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Bekerjasama dengan:
Foto Sampul: Seorang mantan pekerja migran di desa asalnya di Jawa Bara.

Foto-foto dalam laporan ini menggambarkan berbagai aspek dari kehidupan sehari-hari di Indonesia.
Kecualidisebutkan (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.

Yohana S. Yembise
Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Republik Indonesia
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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 capaiancapaian kedepan, terutama yang terkait dengan:
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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.

Khofifah Indar Parawansa
Menteri Sosial RI
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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.

4"

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.
Stephen Warnath
Pendiri, Presiden & CEO
NEXUS Institute
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Ucapan Terima Kasih
Banyak pihak baik perorangan maupun institusi telah berkontribusi dalam penelitian ini. Proyek
(Melindungi yang tidak terbantu dan kurang terlayani. Penelitian Berdasarkan Bukti (fakta) tentang
Bantuan dan Reintegrasi di Indonesia) didanai oleh State Office to Combat and Monitor Trafficking in
Persons/Kantor Negara untuk Memerangi dan Monitor Perdagangan Orang (J / TIP) Departemen Luar
Negeri Amerika Serikat dan karena itu ucapan terima kasih kami dimulai dari sini. Tulisan ini adalah
terbitan pertama dari sebuah rangkaian penelitian yang disusun dalam aspek-aspek yang berbeda dari
kebutuhan dan pengalaman reintegrasi korban perdagangan orang di Indonesia dan bertujuan untuk
berkontribusi agar upaya reintegrasi di negeri ini dapat ditingkatkan. Kami berterima kasih atas
dukungan J / TIP atas proyek ini dan dedikasinya untuk meningkatkan bantuan dan reintegrasi korban
perdagangan orang secara global.
Terima kasih juga karena mitra kami dari Pemerintah Indonesia - yaitu, Kementerian Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak dan Kementerian Sosial Republik Indonesia – yang telah
mendukung proyek penelitian ini dari awal, mengakui pentingnya meningkatkan upaya reintegrasi
untuk lebih baik lagi dalam membantu korban perdagangan orang di Indonesia, beserta keluarganya
serta komunitasnya.
Kami juga mengucapkan terima kasih kepada para profesional yang bekerja untuk memberikan
bantuan reintegrasi di Indonesia yang telah diwawancarai untuk penelitian ini pada beberapa
kesempatan. Para staf dari lembaga pemerintah yang dengan senang hati meluangkan waktu mereka,
pengetahuan dan keahliannya:
•

•

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, khususnya bagian Perlindungan
Korban Perdagangan Orang (PKPO) dan P2TP2A (Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan
Perempuan dan Anak) di Sukabumi, Cianjur, Bogor dan Jakarta.
Kementerian Sosial Republik Indonesia, termasuk: Direktorat Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial;
Direktorat Perlindungan Sosial Korban Tindak Kekerasan Dan Pekerja Migran; Rumah
Perlindungan dan Trauma Center (RPTC di Jakarta dan Sukabumi); Rumah Perlindungan Sosial
Wanita; Panti Sosial Bina Remaja; Panti Sosial Karya Wanita; Lembaga Konsultasi Kesejahteraan
Keluarga Dinas Sosial Kabupaten Sukabumi termasuk LK3 Kesuma di Bogor dan LK3 Dinsos
kabupaten Sukabumi; Dinas Tenaga Kerja, Sosial Dan Transmigrasi Kabupaten Bogor; Dinas Sosial
Kabupaten Sukabumi; dan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) Ciawi Bogor;

