untuk mengidentifikasi persoalan 
yang membutuhkan kolaborasi internasional dan untuk memperkuat hubungan 
internasional serta kolaborasi pada tingkat lokal. 

• Diperlukan suatu upaya untuk mengintegrasikan dan mempromosikan pencegahan 
HIV/AIDS dan STI (infeksi seksual menular) dalam layanan-layanan kesehatan 
masyarakat yang tersedia pada populasi pendatang. Oleh karena itu diperlukan 
suatu pendekatan yang luas untuk mengarah pada kebutuhan kesehatan dari 
populasi pendatang.  

• Ada kebutuhan khusus untuk memastikan bahwa ada beberapa layanan dan materi 
pendukung yang memadai, dimana dapat diakses oleh populasi migran apabila 
mereka dibutuhkan (kondom, konseling, dll.). 

• Ada kebutuhan untuk menggunakan pendekatan-pendekatan melalui media massa 
dan multilingual secara penuh untuk mempromosikan kesadaran dan pencegahan 
HIV/AIDS. 

• Ada kebutuhan untuk mengintegrasikan upaya pencegahan HIV/AIDS ke dalam 
layanan-layanan sosio-ekonomi lain untuk pendatang. 

• Adalah penting bahwa kegiatan-kegiatan tersebut tidak mengikat pendatang yang 
diakui secara resmi saja, namun diperluas juga pada seluruh bentuk mobilitas yang 
meliputi pekerja pendatang tidak resmi. 

• Prioritas penting harus diberikan pada upaya pengembangan dan pengenalan 
modul kesehatan yang dimasukkan kedalam pelatihan untuk semua OCW 
potensial yang akan meninggalkan Indonesia. Model untuk modul ini adalah 
seperti modul yang diperkenalkan di Sri Lanka pada tahun 2001 (Asian Migration 
News, June 2001). Program telah dikembangkan dengan bantuan dari program 
negara dari UNAIDS di Sri Lanka. Program meliputi beberapa mode penularan 
dan upaya pencegahan penyakit menular seksual dan HIV/AIDS, kebersihan 
pribadi dan kebugaran medis, kesehatan keluarga dan permasalahan kesehatan di 
tempat kerja. 
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MASUKAN UNTUK LAPORAN 

 

Komentar Pembaca 

Endang Sulistyaningsih, 

Kepala Biro Penelitian dan Pengembangan  

Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi 

 

Tanggal: 15 Nopember 2001 

Kami mengucapkan selamat kepada Professor GRAEME HUGO karena dalam kesibukannya – beliau 
masih dapat menyelesaikan pekerjaan yang menakjubkan dalam menulis laporan untuk ILO dan 
UNDP – dengan judul [di atas]. 

Laporannya terutama dititikberatkan pada dua kotak permasalahan besar yaitu (1) Migrasi, yang 
meliputi mobilitas penduduk dalam negeri dan internasional di Indonesia; dan (2) fenomena 
HIV/AIDS, yang berupa penyebaran HIV/AIDS. Beliau mampu membuat suatu jalinan keterkaitan 
hubungan antara dua kotak ini (migrasi dan HIV/AIDS) dengan menganalisa dampak satu kotak 
terhadap kotak permasalahan lainnya. 

Komentar pertama  kami mengenai laporan ini adalah – bahwa kita harus berhati-hati dalam 
membuat setiap kesimpulan yang diambil dari perspektif keterkaitan antara mobilitas 

penduduk dan penyebaran HIV/AIDS. 

Persoalan-persoalan ini tidak dapat disamaratakan. Jika tidak, akan memberikan dampak dampak 
negatif pada konsep pengembangan sumber daya manusia– secara keseluruhan.  

Ijinkan kami untuk meninjau sedikit pokok persoalan yang telah beliau presentasikan. 

Kotak: Fenomena HIV/AIDS 

Beliau memulai laporannya dengan menggambarkan situasi HIV/AIDS di Indonesia, yang 
meliputi variasi wilayah dalam kejadian HIV/AIDS, karakteristik orang Indonesia yang terjangkit 
HIV/AIDS, hasil-hasil dari survei penyebaran, dan pengetahuan tentang HIV/AIDS.  

Beliau menulis bahwa penjagaan HIV meliputi: 

• Pekerja seks perempuan yang terdaftar secara resmi pada lokalisasi pelacuran resmi yang 
permanen 

• Pasien STD dan TB di rumah sakit 
• Narapidana 
• Waria 

Dan beliau menemukan juga bahwa kelompok-kelompok beresiko tinggi terinfeksi HIV 
meliputi: 

• Pekerja seks perempuan 
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• Populasi gay yang besar  
• Pekerja pendatang yang masih bujang dan tidak didampingi anggota keluarganya  
• Pengguna narkoba 

Kami juga menemukan dalam laporannya (halaman19) bahwa potensi meluasnya epidemi 
HIV/AIDS di masa yang akan datang di Indonesia disebabkan oleh: 

• Peningkatan kecenderungan prostitusi 
• Migrasi domestik dan internasional  
• Urbanisasi 
• Perkembangan industri pariwisata 
• Kemiskinan 
• Berdekatan dengan daerah dimana epidemi telah meningkat  
• Kebebasan seksual yang semakin meningkat  
• Perilaku seksual yang beresiko tinggi dari kelompok-kelompok tertentu 

 

Box: Mobilitas penduduk 

Beliau melanjutkan dalam laporannya dengan menyajikan pola-pola dan tingkatan migrasi 
Indonesia di dalam negeri maupun internasional. Beliau sangat lihai dalam menjelaskan topik 
mobilitas penduduk, karena beliau adalah seorang ahli dan profesor di bidang geografi.  

Beliau menulis bahwa tingkat mobilitas individu rata-rata semakin meningkat secara masif 
dalam tiga dasawarsa terakhir ini (halaman 34 – tabel 10), dan beliau juga menerangkan karakteristik 
para pendatang, dan keberadaan perpindahan yang non-permanen. Dan cukup banyak penjelasan yang 
menarik tentang pendatang yang beliau sajikan dalam laporannya. 

Kami juga akan menemukan dalam laporannya sebuah karya kerja yang mengagumkan dalam 
menghubungkan antara dua kotak tersebut. 

Hubungan-hubungan antara dua kotak 

Beliau menggambarkan dengan jelas dalam laporannya, hal-hal yang sangat penting dalam 
mempertimbangkan hubungan antara pekerja dan penyebaran HIV/AIDS adalah sebagai berikut: 

• Pekerja akan terinfeksi dan menularkannya kepada komunitas mereka di daerah asal 
ketika mereka pulang kampung  

• Pekerja yang terinfeksi juga akan menularkan infeksi tersebut pada pekerja seks yang 
mereka kencani yang kemudian pada gilirannya pekerja seks tersebut akan 
menularkannya pada klien yang lain dan pada komunitas mereka di daerah asal. 

• Pekerja juga sering berpindah-pindah dan akan membawa infeksi tersebut ke lokasi-lokasi 
kerja lain dimana mereka dapat menularkannya pada kelompok baru pekerja seks. 

