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Pelajaran dari Lapangan…

¨ Studi panjangdilakukan di  Jawa
Barat  selama tiga tahun.

¨ Kehidupan korban  setelah
diperdagangkan -‐ identifikasi,  
rujukan,  bantuan,  reintegrasi
jangka panjang.

¨ Korban  berbagai bentuk
perdagangan orang  tenaga kerja.

¨ Pengalaman korban  TPPO  -‐ yang  
teridentifikasi dan yang  tidak;  
yang  dibantu dan yang  tanpa
bantuan.

¨ Partisipasi berbagai instansi dan
lembaga di  Jakarta  dan Jawa
Barat.Photo:  Peter  Biro
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Kerjasama,  Komitmen dan Kemitraan

¨ Kemitraan dengan KPPPA  
dan Kementerian Sosial

¨ Kemitraan dengan
pemerintah dan otoritas
daerah

¨ Kemitraan dengan LSM  di  
berbagai kabupaten dan
desa di  daerah Jawa Barat  
dan Jakarta



Para  korban berasal dari…



Kelompok Usia Saat
diperdagangkan

Pria (49) Perempuan (n=39)

Usia  saat  
diperdagangkan  
(untuk  korban  
kerja  paksa  /  
tenaga  kerja)

Kurang dari 18  (n=1) Kurang dari 18  (n=2)

18-‐29  (n=24) 18-‐29  (n=20)

30-‐39  (n=20) 30-‐39  (n=14)

40-‐49  (n=4) 40-‐49  (n=3)



Jenis TPPO  tenaga kerja

Pria (n=49) Perempuan (n=39)

Jenis TPPO Perikanan (n=32) Pekerja rumah
tangga (n=39)

Pekerja perkebunan
(n=8)

Pekerja pabrik
(n=4)
Pekerja Konstruksi
(n=3)
Lain-‐lain  (n=2)



Jenis TPPO  tenaga kerja

Photos:  Peter  Biro



Jenis TPPO  tenaga kerja
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Jenis TPPO  tenaga kerja
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Negara-‐negara yang  menjadi
tujuan/tempat eksploitasi



Negara  tempat eksploitasi korban kerja
paksa (n=88)

Korban  TPPO  Perempuan
sebagai pekerja rumah
tangga (n=39)

Korban TPPO  Pria
sebagai penangkap ikan
(n=32)

Korban TPPO  Pria
sebagai tenaga kerja
paksa (n=17)

Bahrain  (n=1) Ghana  (n=5) Malaysia  (n=12)

Brunei  (n=1) Mauritius  (n=1) Singapore  (n=3)

Jordan  (n=3) Taiwan  (Province  of  
China)  (n=5)

Taiwan  (Province  of  
China)  (n=2)

Malaysia  (n=9) South  Korea  (n=4)

Oman  (n=1) South  Africa  (n=7)

Qatar  (n=4) Trinidad  &  Tobago  (n=9)

Saudi  Arabia  (n=15) Uruguay  (n=1)
Singapore  (n=1)

Syria  (n=1)

UAE (n=3)



Rujukan /  bantuanmeningkatkan kesejahteraan
korban-‐ termasuk kapasitas sebagai saksi-‐korban

“Sampai saat ini,  mungkin
kejadian itu lima  atau enam
tahun yang  lalu,  masih di
pikiran saya,  tidakdapat
dihapuskan dari hidup saya.  
Saya menderita trauma”  
(Perempuan yang  
diperdagangkan sebagai
Pekerja rumah tangga).  

“Kondisimental  saya
menjadi lebih berani,  lebih
percaya diri”.  (Pria yang  
diperdagangkan sebagai
nelayan/penangkap ikan)

Photo:  Peter  Biro



Tantangandalam proses rujukan.  
Pelajaran dari lapangan

#1  – Banyak korban TPPO  yang  tidak dapat diidentifikasi

#2  – Kendala Struktural dalam memberikan rujukan

#3  – Kurangnya informasi terkait rujukan dan bantuan

#4  – Hambatan bagi korban dalam rujukan

#5  – Terbatasnya bantuan bagi jenis korban tertentu

#6  – Tidak meratanya rujukan dan penyediaan layanan



Tidak teridentifikasi saat berada
diluar negeri

¨ Kegagalan untukmengidentifikasi korban perdagangan orang tenaga
kerja di tempat tujuan,  bahkan ketika korban meminta pertolongan
atau tampak terluka /  tidak sehat kondisi tubuhnya