Organisasi-organisasi berikut ini juga telah dengan senang hati memberikan waktu dan keahlian
mereka, bertemu dengan kami dan membahas isu-isu dan tantangan seputar upaya reintegrasi korban
perdagangan orang di Indonesia selama pelaksanaan penelitian ini. Terima kasih kepada: Asosiasi
Tenaga Kerja Indonesia (ATKI); Lembaga Bantuan Hukum (LBH Jakarta); Perhimpunan Bantuan Hukum
dan HAM Indonesia (PBHI Jakarta); Peduli Buruh Migran (PBM); Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI)
– including DPN (Dewan Pimpinan Nasional), SBMI DPW (Dewan Pimpinan Wilayah Jawa Barat, SBMI
Cianjur, SBMI Sukabumi, SBMI Cirebon, SBMI Banyuwangi; Forum Wanita Afada Sukabumi (FORWA);
Solidaritas Buruh Migran Cianjur (SBMC); Solidaritas Buruh Migran Karawang (SBMK); Solidaritas
Perempuan (SP); Serikat Pekerja Indonesia Luar Negeri (SPILN); TIFA Foundation; Solidarity Center (SC);
International Catholic Migration Commission (ICMC); International Organization for Migration (IOM);
Australia-Asia Program to Combat Trafficking in Persons (AAPTIP); Bandungwangi Foundation of
Jakarta; Bahtera Foundation of Bandung; Institut Perempuan of Bandung; Forum Warga Buruh Migran
Indonesia (FWBMI) Cirebon; Women’s Crisis Center (WCC) Balqis of Cirebon; Yayasan Kusuma Bongas
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of Indramayu; Jalin CIPANNAS of Indramayu; YPM Kesuma; Asosiasi Pekerja Sosial untuk Anak dan
Keluarga Indonesia (APSAKI), Sekolah Tinggi Kesejahteraan Sosial Bandung; Yayasan Societa; Migrant
Institute; Migrant CARE; Jaringan Buruh Migran (JBM).
Selain itu, beberapa organisasi dan lembaga yang telah dengan senang hati membantu untuk
menghubungi dan memfasilitasi akses kepada korban perdagangan orang untuk berpartisipasi dalam
proyek penelitian ini. Dukungan ini adalah bagian integral dari keberhasilan penelitian ini dan kami
menyampaikan terima kasih yang tulus kepada: Yayasan Bandungwangi Jakarta; Yayasan Bahtera
Bandung; Institut Perempuan Bandung; Forum Warga Buruh Migran Indonesia (FWBMI Cirebon); WCC
Balqis Cirebon, Yayasan Kusuma Bongas Indramayu; Jalin CIPANNAS Indramayu; Dinsosnakertrans
Kabupaten Bogor; Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) Ciawi Bogor; Solidaritas Perempuan
(SP); Peduli Buruh Migran (PBM); Serikat Pekerja Indonesia Luar Negeri (SPILN), Solidaritas Buruh Migran
Karawang (SBMK), Solidaritas Buruh Migran Cianjur (SBMC), IOM, Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI
DPN), SBMI Cianjur, SBMI Cirebon, SBMI Banyuwangi dan SBMI Sukabumi.
Terima kasih kepada para penerjemah, pencatat transkrip wawancara dan para asisten: Umi Farida,
Gracia Asriningsih, Idaman Andarmosoko, Achmad Hasan, Santi Octaviani, Nur Yasni, Ilmi SuminarLashley, Elanvito, Ismira Lutfia Tisnadibrata, Ni Loh Gusti Madewanti, Ratih Islamiy Sukma, Susiladiharti,
Nike Sudarman, Chandrasa Edhityas Sjamsudin, Yunda Rusman and Raymond Kusnadi. Terima kasih
juga kepada fotografer, Peter Biro, atas foto-foto yang menarik yang menggambarkan kehidupan
korban perdagangan orang selama proses reintegrasi di Indonesia.
Di NEXUS, kami berterima kasih kepada Pattarin Wimolpitayarat, Asisten Peneliti, yang telah
memberikan bantuan yang besar dalam pengecekan dan pengkodean transkrip serta berbagai tugas
pendukung lainnya. Sheila Berman yang memberikan dukungan administratif dan moral selama proyek
berlangsung.
Terakhir, terima kasih kepada Stephen Warnath, Pendiri, Presiden dan CEO NEXUS Institute atas
masukannya dan saran-saran teknis pada seluruh tulisan dalam seri penelitian ini. Komitmennya untuk
lebih meningkatkan pemahaman mengenai perdagangan orang melalui riset dan analisis empiris
sangat bermanfaat bagi kami.
Rebecca Surtees, Laura S. Johnson, Thaufiek Zulbahary dan Suarni Daeng Caya
NEXUS Institute
www.NEXUSInstitute.net