• Pekerja seks itu sendiri cenderung untuk bekerja di beberapa tempat – sehingga mereka 
dapat menyebarkan penyakit tersebut pada daerah yang baru pula. 
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Dan yang mengejutkan adalah bahwa resiko tinggi juga termasuk didalamnya: 

• Tentara dan polisi 
• Nelayan  
• Pekerja transportasi 
• Buruh pelabuhan  
• pekerja Konstruksi  
• orang asing  
• Pengguna narkoba suntik 
• Waria dan Gay 

Beberapa komentar– dari konsep HRD: 

• Dalam bursa tenaga kerja, kami telah terbiasa menggunakan istilah MOBILITAS pekerja 
sebagai perubahan pekerjaan atau perusahaan di bidang industri atau pekerjaan dalam 
upaya mencari peningkatan status maupun pemenuhan persyaratan dan ketentuan suatu 
pekerjaan (lihat: Muqtada dan Hildemen, 1993 halaman 95). dan ada beberapa bukti 
tentang mobilitas pada beberapa perusahaan dan pekerjaan yang memiliki akses pada 
keuntungan-keuntungan tertentu dari pekerjaan seperti tunjangan untuk transportasi, 
makan dan pendidikan untuk anak-anak, uang cuti, bonus, pensiun dan uang pesangon. 
Kami juga berpendapat bahwa setiap adanya peningkatan dalam pelatihan bagi pekerja 
akan bermanfaat bagi mobilitas karir mereka – terutama bagi mereka yang memiliki latar 
belakang pendidikan formal dan struktur yang lebih tinggi. 

 
• Dalam konsep modal sumber daya manusia, beberapa faktor yang meliputi nutrisi, 

pendidikan, pelatihan magang kerja, dan migrasi yang menerima perhatian yang cukup 
besar (Shultz, 1969a, 1961, 1962; Becker 1962, 1964; dan Stigler (1962) dalam 
(Yotopoulos dan Nugent, 1978). Semua faktor ini berdampak pada kualitas pekerja dan 
membutuhkan pengorbanan untuk memperoleh keuntungan tertentu di masa depan. 
Dengan kata lain,  setiap yang dapat menyajikan investasi, tidak hanya berupa jenis-jenis 
pada umumnya, seperti modal fisik (tanaman, perlengkapan, dan bangunan) atau modal 
keuangan (uang, obligasi, dan saham ekuitas), namun dapat juga berupa “modal sumber 
daya manusia”.  kadang-kadang kami mengungkapkan investasi dalam agen manusia 
dalam hal kapitalisasi penghasilan seumur hidup seseorang, pembiayaan bersih. 

 

• Untuk kasus migrasi, keputusan peraturan untuk akumulasi modal terdiri dari 
pembandingan kapitalisasi arus pendapatan alternatif dari dua aktivitas, migrasi dan non-
migrasi dalam kasus dewasa ini.  
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• pertanyaan yang lebih umum yang meningkat dalam hubungan dengan peninjauan 
migrasi, sebagai suatu kekuatan penyeimbang adalah, siapakah yang disebut migran? 
Dalam keadaan kelebihan tenaga kerja, para migran merupakan orang pinggiran dan 
pengangguran yang berpindah untuk mencari lapangan pekerjaan. Namun kecenderungan 
ini bukan satu-satunya kasus. Usulan berikutnya membuktikan bahwa migrasi adalah 
sebuah proses yang sangat selektif yang cenderung pada individu-individu infra-marginal. 
Ketika keadaan umum di lingkungan tempat tinggal mulai memburuk, sebagai contoh, 
maka penduduk yang akan pindah pertama kali adalah mereka yang mempunyai nilai 
kualitas yang sangat tinggi seperti karakter-karakter pada lingkungan yang bersih, aman, 
sekolah dan karakter lingkungan sekitar lainnya. Para penduduk ini memiliki banyak 
alternatif, dan mereka akan mencari kualitas-kualitas yang hilang pada lingkungan lain 
yang bernilai tinggi. Sangat tepat bahwa pekerja infra marginal– seseorang yang 
profesional dengan nilai peluang yang cukup tinggi– merupakan pekerja yang paling awal 
meninggalkan sektor tradisional  dari dual ekonomi. Perpindahan mereka, sebagaimana 
kita sebutkan di atas, cenderung untuk meningkat daripada menurunkan pendapatan yang 
berbeda dalam dua sektor.  

 

• Pada perbedaan upah perkotaan-pedesaan, sangat tepat diprediksi bahwa migrasi 
berpindah tempat dari kawasan pedesaan berpenghasilan rendah menuju kawasan 
perkotaan berpenghasilan tinggi. Karena biaya langsung migrasi, yang tidak disangsikan 
lagi bervariasi sesuai jarak dan biaya fisik untuk penyesuaian dengan lingkungan yang 
belum dikenal, model sumber daya manusia telah berhasil memprediksi bahwa migrasi 
kemungkinan besar diselesaikan dengan serangkaian perpindahan lanjutan– dari lahan 
pertanian ke pedesaan, dari pedesaan ke kota kecil, dari kota kecil ke kota besar. 

 

• Telah diprediksi dengan tepat (oleh penulis) bahwa: 
- Orang yang lebih muda pindah – karena mereka mengharapkan kehidupan dimasa 

datang berakhir lebih lama dimana mereka dapat menghasilkan pendapatan yang 
beragam, mereka memiliki tempat pelengkap yang kurang memadai dan hak-hak 
senioritas yang kurang pula untuk diinvestasikan dalam sebuah pekerjaan yang dapat 
menghasilkan biaya (uang maupun fisik) yang lebih rendah; mereka juga kurang 
bisa menolak adanya resiko, yang dapat terlihat dalam penetapan tingkat potongan 
yang lebih rendah pada penghasilan mereka di masa depan. 

- Para Migran secara tidak seimbang adalah tunggal, karena biaya lebih rendah 
apabila tidak ada anggota keluarga lain yang ikut pindah. 

- Para Migran pada kota-kota besar memiliki tingkat pendidikan yang lebih tinggi 
daripada penduduk tempat asal mereka.  
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- Sebagian besar migran pada kota-kota besar yang sedang berkembang memiliki 
kerabat atau teman yang sudah tinggal di sana. Jika hal ini benar, maka para migran 
dengan teman-teman dan kerabat pada kota besar tersebut akan dapat memperkecil 
biaya baik dalam segi keuangan maupun fisik.  

 

• Mobilitas sosial yang cenderung terus ke atas, dan migrasi yang lebih bebas, maka 
dualisme ekonomi dan sosial semakin terjadi.  Oleh karena itu, penulis harus 
membedakan antara mobilitas penduduk yang “ke atas” dengan (mungkin) “ke 
bawah”.  

• Sejumlah “model dual-ekonomi” dibangun pada permulaan ketidakseimbangan antara 
sektor pertanian dan non-pertanian dan menggambarkan bagaimana keseimbangan dapat 
dipulihkan kembali, terutama melalui pemindahan tenaga kerja. Pekerja marginal yang 
dipindahkan adalah mereka yang bermigrasi.  Dalam kasus penyebaran HIV/AIDS, 
kita harus memikirkan dengan seksama bahwa konsep “perpindahan tenaga 
kerja”– kemungkinan ditolak – jika karakteristik para migran adalah muda, 
bujangan dan orang-orang yang berpendidikan rendah!  

