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Foto Sampul: Seorang mantan pekerja migran di desa asalnya di Jawa Barat.  
Foto-foto dalam laporan ini menggambarkan berbagai aspek dari kehidupan sehari-hari di Indonesia. 
Kecuali disebutkan (sebagai korban trafficking), individu-individu dalam foto-foto tersebut  bukan 
merupakan korban trafficking.
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Sambutan Menteri Sosial Republik Indonesia 
 
Petama-tama, saya menyambut baik gagasan untuk menyusun buku hasil penelitian tentang 
penanganan perdagangan orang di Indonesia yang dilaksanakan oleh NEXUS Institue Amerika 
Serikat. Hasil penelitian yang dituangkan dalam buku berjudul “Pulang Ke Rumah, Tantangan 
Reintegrasi Korban Perdagangan Orang di Indonesia, menggambarkan polarisasi perdagangan orang 
di Indonesia. Hal ini bisa menjadi acuan penting dalam membantu pemerintah untuk menangani 
korban perdagangan orang.  
 
Perdagangan manusia atau human trafficking di Indonesia adalah masalah penting yang harus 
mendapatkan perhatian dari semua komponen bangsa. Banyak data yang menunjukkan bahwa 
terdapat lonjakan dan kualitas dari perlakuan humantrafficking di Indonesia. Salah satu data yang 
mencengangkan adalah dari UNICEF di Jakarta yang menyatakan bahwa sekitar 40.000 – 70.000 
orang Indonesia per-tahunnya dikirim menjadi pekerja seks komersial di Malaysia, Singapura, 
Taiwan dan Australia.Kemudian sebuah badan penelitian di Malaysia menunjukkan angka yang 
lebih mengejutkan lagi, bahwa sekitar 6.705 orang Indonesia bekerja sebagai pekerja seks komersial 
di Malaysia. 
 
Departemen Luar Negeri Amerika Serikat pada 2010 menyebutkan bahwa Indonesia merupakan 
negara sumber utama human trafficking, negara tujuan dan transit bagi perempuan, anak-anak dan 
orang-orang yang menjadi sasaran humantrafficking, khususnya prostitusi dan kerja paksa. Ini 
terjadi karena migrasi yang berlangsung di Indonesia adalah migrasi yang tidak aman, sehingga 
trafficking seakan menjadi bagian integral dalam proses migrasi itu sendiri. Mulai dari pemalsuan 
dokumen, pemalsuan identitas, umur, kemudian akses informasi yang tidak sampai ke basis calon 
buruh migran sampai minimnya perlindungan hukum dari negara. 
 
Fakta empiris diatas memerlukan perhatian yang sungguh sungguh dari berbagai elemen 
masyarakat untuk ikut menanganinya. Persoalan perdagangan orang merupakan persoalan dari 
hulu ke hilir yang penanganannya memerlukan pendekatan yang komprehensif. Pada posisi hulu 
persoalannya adalah bagaimana menurunkan angka kemiskinan yang selama ini menjadi faktor 
utama terjadinya perdagangan orang. Sementara pada posisi hilir adalah membantu reintegrasi 
korban perdagangan orang dengan keluarga dan masyarakatnya.  
 
Kementrian Sosial yang mempunyai mandat utama untuk melaksanakan pelayanan sosial 
memasukan korban trafficking sebagai salah satu Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS). 
Diantara bentuk-bentuk humantrafficking yang ditangani Kementerian Sosial adalah Buruh Anak, 
Buruh paksa, penghambaan, pekerja seks anak, pekerja seks komersial, penipuan-penipuan 
pekerjaan ke luar negeri untuk kepentingan kerja paksa & murah, serta perlakuan-perlakuan 
kekerasan lainnya.  
 
Peraturan Presiden No. 69 tahun 2008 mengatur tentang gugus tugas/task force Tindak Pidana 
Perdagangan Orang (TPPO) lebih dikenal sebagai penanganan human traffciking, menempatkan 
Kementerian Sosial sebagai ketua sub gugus tugas pada bidang Rehabilitasi Sosial, yang 
didalamnya juga ada program pemulangan dan reintegrasi sosial bagi korban. 
 
Saya berharap dengan adanya Buku hasil Penelitian dari NEXUS Institute ini bisa memperkuat 
capaian-capaian kedepan, terutama yang terkait dengan: 
 



 

1. Penguatan Task Force TPPO Indonesia, baik dari segi pembenahan & pemutakhiran data, 
SDM, Sarana Prasarana, Sinergi Kerja & regulasi, maupun Kemitraan strategis dengan pihak 
terkait di dalam negeri & di luar negeri; 

2. Peningkatan capaian kinerja Task Force TPPO melalui perluasan penjangkauan, kemitraan 
dan optimalisasi potensi media (tulis maupun visual, social media, dll wahana tekologi 
informasi & komunikasi) serta optimalisasi pelibatan daerah dalam penanganan TPPO; 

3. Peningkatan kerjasama strategis secara regulasi maupun kegiatan pada konteks teritori 
nasional, regional maupun internasional. 

 
Akhir kata, saya sampaikan apresiasi atas penerbitan buku hasil penelitian ini. Saya berharap bahwa 
hasil penelitian ini mampu menginsiprasi dan memotivasi, tidak saja kepada teman-teman di 
Kementrian Sosial, tetapi juga kepada seluruh stakeholders, untuk memberikan pelayanan yang 
lebih baik terhadap korban perdagangan orang. Selamat dan Sukses. 
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