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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.



 

 
 
 
 
 
Buku ini dipersembahkan kepada Almarhum Bapak Dadang F Muchtar, Ketua Solidaritas Buruh 
Migran Karawang (SBMK) yang sangat berjasa memperjuangkan hak-hak buruh migran Indonesia 
dan keluarganya serta korban perdagangan orang sejak tahun 1998. 
 
NEXUS Institute sangat berterima kasih atas kontribusi beliau yang sangat penting pada proses 
penelitian tentang reintegras ikorban trafficking di Indonesia yang dilakukan selama tahun 2014 
hingga 2016. 
  



 

 

 

 

Sambutan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan 
Anak 
 
Assalamualaikum wr.wb. dan salam sejahtera untuk kita semua. 
 
Pertama-tama marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha  
 
Kuasa karena atas perkenan-Nya jua,buku “Pulang ke Rumah” ini dapat diselesaikan oleh Tim Peneliti 
dan Penyusun dalam upaya membantu korban dan meningkatkan efektifitas Pencegahan dan 
Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO). 
 
Kita menyadari bahwa korban TPPO sebagian besar adalah perempuan dan anak perempuan, 
termasuk mereka yang tinggal di daerah yang jauh di pedesaan dan di lokasi terpencil, hidup dalam 
serba kekurangan dengan tingkat pendidikan yang kurang memadai, sehingga diperlukan 
kepedulian dari berbagai pihak terutama tokoh masyarakat, tokoh agama dan adat serta para 
relawan dan penggiat kemanusiaan yang berada dekat dengan korban bisa membantu memberi 
dampingan bagi korban. 
 
Untuk itulah, saya sebagai Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, merasa 
adanya buku ini sangat penting untuk meningkatkan akses korban ke lembaga layanan terdekat di 
daerahnya. 
 
Diharapkan buku “Pulang ke Rumah” ini, tentunya akan menambah kuantitas dan kualitas referensi 
rujukan dalam penanganan korban TPPO yang dapat dimanfaatkan baik oleh korban TPPO itu 
sendiri maupun bagi pemangku kepentingan dan masyarakat yang peduli terhadap pemenuhan 
hak-hak korban. 
 
Semoga dengan adanya buku ini bermanfaat dalam menyediakan informasi dalam rangka 
pencegahan dan penanganan TPPO. 
 
Sekali lagi terima kasih atas penyusunan buku ini. Semoga pemberantasan TPPO dapat berjalan 
lebih baik lagi. 
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