• migran membayar biaya tetap, biaya migrasi, (dan kadang-kadang) bergabung dengan 
sekelompok pengangguran perkotaan. Pekerja juga membayar biaya-biaya migrasi yang 
bervariasi, penghasilan yang batal, sepanjang ia tidak berhasil mendatangkan sebuah 
pekerjaan.  apakah kita harus mempertimbangkan penyebaran HIV/AIDS 
menjadi “biaya yang beragam” bagi migran? 

• Bukan hal yang perlu bagi mereka yang tidak memiliki pekerjaan yang bermigrasi. Hal 
ini mungkin berlaku untuk pekerja yang sudah memiliki pekerjaan dan keluar untuk 
mencari pekerjaan yang lain. Migrasi selanjutnya melibatkan tiga tahapan: (1) 
pengangguran yang kemudian pindah, (2) mencari sembarang pekerjaan di tempat tujuan, 
dan (3) menerima sebuah pekerjaan dengan kedudukan tetap.  dalam kasus ini 
penyebaran HIV/AIDS tidak dimulai (atau mungkin dimulai) dari awal.  

 

Yang terakhir, kami tidak bermaksud untuk menjelek-jelekkan apa yang telah ditulis oleh Professor 
HUGO – namun marilah kita pikirkan bersama mengenai keberadaan Konsep - HRD, terutama pada 
persoalan migrasi. Haruskah kita atau dapatkah kita menghentikan migrasi untuk meminimasi 
penyebaran HIV/AIDS? Bagaimana caranya? Atau ….. apakah ini waktu yang tepat bagi kita untuk 
meninjau konsep HRD? 
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Kajian Prof. Hugo bertujuan untuk memberikan gambaran yang komprehensif mengenai luas, 
pola-pola, komposisi dan trend dari berbagai jenis mobilitas penduduk dalam negeri dan internasional 
yang kontemporer di Indonesia. Kedua, survei ini juga mencoba untuk menjelaskan bagaimana 
mobilitas penduduk di Indonesia mempunyai keterkaitan dengan keberadaan dan kemungkinan 
penyebaran HIV/AIDS di masa yang akan datang.  

Prof. Hugo mengakui hubungan antara mobilitas penduduk di Indonesia dan HIV/AIDS, 
namun beliau mengungkapkan rasa frustasi karena kurangnya survei yang memadai mengenai topik 
tersebut, mengenai sifat hubungan dan mengenai sulitnya menemukan data tentang migrasi temporer, 
maupun menemukan lokasi dan tempat dari jenis mobilitas ini.  

Kami turut merasakan, bahwa survei mengenai migrasi temporer merupakan survei demografi 
yang paling membuat frustasi. Namun, kami menemukan bahwa survei beliau sangat komprehensif 
dan mampu memberi cahaya pada potensi hubungan antara mobilitas penduduk dan peningkatan 
dalam penyebaran HIV/AIDS. Beliau mampu untuk mengidentifikasi beberapa jenis kelompok 
pekerja pendatang dan tempat-tempat yang berpotensi tinggi HIV/AIDS. Selamat.  

Lebih lanjut, temuan Prof. Hugo dalam survei ini nampaknya didukung oleh literatur 
internasional mengenai temuan-temuan dari beberapa riset di negara-negara yang sedang berkembang, 
terutama di negara-negara Afrika (Dyson, ed. 1992; Orubuloye et.al; 1994; Setel eds.; 1997; 
Brockerhoff dan Biddlecom, 1999). Jenis perpindahan ini lebih dari sekedar mobilitas itu sendiri yang 
dapat menjelaskan dengan jelas hubungan antara mobilitas dan resiko HIV/AIDS. Migrasi temporer 
atau sirkulasi perpindahan tenaga kerja, para migran yang bekerja jauh dari daerah asal mereka, 
biasanya daerah pedesaan, menyebabkan terpisahnya pekerja dari keluarga mereka. Ada juga 
sejumlah besar pekerja laki-laki muda pendatang, meskipun saat ini ada peningkatan kecenderungan 
migrasi perempuan desa ke kota. Sembarang kota besar, pemisahan dari keluarga dan terbebasnya dari 
batasan-batasan tradisi mengenai perilaku seksual akan mengakibatkan meningkatnya perilaku yang 
beresiko tinggi berpotensi terjangkit HIV/AIDS. Ada tempat-tempat dimana konsentrasi pekerja 
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pendatang berdampingan dengan industri seks komersial, dan sehingga akan meningkatkan 
penyebaran infeksi HIV/AIDS.  

Meskipun hal ini diharapkan, hasil kajian Prof. Hugo menjadi alat penggugah kita. Bahwa 
orang-orang Indonesia sangat aktif bergerak, mobilitas tersebut meningkat dengan cepat dalam 
dasawarsa belakangan ini. Namun migrasi temporer ini tidak tercatat dalam sensus atau jenis survai 
demografi kuantitatif besar lainnya. Selanjutnya, Indonesia memiliki salah satu dari dua atau tiga 
kelompok migrasi sirkulasi internal terbesar pada negara lain di dunia. Berarti hal ini merupakan 
sarana yang sangat berpotensi dalam penyebaran HIV/AIDS. Di samping itu kita mempunyai 
fenomena baru dari penyebaran IDPS sebagai akibat dari konflik internal. Oleh karena itu, perhatian 
serius terhadap pencegahan HIV/AIDS harus difokuskan pada hubungan antara mobilitas penduduk 
dan HIV/AIDS.  

Kami juga setuju dengan saran Prof. Hugo mengenai rekomendasi untuk melanjutkan riset untuk 
memfokuskan pada (1) inventarisasi dan pemetaan lokasi, (2) wawancara dengan para responden, (3) 
melaksanakan survei sampel yang komprehensif, (4) menghubungkan perpindahan tenaga kerja 
internasional, (5) melakukan survei perilaku beresiko pada pekerja kontrak antar negara, (6) 
inventarisasi dan memetakan daerah rawan, (6) memperkuat pengawasan penjagaan 

Prof. Hugo juga menekankan akan pentingnya survei terhadap aspek-aspek perilaku, dalam 
perilaku seksual tertentu, dapat menyebabkan potensi infeksi HIV/AIDs. Kami pikir hal ini harus 
diberikan perhatian yang lebih besar pada upaya pengembangan secara efektif mengenai kebijakan 
atau rencana aksi untuk menghindari infeksi HIV/AIDS. Salah satu metoda yang paling bermanfaat 
dalam survei antropologi yang relevan terhadap persoalan ini adalah pendekatan jaringan kerja 
seksual yang dikembangkan oleh Caldwell et.al. (1994). Caldwell et.al. yang menyatakan bahwa … 
istilah jaringan kerja seksual pada umumnya kurang lebih adalah perilaku seksual, namun 
mempengaruhi jangkauan kepentingan yang lebih luas daripada perilaku seksual multi-partner. Hal 
ini menyatakan secara tidak langsung mengetahui dengan pasti hubungan-hubungan secara 
berurutan dalam hubungan seks dari satu pasangan dengan pasangan berikutnya hingga keseluruhan 
rantai – tentunya keterkaitan antara mata rantai jaringan kerja – bekerja.... Meskipun kesulitan 
dalam memperoleh informasi, seperti sebuah pendekatan dapat mengungkapkan sifat-sifat dasar dari 
hubungan antara migrasi dan HIV/AIDS. Melalui metoda ini, mungkin dapat menentukan titik-titik 
simpul yang paling berbahaya dalam rantai tersebut, orang-orang dengan pasangan pilihan yang 
paling banyak dan paling ceroboh, dimana jaringan kerja yang berbeda saling berhubungan.  