¨ Tidak Teridentifikasi berarti penangkapan/penahanan/deportasi

“Kami dibawa ke kantor polisi [...] selama satu minggu tak ada yang
bisa tidur dan semua orang dalam keadaan sakit ... 48 orang [berdesakan dalam
ruangan kecil]. Setiap orang tidur dalam posisi duduk ... hanya tersedia satu
toilet, dipaksa tidur bersama, itu tidak manusiawi sekali. Setelah seminggu,
kami diproses dan dibawa ke penjara ... satu sel untuk 18 orang”. (pria yang
diperdagangkansebagai pekerja perkebunan, ditahansetelah perkebunandirazia)

¨ Korban TPPO  yang  tidak teridentifikasi membayar sendiri biaya
pulang (seringkali mengakibatkanhutang)



Tidak teridentifikasi saat pulang
¨ Gagal  teridentifikasi  setelah  kembali  -‐ bahkan  dengan  

tanda-‐tanda  eksploitasi  yang  terlihat  ,  penganiayaan

“Ketika saya sedang dalam perjalanan pulang ke rumah,  di
pesawat pramugari bertanya tentang kondisi saya,  "Apa
ada"yang salah”  dengan Anda?  Apakahmajikan Anda
menyiksamu?’”  (pekerja rumah tangga perempuanyang  
diperdagangkandi  Timur Tengah)

¨ Majikan mengirim korban pulang,  sulit untuk dideteksi
di perbatasan

“Mereka mengatakan ingin pergi ke supermarket,  tapi mereka
membeli tiket pesawatuntuku dan aku dipulangkan ...  saya
terkejut karena pakaian saya dan makananmasih di rumah
mereka ...  Aku hanya punya uang untuk tiket dan saya tidak tahu
tentang gaji saya ...  mereka sukamemukul saya,  jadi saya
bersyukur bahwamereka mengirim saya kembali ke rumah.  
(pekerja rumah tangga wanita yang  diperdagangkan)

,
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Tidak teridentifikasi setelah tiba
dirumah

¨ Kurangnya pengakuan tenaga kerja korban
TPPO  berarti TPPO  disalahpahami sebagai
migrasi gagal;  akibatnya korban yang  tidak
teridentifikasi

“Saya pikir polisi seharusnya memahami kondisi kami,  
karena ketika kakak saya melapor ke polisi,  mereka
tidak menerima kasus saya.  Merekamengatakan
mereka hanya mengurus kasus penganiayaan dan
pencurian “.  (Perempuan yang  diperdagangkan
untuk pekerjaan pembantu rumah tangga)

¨ Korban TPPO  tidak mengenali situasimereka
sebagai korban perdagangan,  mereka tidak
dapat mengidentifikasi diri

“Saya pikir bahwa hanya perempuan yang  
diperdagangkan sebagai pelacur.  Jadi sekarang saya
menyadari bahwa situasi saya sebagai pekerja rumah
tangga juga  termasuk situasi perdagangan orang“.  
(perempuan diperdagangkan untuk pekerjaan
pembantu rumah tangga)
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Kendala struktural dalammemberikan
rujukan

¨ Rendahnya kapasitas petugas
– tidakmengetahui hal
tersebut adalah TPPO

¨ Tidak selalu mengetahui tata-‐
cara,  kemana dan kepada siapa
harusmerujuk

¨ Kurangnya informasi mengenai
pilihan bantuan

“Tidak ada yang  menawari bantuan
untuk kami ...  mereka yang  mengetahui
kebutuhanwarga adalah kepala desa,  
kepala RT.  Disanamereka bisa
menargetkan penerimaan yang  salah“  
(Pria korban TPPO  tenaga kerja)

Photo:  Peter  Biro



Kurangnya informasi terkait rujukan
dan bantuan

¨ Korban tidak tahu dimana bisamendapatkan
bantuan;  tidak tahu hak-‐hak mereka

¨ Tidak tahu bagaimana cara menghubungi pihak
otoritas

“Aku tidak tahu bagaimana untukmendapatkannya (bantuan)  
...  Saya tidakmemiliki informasi tentang organisasi apa yang  
bisa aku datangi,  bagaimana saya bisaminta bantuan “  (Pria
yang  diperdagangkan sebagai pebekerja perkebunan)

