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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. 
  



 

 

Pengantar dari NEXUS Institute 
 
Saya dengan senang hati mempersembahkan “Going Home (Pulang ke Rumah)”, yang merupakan 
terbitan pertama dari serangkaian studi yang dilakukan oleh NEXUS Institute yang merinci jalur 
yang tidak pasti dan berbahaya yang dihadapi oleh banyak korban perdagangan orang di 
Indonesia. Seperti yang digambarkan di laporan ini, bagi banyak individu, pengalaman buruk 
berada dalam jeratan perbudakan modern dan di bawah kondisi ekploitasi berat sering kali diikuti 
dengan perjuangan yang sulit untuk menata kehidupannya kembali. Beberapa mendapatkan 
dukungan dari keluarga, tetapi yang lain harus menghadapi perjuangan ini sendirian. Para 
perempuan dan laki-laki ini berbagi cerita mereka kepada kami, dan untuk itu, mengungkap cerita-
cerita tentang harapan, tekad, ketekunan, keberanian, dan ketahanan mereka. Laporan ini 
mendokumentasikan pengalaman-pengalaman mereka dan memperkenalkan dukungan apa saja 
yang tersedia untuk reintegrasi korban perdagangan orang di Indonesia, dan keterbatasan dan 
rintangan yang dihadapi mereka dalam mengakses dukungan tersebut. 
 
Sementara kemajuan penting dalam upaya-upaya mengakhiri perbudakan modern secara global 
telah dicapai, pengakuan akan peran pentingnya dukungan sebagai sebuah komponen dari upaya-
upaya menyeluruh negara untuk menghapuskan perbudakan masa kini telah tertinggal. Tentu saja 
dukungan reintegrasi merupakan kunci dari pemulihan korban setelah mengalami eksploitasi dan 
diperdagangkan. Selain itu, memperkuat reintegrasi membantu mencegah perdagangan orang 
dengan cara yang berbeda dengan kegiatan-kegiatan pencegahan lainnya. Para korban 
perdagangan orang – khususnya yang tidak teridentifikasi dan tidak terbantu – adalah di antara 
yang paling rentan untuk kembali diperbudak, mengabadikan sebuah siklus yang bisa diputuskan 
dengan cara paling efektif dengan kebijakan-kebijakan yang memadai dan praktek-praktek 
pemberian dukungan reintegrasi. Oleh karena itu strategi pencegahan sebuah negara tidak akan 
lengkap tanpa memasukkan dukungan reintegrasi yang berarti. 
 
Memberikan dukungan kepada korban perdagangan orang dalam perjalanannya menuju 
pemulihan juga merupakan hal yang perlu dilakukan. Keharusan bagi negara-negara untuk 
mendukung pemulihan jangka panjang – berbeda dengan memberikan bantuan jangka pendek, 
perawatan darurat – bisa ditemukan dalam hukum internasional, serta dalam arahan, deklarasi, 
rencana aksi, dan bimbingan global dan regional yang diterbitkan oleh masyarakat internasional 
selama lebih dari satu dekade. Konsensus internasional yang jelas baru-baru ini ditegaskan kembali 
dalam surat dan semangat Konvensi Anti-Perdagangan Orang, khususnya Perempuan dan Anak-
anak Perhimpunan Bangsa-bangsa Asia Tenggara (ASEAN). Perjanjian multilateral ini, 
menggaungkan kebijakan dan hukum internasional yang ada, mengharuskan tiap negara untuk 
menggunakan upaya-upaya terbaiknya untuk membantu dalam reintegrasi korban perdagangan 
orang. 
 
Fokus laporan ini adalah Indonesia. Namun, korban perdagangan orang dari berbagai negara di 
dunia menghadapi tantangan yang sama ketika mereka mencoba untuk melakukan pemulihan dan 
reintegrasi setelah mengalami eksploitasi. Dan mereka telah berbagi cerita yang sama dengan yang 
diceritakan kepada NEXUS Institute. Oleh karena itu, sementara kita semua terus bekerja untuk 
mengakhiri perbudakan modern, juga penting untuk bekerja dengan mereka yang sudah menjadi 
korban. Hal ini termasuk membantu mereka melalui pelayanan-pelayanan reintegrasi, mengurangi 
kesulitan dan rintangan yang dihadapi oleh korban perdagangan orang pasca perbudakan 
sementara mereka menata hidupnya kembali.  
 
Kami berharap laporan ini, bersama dengan laporan lain dalam rangkaian ini, informatif dan 
berguna bagi Anda dalam memahami isu penting tentang reintegrasi dan langkah-langkah praktis 



 

yang tersedia untuk meningkatkan penyediaan dukungan reintegrasi bagi korban perdagangan 
orang – laki-laki, perempuan dan anak-anak – dalam semua bentuk.  
 
Kami mengundang Anda untuk mengikuti kerja-kerja kami melalui www.NEXUSInstitute.net dan 
@NEXUSInstitute. 
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