Walaupun sebagian besar dari anda mungkin telah mengetahui hal ini, namun disini kami 
ingin menggambarkan bagaimana hubungan antara mobilitas penduduk dan HIV/AIDS dapat 
dijelaskan, terutama dengan menggunakan pendekatan perilaku. Pekerjaan ini telah dilakukan oleh 
Martin Brockerhoff dan Ann E. Biddlecom (International Migrasi Review, Vol. XXXIII, no. 4, 
Winter 1999). Brockerhoff dan Biddlecom memulai dengan temuan-temuan dari beberapa survei yang 
dilaksanakan di negara-negara Afrika yang mendukung hipotesa bahwa para migran sebagaimana bila 
dibandingkan dengan para non- migran dalam tingkat penyebaran HIV/AIDS yang tinggi telah 
memiliki resiko terinfeksi yang lebih tinggi. Hal ini karena perbedaan dalam pola perilaku 
heteroseksual. Tiga faktor yang harus diperhitungkan untuk menilai perilaku migran yang beresiko 
tinggi: (1) karakteristik masing-masing individu sebelum migrasi, (2) perubahan-perubahan dalam 
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sifat-sifat individual karena migrasi – terpisah dari pasangannya -, (3) terbuka pada lingkungan sosial 
yang baru, menghadapi norma-norma seksual yang berbeda dan peluang atau halangan-halangan yang 
mengarah pada perubahan-perubahan dalam perilaku seksual setelah migrasi. Ketiga aspek ini berasal 
dari konsep selektivitas migran, cobaan hidup dan adaptasi pada kehidupan kota besar, konsep yang 
digunakan pada kajian terhadap perubahan pada kesuburan (Findley, 1982, Goldstein dan Goldstein, 
1982). Ketiga faktor ini juga terkait dengan Health Belief Model (HBM), sebuah model yang biasanya 
digunakan untuk meneliti kesehatan dan perilaku kontraseptif, yang beranggapan bahwa karakteristik 
individu, pengalaman masa lalu dan lingkungan sekitar saat ini yang membentuk persepsi mereka 
terhadap resiko dan kerasnya akibat perilaku – seperti terjangkit virus AIDS melalui hubungan seks – 
dan sehingga mempengaruhi perilaku. Para migran yang sukarela untuk dianggap sebagai ‘orang 
pilihan’, orang-orang yang ingin merubah nasib mereka, dan oleh karena dikaitkan sebagai orang-
orang ‘pengambil resiko’. Perilaku pengambil resiko yang semakin meningkat menurut akal akan 
berlaku pada aspek lain dari kehidupan para migran, termasuk perilaku seksual mereka di awal 
kehidupan dan di saat pasca pengaturan migrasi. Jika demikian, para migran pasti lebih cenderung 
terlibat dalam hubungan seks tanpa pelindung dengan banyak pasangan dibandingkan dengan para 
non-migran di daerah-daerah tujuan, tanpa memandang persoalan gender dan keberadaan pasangan 
seksual tetap.  

Brockerhoff dan Biddlecom mengembangkan sebuah model konseptual mengenai penjelasan 
perilaku seksual yang terkait dengan migrasi:  

Model Konseptual mengenai Pengaruh Migrasi terhadap Perilaku seksual. 
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Dengan menggunakan model ini, Brockerhoff dan Biddlecom menemukan bahwa di Kenya, 
migrasi merupakan salah satu faktor penting dalam perilaku seksual beresiko tinggi. Kebutuhannya 
bervariasi menurut gender dan menurut arah perpindahan. Para migran laki-laki di daerah perkotaan 
dan para migran perempuan di daerah pedesaan nampaknya lebih cenderung terlibat dalam kegiatan 
seksual yang dapat mengakibatkan terjangkit infeksi HIV/AIDS dibandingkan rekan mereka yang 
non-migran. Di daerah pedesaan migran yang datang dari kawasan perkotaan nampaknya lebih 
cenderung melakukan hubungan seks beresiko tinggi dibandingkan non-migran.  

Dengan mengetahui bahwa luasnya migrasi dari pedesaan ke perkotaan di Indonesia adalah 
sangat tinggi, dan didominasi oleh kaum laki-laki, maka sangat logis bila Indonesia dianggap 
mempunyai kesamaan situasi dengan Kenya. Oleh karena itu, suatu penelitian yang empiris mengenai 
kasus di Indonesia harus dilaksanakan. Kajian tersebut akan sangat bermanfaat sebagai masukan bagi 
para pembuat kebijakan. Pemisahan kajian-kajian serupa menurut jenis mobilitas dan tempat kerja 
(daerah rawan) akan mempertajam arah pengembangan kebijakan untuk menghindari penyebaran 
HIV/AIDS.  

Usulan untuk rencana aksi. 

Meskipun hasil-hasil penelitian mengenai migrasi dan HIV/AIDS yang dilaksanakan di 
Indonesia jauh dari memuaskan; beberapa usulan untuk segera dilakukannya rencana aksi telah 
bermunculan. Yang pertama dari usulan tersebut, adalah jika kita sepakat bahwa ada ‘daerah rawan’ 
yang beresiko tinggi terjangkit HIV/AIDS, perhatian dan aksi harus segera dilaksanakan. ‘Daerah 
rawan’ ini dapat dengan mudah terlihat di kawasan-kawasan kumuh, pemukiman penduduk liar dan 
pemukiman ilegal lain di kota-kota besar di Indonesia, seperti Jakarta dan Surabaya. Komunitas ini 
terdiri dari para pendatang dari daerah pedesaan ke daerah perkotaan; sebagian dari mereka adalah 
para migran yang terpisah dari keluarga mereka, yang tetap tinggal di daerah pedesaan. Pekerjaan 
mereka beragam, sebagian besar di sektor informal, tanpa mendapat tunjangan pekerjaan dan tanpa 
jaminan sosial. Sebagian dari mereka adalah perempuan pekerja seks komersial. Namun, meskipun 
mereka secara de facto merupakan penduduk di propinsi atau daerah tersebut, namun mereka tidak 
diakui sebagai penduduk secara de jure. Maka mereka tidak memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP), 
dan oleh karena itu mereka tidak memiliki akses untuk mendapatkan program jaring pengaman sosial 
dari pemerintah setempat, mereka juga tidak memiliki akses untuk mendapatkan sistem layanan sosial 
seperti Kartu Sehat (kartu sehat untuk mendapatkan layanan kesehatan gratis). Bagaimana kita dapat 
mencegah mereka dari terjangkit HIV/AIDS? Orang-orang ini berada di luar sistem layanan 
pemerintah.  