“Teman sayamengatakan kepada saya bahwa istrinya ingin
pulang tetapi tidak diperbolehkan.  Kami bingung tentang
kemana hal ini bisa dilaporkan."(pria yang  diperdagangkan
sebagai tenaga kerja)

“Saya ingin pemerintah membantu kami.  [...]  Aku tidak tahu
bagaimana untukmencari bantuan.  Saya tidakmengerti
bagaimanamelakukannya “.  (Diperdagangkan sebagai
nelayan)   Photo:  Peter  Biro



Hambatan bagi korban dalam rujukan

¨ Takut,  ketidakpercayaan,  kebingungan

“Jika menjadi rumit dan ada keterlibatan
dengan hukum,  saya tidak mau ...  Saya tidak
ingin terlibat dengan hukum “(korban TPPO  
pembantu rumah tangga)

“Saya ingin menuntut majikan saya untuk
membayar gaji saya ...  Saya takut bahwa hal
itu akanmenjadi masalah bagi saya dan
prosesnya yang  panjang dan lebih rumit
'(korban TPPO  pembantu rumah tangga).

¨ Kurangnya sumberdaya

“Aku tidak punya uang.  [...]  Ya,  kita butuh
uang untuk transportasi untuk pergi ke polisi
'.  (Pria korban TPPO  tenaga kerja)Photo:  Peter  Biro



Terbatasnya bantuan bagi jenis korban  
tertentu (Pria,  kerja paksa)

¨ Bantuan ditujukankepada korban  
perempuan dan anak-‐anak,  untuk
eksploitasi seksual

¨ Bantuan yang  ada terbatas,  dibutuhkan
lebih banyak lagi

“Kadang-‐kadang ketika aku terbangun dari tidurku
aku terkejut ....  Aku tidak tahu bagaimana untuk
menghapus perasaan itu.  Mungkin aku perlu pergi
ke psikolog ketika saya ada uang ...  Aku benar-‐benar
inginmengunjungi psikolog danmendapatkan
perawatan.  Saya tidak ingin seperti ini sampai saya
tua nanti".  (pria korban  TPPO  tenaga kerja)

“Kami  pulang dan kejadian itu sangat memalukan.  
Saya tidak ingin pergi keluar rumah.  Rasa  percaya
diri saya jatuh.  Saya tidak tahan untuk bertemu
teman-‐teman saya karena malu karena kondisi saya.  
Jadi tidak ada keharmonisan dengan keluarga.  Saya
juga  tidak ingin bertemu dengan para  tetangga
saya.  Saya malu!  “(pria korban TPPO  perikanan).Photo:  Peter  Biro



Tidak meratanya rujukan dan
penyediaan layanan

¨ Adanya perbedaan sistim rujukan
antara kabupaten satu dengan
lainnya

¨ Keterbatasan layanan di tingkat
kabupaten dan desa

¨ Kurangnya layanan dari satu daerah
dibanding dengan daerah lainnya

“Banyak korban menderita penyakit mental,  
sekarangmereka harus pergi ke Jakarta,  ke
rumah sakit untuk perawatan [khusus]...  Disini,  
kamimemiliki poliklinik untuk penyakit mental,  
tetapi memiliki keterbatasan fasilitas dan
layanan dan tidak terfokus pada korban TPPO.  
Mereka tidak memiliki anggaran "(Penyedia
layanan di  Jawa Barat).

“Kendalanya adalah jarak.  Jarak dari sini
ketempat itu cukup jauh '.  (pria korban TPPO  
tenaga kerja) Photo:  Peter  Biro



Tidak meratanya rujukan dan
penyediaan layanan

¨ Dibutuhkan uang danwaktu untuk
perjalanan untuk akses
mendapatkan pelayanan

“Aku dulu sering berbicara tentang
mendapatkanbantuan.  Tapi karena jaraknya
jauh dan saya membutuhkan sejumlah dana
untuk sampai ke sana,  maka saya
menghadapi jalan buntu.  "(korbanTPPO  pria
yang  tidak mendapat bantuan)

…  Kami akan melaporkanke polisi untuk
tindakanperdaganganorang,  karenamereka
tidak ingin membayar gaji kami.  Kami
membuat laporanke Jakarta,  dari Jakarta  
kasus kami dialihkan kekota lain  diprovinsi
lain].  Aku pergi pulangpergi,  meninggalkan
keluargasaya.  Saya tidak bekerja tetapi
mengurus kasus saya,  untukmelacak gaji
saya.  Kasus ini dialihkankekota itu,  saya
mencoba untukpergi kekota itu.  (korban
TPPO  nelayan).