Perhatian yang kedua adalah kesehatan reproduksi perempuan yang merupakan istri dari para 
migran dan para migran yang baru kembali. Para migran yang baru kembali sangat sulit dideteksi. 
Program harus dikembangkan sebagai pencegahan maupun tindakan perbaikan untuk menghindari 
penyebaran lebih lanjut dari infeksi HIV/AIDS. Adalah hak setiap perempuan atau istri untuk 
mengetahui apakah suami mereka telah terinfeksi STI dan /atau HIV/AIDS. Hak-hak tersebut sangat 
terabaikan dalam kasus ini, dan dampaknya akan mengancam pada kualitas generasi yang akan 
datang. 
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Komentar dari Para Peserta 

Wahyu Susilo  

(KOPBUMI – Konsorsium untuk Bantuan Hukum Migran Indonesia) 

“Baru-baru ini, kami berkesempatan untuk mengikuti rute tradisional para migran (sebagian besar 
para migran tidak resmi) di Tawau, Kalimantan Timur– menyeberang perbatasan ke Sarawak”. 
Berbeda dengan laporan penelitian, para migran di kawasan tersebut pindah beserta keluarga mereka 
(laporan menyatakan bahwa mayoritas para migran meninggalkan keluarga mereka). Sebagian dari 
mereka tidak memiliki dokumen resmi. Ciri-ciri khusus Pekerja migran Indonesia yang tidak resmi 
(ada ratusan ribu para migran Indonesia yang tidak resmi – tahun lalu, 300.000 pekerja ilegal/tidak 
resmi dari Indonesia bekerja di Malaysia telah diberi amnesti yang ditawarkan oleh Pemerintah 
Malaysia), mereka tidak memiliki akses untuk mendapatkan layanan kesehatan dan perlindungan – 
berarti tanpa dukungan dokumen resmi mereka akan mendapat perlakuan tegas dari penguasa.   

Namun, sangat mungkin para migran resmi juga tidak mendapat akses untuk memperoleh 
fasilitas kesehatan. 

(Catatan: Mayoritas OMW (pekerja migran antar negara) Indonesia, atau berjumlah lebih dari 
2,5 juta orang adalah perempuan desa berusia muda dengan sedikit pendidikan dan hanya sedikit yang 
berpengalaman bepergian ke luar daerah asalnya, bekerja di Timur Tengah, Asia Tenggara – 
Malaysia, Singapura, Brunei-, dan negara-negara Pasifik – Hong Kong, Taiwan, Korea Selatan. 
Sebagian besar bekerja sebagai pembantu rumah tangga, perlakuan pelecehan fisik dan seksual sering 
dilaporkan dari waktu ke waktu. OMW lain dalam proporsi yang sedikit adalah kaum laki-laki yang 
bekerja di perkebunan dan konstruksi. Pekerja pendatang dalam negeri juga lazim ada di seluruh 
penjuru negeri – lihat detail dalam Laporan).  

Keterangan tanbahan diberikan oleh Tina (bekas - pekerja migran di Hong Kong): 

Sebagian besar OMW ditipu saat mulai mengikuti proses rekrutmen – mereka hampir-hampir tidak 
mendapat upah karena gaji yang mereka peroleh jauh di bawah nilai yang tertera dalam kontrak, maka 
hal ini akan menjadi salah satu faktor penyebab bila kita menemukan beberapa di antara para migran 
yang akhirnya terlibat dalam industri seks. 

Susanti 

(Departemen Sosial) 

Bagi para komentator – “kami pikir sebaiknya anda (pembaca) membandingkan temuan-temuan ini 
dengan riset-riset lain  atau  riset anda sendiri”. 

 

Aramoto 

“Kami ingin tahu apakah Graeme Hugo mempunyai kesempatan untuk melakukan kajian dengan 
meneliti ‘asrama’ – (rumah-rumah yang disewakan bagi sekelompok pekerja, pelajar, laki-laki dan 
perempuan), di sebagian kota besar seperti Jakarta, Bandung, Yogyakarta, serta kota-kota besar 
lainnya – dimana dicurigai sering terjadi hubungan seks di sana”.  
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Hasan Basri 

SPSI Reformasi 

• Pekerja tak terorgainisir (sektor informal) mungkin merupakan pekerja yang lebih rentan 
karena upah mereka di bawah upah minimum regional, sehingga terlalu minim bagi 
mereka untuk mendatangi hiburan seks.  

• Meskipun data dalam laporan tidak dapat diterima, laporan tersebut cukup bagus sebagai 
sebuah referensi  

• Pekerja pendatang seharusnya tidak perlu dipersalahkan atau terstigmatisasi. Migrasi 
tidak dapat dihentikan sama sekali – “pada kenyataannya peranan mereka bagi negara 
adalah sangat besar, dalam hal devisa yang masuk dan lapangan kerja”.  

  

Flora  

Program ASA  

• Setuju bahwa mobilitas penduduk bagaimanapun juga mempunyai keterkaitan dengan 
resiko/kerentanan yang lebih tinggi untuk terjangkit infeksi HIV 

• Setuju dengan keterangan dari Sri Murtiningsih berkenaan dengan temuan-temuan dari 
penelitian-penelitian yang sejenis di Afrika 

• Setuju bahwa HIV pada akhirnya dapat merusak sumber daya manusia 
• Pertanyaan harus dirubah menjadi “Bagaimana Mengatasinya”. Kita juga membutuhkan 

suatu riset yang lebih berorientasi aksi.  
• Kita harus berhati-hati dalam membuat suatu kesimpulan karena dapat menyesatkan kita 

sehingga dapat men-stigmatisasi para pekerja pendatang atau mempersalahkan pekerja 
seks 

• (keterangan tambahan untuk Hasan Basri: “meskipun upah para pekerja terorganisir 
sangat rendah, namun mereka masih dapat mendatangi pekerja seks karena ada banyak 
pekerja seks yang tetap menerima bayaran yang rendah). 
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Tanggapan dari Graeme Hugo dan pembaca 

 

Endang Sulistyaningsih 

• sebagai jawaban untuk Susanti, adalah sangat tidak memungkinkan untuk 
membandingkan kajian Hugo dengan riset lain karena belum ada kajian sejenis yang 
pernah diadakan dalam bidang ini di Indonesia. Lagipula, kami adalah seorang ahli 
ekonomi dari hasil pelatihan – dan tidak berwenang untuk menguraikan lebih jauh 
temuan-temuan yang terkait dengan kejadian HIV. 

• Kajian yang dilakukan Hugo, secara konseptual sangat menarik, karena resiko HIV dapat 
menjadi suatu beban dalam model perpindahan tenaga kerja.  

 

Sri Murtiningsih Adioetomo 

• Setuju bahwa riset yang berorientasikan aksi atau riset yang berbasiskan pada kebijakan 
sangat diperlukan  

• Pekerja pendatang tidak dapat dan sebaiknya jangan dihentikan – migrasi merupakan 
sebagian dari hak asasi kita. Sayangnya, perlindungan bagi para migran – maupun akses 
pada layanan kesehatan, konseling hukum, dll., sangat sulit diperoleh. Para pendatang 
Indonesia di luar negeri sebagian besar adalah perempuan, kadang-kadang menghadapi 
tekanan-tekanan dari suami mereka yakni mengacu pada berita baru-baru ini dalam 
sebuah surat kabar nasional dimana para suami menikah lagi dengan menggunakan dana 
dari istri mereka yang bekerja di luar negeri. 

 

Graeme Hugo 

• Setuju bahwa para migran tidak resmi kurang mendapat akses pada layanan kesehatan. 
Dalam beberapa kasus, para pekerja pendatang resmi maupun tidak resmi tidak memiliki 
akses untuk mendapatkan informasi sehingga mereka sering tertipu dan terbujuk – 
mereka harus membayar biaya ekstra, menjual aset mereka, dan bahkan sering upah yang 
mereka peroleh berbeda dengan yang tertera dalam kontrak. Kadang-kadang, mereka 
berpindah di dalam wilayah Indonesia, dari desa ke Jakarta sebagai contoh, menghadapi 
kesulitan untuk mendapatkan Kartu Tanda Penduduk Jakarta dan pada akhirnya mustahil 
untuk mendapatkan layanan kesehatan umum yang disubsidi oleh pemerintah. 

• Adalah benar bahwa riset yang berorientasikan kebijakan/aksi sangat penting dan relevan 
untuk persoalan ini 

• Setuju bahwa HIV dapat merusak pengembangan sumber daya manusia. 
• Kita harus hati-hati untuk tidak men-stigmatisasi para migran sebagai sumber penyebaran 

HIV. Para migran merupakan kelompok yang mudah untuk dipersalahkan. 
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DISKUSI KELOMPOK 

 

Kelompok I 

Rekomendasi: 

• Membentuk sebuah kelompok kerja untuk menindak-lanjuti hasil-hasil lokakarya 
• pemfokusan tidak harus dibatasi pada pekerja pendatang saja karena ada sektor-sektor 

lain yang rentan terhadap HIV, seperti sopir truk, pelaut, pelajar, dll. Untuk setiap jenis 
migran (yang bersirkulasi, pekerja pendatang, dan para pengungsi), diperlukan sebuah 
intervensi yang komprehensif yang meliputi: IEC/BCC, perlakuan/perawatan/dukungan, 
kebijakan advokasi/kebijakan pengembangan. Kebijakan perlindungan diperlukan bagi 
orang-orang dalam mobilitas. 

• Bidang-bidang yang diprioritaskan meliputi bidang pendidikan (prioritas teratas), 
pengawasan pada penduduk strategis, perawatan & konseling (lebih tepat dilaksanakan 
oleh LSM) 

• Penelitian lebih lanjut memang diperlukan namun sangat mahal. Mengambil keuntungan 
dari data yang ada itu lebih penting – riset tidak harus bersifat akademis namun harus 
lebih berorientasi aksi. Riset sebaiknya dilakukan dalam jalur aksi atau advokasi. Dalam 
hal ini, sebuah “Tim kesehatan reproduksi” harus dibentuk.  

• Pemerintah harus lebih responsif pada persoalan kerentanan terhadap HIV. 
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Kelompok II 

Rekomendasi: 

• Pemetaan seluruh lokasi, sebagaimana direkomendasikan dalam Laporan, adalah sangat 
perlu. Demikian pula dengan pemetaan seluruh lembaga-lembaga/stakeholder, dan klien. 

• Konsep migran harus diperluas sehingga mencakup orang asing yang bekerja/tinggal di 
Indonesia dan pelajar yang pindah antar propinsi– yang merupakan ciri yang sangat khas 
di Indonesia. 

 

Keadaan Saat ini Bidang-bidang Intervensi  Hal yang wajib 

Kebijakan --> tidak ada 
kebijakan 

Bantuan hukum 
Komitmen tingkat 
tinggi 

Data -- > kurangnya data Survei, pemetaan 

Terus-menerus + 
teratur, tidak 
insidentil 

Cakupan: nasional, 
lokal, dan regional 

Operasional --> tidak ada 
program 

• Harus menjangkau pekerja 
pendatang dan agen rekruitmen 

• Untuk pemerintah: perencanaan 
strategis, anggaran 
berkesinambungan, koordinasi, 
pemantauan & evaluasi  

 

Jaringan --> ada Bantuan hukum  
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Kelompok III 

Rekomendasi: 

Pemberdayaan para migran merupakan kunci, melalui pelatihan dalam peningkatan keahlian dan hak-
hak pekerja, dan HIV/AIDS, yang sedang dilakukan pada keluarga mereka dan pada para migran yang 
kembali, di tempat kerja, atau di tempat-tempat umum  
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PIDATO PENUTUPAN 

 (Diah Widarti, Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi) 

 

Setelah menyimak presentasi Prof. Graeme Hugo pagi ini, diikuti dengan diskusi sesudahnya, 
dan presentasi kelompok kerja, maka ada sejumlah butir-butir pokok permasalahan yang dapat ditarik. 

Indonesia telah menjadi salah satu negara sumber pekerja migran internasional terbesar di 
dunia selama dasawarsa terakhir dan dasawarsa-dasawarsa berikutnya. Karena Indonesia merupakan 
salah satu negara berpenduduk terbesar di dunia dan memiliki tingkat pengangguran yang sangat 
tinggi, negara ini menjadi salah satu negara dengan tenaga kerja berlebih terbesar di dunia dan sumber 
pekerja migran yang paling penting. Penelitian juga mengungkapkan bahwa kita berurusan dengan 
masyarakat yang sangat aktif bergerak; laki-laki dan perempuan hampir sama aktifnya. 

Jumlah kasus positif HIV/AIDs yang dilaporkan di Indonesia sangat sedikit meskipun ada 
peningkatan jumlah yang cukup besar pada akhir tahun 1990-an. Namun, masing-masing kita harus 
waspada terhadap jumlah yang kecil tersebut, karena: 

• Tidak disangsikan lagi bahwa ada banyak kasus yang tidak dilaporkan. 
• Ada peningkatan yang tetap pada kasus yang dilaporkan setiap tahunnya. 
• Kondisi di Indonesia terlihat sangat menunjang bagi penyebaran penyakit tersebut dengan 

cepat, mungkin dengan cara yang sama dengan apa yang telah terjadi di Thailand. 

Maka, persoalan yang penting di sini adalah adanya kecepatan peningkatan yang relatif tinggi 
dari penyakit tersebut. Hal ini harus membuat kita jadi lebih waspada terhadap potensi meluasnya 
penyebaran penyakit tersebut. 

Temuan-temuan dari berbagai macam penelitian dan diskusi hari ini benar-benar telah 
memperingatkan kita akan adanya fakta bahwa ada hubungan antara mobilitas penduduk dan luasnya 
HIV/AIDs. Sudah barang tentu hal ini hanya terjadi bila para pendatang tersebut terlibat dalam 
perilaku seksual beresiko tinggi pada tingkatan yang lebih besar daripada mereka yang bukan 
pendatang. Namun, di Indonesia belum ada pertimbangan pada hubungan-hubungan antara 
perpindahan penduduk dengan penyebaran HIV/AIDS. 