Photo:  Peter  Biro



Pilihan rujukan dan kesempatan bagi korban
TPPO  di Indonesia

¨ Ada program  dan
layanan yang  dapat
menjadi instrumen
rujukan dan bantuan

¤ Bantuan bagi korban
TPPO

¤ Bantuan bagi pekerja
migran

¤ Bantuan sosial,  
termasuk bagi orang-‐
orang yang  rentan

Photo:  Peter  Biro



Bantuan bagi para korban TPPO

¨ UU  Anti-‐trafficking  (no  21/2007)
¨ Peraturan Pemerintah no  9/2008  dan

Rencana Aksi Nasional
¨ Standar pelayanan minimum  dan

prosedur standar operasional
¨ Peraturan-‐peraturan Daerah
¨ Unit  Pelayanan Perempuan dan Anak

(UPPA)
¨ Panti Sosial Bina Remaja (  PSBR)
¨ Bantuan Usaha  Ekonomi Produktif

(PEBA)
¨ Program  pelatihan dan

pendampingan korban  TPPO

Photo:  Peter  Biro



Bantuan bagi pekerja migran

¨ Undang-‐undang
perlindungan pekerja
migran no  39/2004  

¨ SOP  tentang
Biopsychosocial (BSP)  
Rehabilitasi dalam
RPTC  

¨ Peraturan tentang
Pemulangan Pekerja
Migran dan Pekerja
Migran Yang  
Bermasalah No  22/2013

¨ Bantuanmelalui
SATGAS Photo:  Peter  Biro



Bantuan terhadap para korban yang  
rentan
¨ UU  tentang Kesejahteraan Sosial no  36/2009
¨ UU  tentang Penyelenggaraan Program  Jaminan

Sosial no  40/2004
¨ UU  tentang Sistim Pendidikan Nasional no  20/2003
¨ Peraturan dan UU  tentang Bantuan Hukum

(Peraturan Pemerintah no  83/2008;  UU  16/2011)  
¨ Program  Keluarga Harapan atau PKH,
¨ Kelompok Usaha  Bersama(KUBE  /  GEBA)
¨ Kartu Keluarga Sejahtera  (KKS)
¨ Program  Restorasi Rumah Tidak Layak Huni atau

Rutilahu
¨ UU  Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga

no  23/2004,  UU  Perlindungan Anak no  22/2003
¨ Permen tentang Standar Pelayanan Minimal  Bidang

Layanan Terpadu bagi Perempuan dan Anak Korban
Kekerasan no  1/2010)

¨ Permen tentang Standar Prosedur Operasional
Pelayanan Terpadu bagi Saksi dan/  Korban TPPO  no  
22/2010.

Photo:  Peter  Biro



Pilihan rujukan dan kesempatan
bagi korban  TPPO  di  Indonesia

¨ Struktur administratif ke
tingkat lokal dapat
dimanfaatkan untuk
meningkatkan
identifikasi dan rujukan

¤ Rujukan dari Pemuka
Masyarakat

¤ Rujukan dari LSM  dan
Penyedia Pelayanan ke
Kepolisian

¤ Identifikasi dan rujukan
mandiri

¤ Rujukan dari Petugas
Penegak Hukumuntuk
mendapat bantuan Photo:   Peter  Biro



Untuk informasi,  kerjasama,  kolaborasi

NEXUS  Institute
www.NEXUSInstitute.net

Office@NEXUSInstitute.net
@NEXUSinstitute

Rebecca  Surtees,  Senior  researcher  &  program  manager,
rsurtees@nexusinstitute.net

Suarni  Daeng  Caya,  Project  Officer,  
sdaengcaya@yahoo.com

Thaufiek  Zulbahary,  Project  Officer,
t.zulbahary@nexusinstitute.net