Data juga membuktikan bahwa beberapa daerah di Indonesia yang merupakan daerah dengan 
tingkat kejadian HIV/AIDs yang sangat tinggi adalah Jakarta, Papua, Riau, Bali dan Sulawesi Utara. 
Hal ini bukan berarti keberadaan kejadian di daerah-daerah lain diabaikan. 

Di Indonesia potensi penyebaran epidemi HIV/AIDs di masa yang akan datang dapat 
diantisipasi melalui: 

• Peningkatan kecenderungan prostitusi 
• Migrasi di dalam negeri dan ke luar negeri  
• Urbanisasi  
• Perkembangan industri pariwisata 
• Kemiskinan 
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• Kedekatan dengan daerah-daerah yang telah terkena epidemi  
• Peningkatan kebebasan seks  
• Perilaku seks beresiko tinggi pada kelompok-kelompok tertentu. 

Dari sudut pandang lapangan kerja, faktor-faktor yang berpotensi mengarah pada HIV/AIDs 
adalah pengangguran dan kurangnya lapangan kerja. Meskipun pemerintah telah berupaya 
memecahkan masalah pengangguran dan kurangnya lapangan kerja, namun penurunan perekonomian 
yang telah terjadi saat ini nampaknya semakin mendorong kelompok-kelompok tertentu dari 
masyarakat untuk terlibat dalam kegiatan seksual untuk alasan ekonomi. Kelompok-kelompok ini 
sebagian besar adalah orang-orang berusia muda dan memiliki sedikit pengetahuan tentang HIV/AIDs 
sehingga menjadi kelompok yang berpotensi beresiko tinggi terjangkit HIV/AIDs. 

Fakta juga menunjukkan bahwa para pekerja kontrak antar negara sebagian besar adalah 
perempuan dengan tingkat pendidikan yang rendah, mereka nampaknya merupakan kelompok harus 
dilindungi dengan diberikan pengetahuan tentang penyakit tersebut. Kami atau paling tidak saya 
sendiri setuju bahwa pengetahuan tentang HIV/AIDs di kalangan pekerja kontrak resmi masih terlalu 
rendah, itu belum termasuk jika kita membahas pula kalangan para pekerja migran yang ke luar negeri 
tanpa dokumen resmi maupun para migran ilegal. Perdagangan manusia – juga semakin meningkat.  

Dalam keterkaitannya dengan mobilitas penduduk, hampir mustahil untuk menghentikan 
mobilitas penduduk dalam rangka untuk mengendalikan penyakit tersebut. Mobilitas penduduk 
nampaknya merupakan salah satu dari upaya pengembangan sumber daya manusia. Apa yang dapat 
dilakukan seseorang untuk mengurangi resiko adalah dengan mencegah mereka dari terjangkit 
penyakit tersebut. 

Kurang masuk akal bila kita berupaya untuk mempengaruhi mobilitas, karena setiap orang 
menginginkan keberhasilan yang sangat lancar. Kita lebih baik bersikap sebagaimana yang 
dinyatakan Prof. Hugo bahwa adalah sangat penting untuk mengetahui dan memahami pola mobilitas 
penduduk dari para pendatang, dalam hal karakteristik daerah asal, daerah tujuan, lama masa tinggal 
dan karakteristik lainnya. Melalui pemahaman ini seseorang akan mendapat visi yang lebih baik 
mengenai bagaimana intervensi seharusnya dilakukan. 

Oleh karena adanya perbedaan dalam besaran, mode penularan, atau penyebab infeksi 
HIV/AIDS, saya pikir setiap orang di ruangan ini akan setuju bahwa kita semua memiliki tujuan yang 
sama. Tujuan ini adalah bagaimana mengendalikan atau setidaknya mempertahankan tingkat kejadian 
HIV/AIDs serendah mungkin. Dengan kata lain, intervensi diperlukan dalam rangka untuk 
mengurangi atau untuk mencegah penyebaran HIV/AIDs. 

Diskusi menghimbau adanya kesadaran kita tentang fakta-fakta bahwa tempat kerja dan 
perekrutan pekerja merupakan hal yang sangat penting untuk dipertimbangkan. Fakta-fakta ini juga 
menunjukkan bahwa beberapa kelompok mungkin telah diabaikan sebagai kelompok yang rentan 
terhadap infeksi HIV/AIDS. Mereka juga tidak mendapatkan akses layanan informasi dan layanan 
kesehatan yang terkait khususnya dengan infeksi HIV/AIDs. Kelompok-kelompok ini termasuk 
pekerja pendatang tanpa dokumen resmi, tuna wisma, pekerja di sektor informal, pekerja pabrik yang 
hidup dalam kebebasan seksual yang relatif tinggi dengan sesama pekerja pabrik. Dengan status 
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mereka yang ilegal dan tidak memiliki dokumen, mereka sering ditolak untuk mendapatkan layanan-
layanan tersebut. 

Mobilitas penduduk meningkatkan resiko kerentanan terhadap HIV/AIDs; oleh karena itu 
HIV/AIDs dapat merusak upaya pengembangan sumber daya manusia. Namun, hampir mustahil 
untuk menghentikan arus mobilitas tersebut. 

Terkait dengan pekerja kontrak luar negeri, disepakati bahwa khususnya dalam situasi 
perekonomian saat ini, bekerja di luar negeri adalah suatu hal yang sangat penting. Apa yang perlu 
kita tekankan adalah upaya untuk mengurangi persoalan-persoalan negatif yang terkait dengannya. 

Kajian saat ini mengusulkan rekomendasi-rekomendasi seperti:  

• Intervensi dalam hubungan antara mobilitas penduduk - industri seks - HIV/AIDSs, oleh 
karena itu rekomendasi ini merupakan indikasi dari riset berkesinambungan yang sangat 
dibutuhkan. Beberapa di antaranya adalah  

- Menyusun inventaris yang komprehensif dan peta lokasi untuk seluruh wilayah 
Indonesia dimana ada konsentrasi pekerja pendatang yang cukup besar dan industri 
seks terkait.  

- Inventaris tersebut harus dijadikan dasar untuk melaksanakan survai yang 
komprehensif tentang sampel dari berbagai jenis daerah tujuan dan daerah asal 
pekerja pendatang. Survei ini harus meliputi pekerja pendatang dan pekerja seks 
beserta komunitas asal mereka. 

- Riset yang terkait dengan migrasi pekerja internasional  
- Pelaksanaan penelitian tentang perilaku beresiko di kalangan pekerja kontrak luar 

negeri dari Indonesia, seperti halnya penelitian di kalangan pekerja pendatang dalam 
negeri. 

• Rekomendasi-rekomendasi yang terkait dengan persoalan pengawasan penjagaan di 
Indonesia, termasuk antara lain: 

- Pemusatan pekerja pendatang dalam negeri  
- Pengawasan secara teratur terhadap sampel daerah asal  
- Pengawasan penuh terhadap pekerja di industri seks karena pekerja pendatang 

tampaknya mulai menggunakan pekerja seks di luar lokalisasi. 
• Rekomendasi-rekomendasi yang berupaya memanfaatkan pengetahuan tentang mobilitas 

penduduk dalam menyusun strategi-strategi umum yang terkait dengan penyebaran 
HIV/AIDS. 

• Rekomendasi-rekomendasi yang terkait dengan berbagai strategi pencegahan dan 
intervensi yang terkait dengan HIV/AIDs di kalangan penduduk yang dinamis di 
Indonesia. 

Diskusi ini telah mencapai kata sepakat bahwa setiap kelompok kerja harus difokuskan pada 
tiga (3) bidang utama yang terkait dengan mobilitas penduduk dan resiko HIV/AIDs, yaitu: 

i) Kebijakan  
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ii) Ketersediaan data 

iii) Tindakan  

• Preventif 
• Kuratif 

Ketiga kelompok kerja yang dibentuk selama lokakarya ini telah menyetujui hal-hal 

berikut ini. 

• Konsep “pendatang” yang terkait dengan kerentanan terhadap HIV/AIDs harus ditetapkan 
secara jelas. Apakah mereka pendatang dalam negeri atau internasional? Apakah mereka 
pendatang dari desa ke kota? Apakah mereka pelajar? Pekerja? Pendatang biasa, dll.? 

• Ada kebutuhan untuk membentuk sebuah kelompok kerja untuk menindaklanjuti 
lokakarya hari ini. 

• Ketersediaan data juga dianggap sangat penting. Hal ini disebabkan karena data yang 
dapat terpercaya dan terkini dibutuhkan untuk merumuskan kebijakan yang tepat. Namun, 
beberapa argumen yang muncul menyatakan bahwa riset menjadi hal yang sekunder bila 
ketersediaan data terjamin. Sebagian berargumentasi bahwa riset harus dijadikan prioritas 
utama ketimbang yang lain. 

• Ada kebutuhan untuk membahas langkah mana yang harus dilakukan terlebih dahulu. 
Apakah melaksanakan riset sebelum melakukan aksi? Atau dapatkah riset ini dilakukan 
seiring dengan aksi yang sedang berjalan? Jawaban dari pertanyaan-pertanyaan ini dapat 
dinegosiasikan, tergantung dari jenis data apa yang tersedia, jenis program aksi, dan jenis 
informasi tambahan yang dibutuhkan untuk mendukung program aksi yang diusulkan 
tersebut? 

• Dalam hal kebijakan bantuan hukum dan kebijakan pengembangan, harus dibedakan 
antara satu kelompok sasaran dengan kelompok sasaran yang lain. Usia, pendidikan, 
budaya, latar belakang sosio-ekonomi dan lain-lain dapat membawa perbedaan-perbedaan 
tersebut ke kelompok sasaran tersebut. Oleh karena itu ada suatu kebutuhan yang 
mendesak untuk memahami sifat dan kebutuhan setiap kelompok sasaran. 

• Untuk memantau potensi infeksi HIV/AIDS, kita menyederhanakan prosedur bagi 
seseorang untuk mencari bantuan yang terkait dengan infeksi HIV/AIDS. 

• Intervensi dapat dilakukan melalui pekerja, agen tenaga kerja (perekrut), dan kementerian 
teknis pemerintah, yang harus meliputi awal proses keberangkatan hingga kepulangan 
para migran. 

• Intervensi dapat dilakukan melalui pemberdayaan para migran. Intervensi ini dapat 
dilakukan melalui “pembekalan” tentang pengetahuan kesehatan, hak-hak pekerja, dll. 
Pemberdayaan ini harus dilakukan  mulai dari lingkungan keluarga, di tempat kerja dan di daerah 
tujuan yang baru. Bagi para migran yang telah menikah, faktor penting untuk membentengi 
mereka adalah dengan “cinta”. 
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utzair@mailbpi.go.id 
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Jl. Salemba Raya No. 28, Jakarta 
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Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi 
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Fax.: 8314764, 85909885) 

 

Dr. Suryadi Gunawan Departemen kesehatan 

 

Baby Jim Aditya , AIDS Activities 765 2737, 0816 849 305, 
babyss@hotmail.com 

 

Rina Dwi Lestari DPRD Karimun Riau  0777 – 323837 
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Mr. Pd. Firman    

Ms. Ofrin Sitorus    

 

CIMW 

MS. Betty 

P. Sri Fajar  

Maria Hartiningsih, 

Testiani Simanjuntak, 

Nancy,  

 

RCTI 

Bisnis Indonesia 

Kompas 

The Jakarta Post 

Suara Pembaruan 

Dr. Georg Petersen, Chair UN of HIV/AIDS  
  

Dr. Jane Wilson, UNAIDS  

Dr. Amaya Maw-Naing,  

Dr. Bing Wibisono, WHO  

Ms. Farida Sarkawi, UNFPA  

Ms. Vanda Trigno; UNFPA 

Mr. Alan Boulton, ILO   

Ms. Mukda Sunkool, ILO   

Mr. Verdi Yusuf, ILO   

Prof. Grame Hugo University Adelaide 

-   Mr. Kus Pujiono UNDP - Project Manager 
HIV/AIDS 

 

Kelompok Kerja Teknis (Technical Working Group) PBB 
tentang HIV/AIDS 

Jumlah peserta: 66 
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Peserta Sesi Kelompok Kerja  

 

Kelompok I 

 

No Nama Organisasi 

1 Rudi ADRA – Advokasi untuk Pekerja Seks, Jakarta 

2 Abdul Syukur Yayasan Prima Sejahtera 

3 Hasan Basri FSPSI – Federasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Reformasi 

4 Sarah Domingo International Organization of Migration 

5 Ika Yayasan Kembang, Yogyakarta 

6 Liliana Arian Yayasan Tanpa Batas untuk Pencegahan AIDS  

7 Flora Family Health International 

8 Penry AUSAID 

9 Any Departemen kesehatan, Direktorat Jenderal Layanan Sosial  

10 Ester ADRA – Advokasi untuk Pekerja Seks, Jakarta 

11 Dirman Center for Indonesian Migrant Workers 

Kelompok II 

 

No Nama Organisasi 

1 Hotlan Pardosi Serikat Buruh Seluruh Indonesia 

2 Sri Wahyu Ningsih Yayasan Pelita Ilmu  

3 Ofrin Sitorus Indonesian workers in Hong Kong 

(Center for Indonesian Migrant Workers) 

4 Pratiwi Balai Keselamatan –  

(Social & Health Workers Association) 

5 Yen Yerus Rusalam ASA/FHI 

6 Berti Mamoto NGO consurtium for AIDS prevention 

7 Surija BKKBN (Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional)  

8 Kuspujiono UNDP, Jakarta 
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Kelompok III 

 

No Nama Organisasi 

1 B. Wiritono WHO 

2 Agustina Watiliti  

3 Elen Simanungkalit ADRA – Indonesia 

4 Ardent Siahaan ADRA – Indonesia 

5 Maurice Bloem PSK (Perawatan, ?) 

6 Glora Manurung BKKBN (Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional)  

7 Monika M. Yos Yayasan Prima Sejahtera  

8 Harida Bakri Serikat Buruh Seluruh Indonesia 

9 Susanti Herlambang Departemen Sosial 

10 Vanda Trigno UNPFA 

11 Ika Harmawasi Yayasan Kembang 

12 Suryadi Gunawan MOA 

13 Flora Tanujaya ASA 

 