@NEXUSInstitute
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Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan dan Keluarga Berencana
Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana
Bantuan Siswa Miskin
Biopsychosocial
Commercial sexual exploitation of children (Eksploitasi Seksual Komersial Anak)
Department of Home Affairs (Departemen Dalam Negeri)
Daerah Khusus Ibukota Jakarta
Gerakan Anti Trafficking
Group Economic Business Assistance (Kelompok Usaha Bersama)
Greater Mekong Sub-Region
Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang
(Task Force for the Prevention and Handling of Trafficking Crimes)
Indonesian Rupiah (Rupiah)
Information, Education and Communication (Komunikasi, Informasi, Edukasi)
International Labour Organization
International Organization (Organisasi Internasional)
International Organization for Migration
International Transport Workers’ Federation
Jaminan Kesehatan Nasional
Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat Miskin
United States Department of State Office to Monitor and Combat Trafficking in
Persons
Kedutaan Besar Republik Indonesia
Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
Kementerian Sosial Republik Indonesia
Kartu Indonesia Pintar
Kartu Indonesia Sehat
Kartu Jakarta Sehat
Kartu Keluarga Sejahtera
Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Kartu Tanda Penduduk
Kelompok Usaha Bersama
Lembaga Bantuan Hukum Indonesia
Legal Empowerment and Assistance of the Disadvantaged
Monitoring and Evaluation (Monitoring dan Evaluasi)
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
Kementerian Kesehatan
Ministry of Social Affairs
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MENKOKESRA
Menteri Koordinator bidang Kesejahteraan Rakyat (saat ini MENKO PMK)
NGO
Non-governmental organization (Organisasi Non Pemerintah)
NTB
Nusa Tenggara Barat
NTT
Nusa Tenggara Timur
P2TP2A
Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak
PAP
Pembekalan Akhir Pemberangkatan
PEBA
Productive Economic Business Assistance (Bantuan Usaha
Ekonomi Produktif)
PERADI
Perhimpunan Advokat Indonesia
PPT
Pusat Pelayanan Terpadu
PPTKIS
Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta
PT
(Dalam laporan ini merupakan istilah singkat dari PPTKIS)
Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta
PKH
Program Keluarga Harapan
PPT
Pusat Pelayanan Terpadu
PSBR
Panti Sosial Bina Remaja
RAN P3A
Rencana Aksi Nasional Perlindungan Pemberdayaan Perempuan dan Anak
RPSA
Rumah Perlindungan Sosial Anak
RPSW
Rumah Perlindungan Sosial Wanita
RPTC
Rumah Perlindungan Trauma Center
RT
Rukun Tetangga
RTLH
Rutilahu or Rumah Tidak Layak Huni
RTSM
Rumah Tangga Sangat Miskin
RW
Rukun Warga
SATGAS
Satuan Tugas
SBMI
Serikat Buruh Migran Indonesia
SOP
Standard Operating Procedure
SP
Solidaritas Perempuan
SPM
Standar Pelayanan Minimal
TKI
Tenaga Kerja Indonesia
TKIB
Tenaga Kerja Indonesia Bermasalah
TKSK
Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan
TNP2K
Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan
TVET
Technical and Vocational Education and Training
UNDP
United Nations Development Program
UPPA
Unit Pelayanan Perempuan dan Anak
USD
United States Dollar (Dolar Amerika)
WHO
World Health Organization
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Ringkasan Eksekutif
1. Pendahuluan
Penelitian ini mengeksplorasi ketersediaan bantuan reintegrasi bagi korbanperdagangan orang di
Indonesia, baik pada tataran hukum dan kebijakan maupun pada tataran pelaksanaan. Secara
keseluruhan, saat ini ada berbagai undang-undang, kebijakan dan program di Indonesia yang
ditujukan untuk mendukung reintegrasi korban perdagangan orang (trafficking). Ini termasuk upaya
dan inisiatif dari berbagai kementerian dan dinas-dinas pemerintah (tingkat nasional, provinsi dan
kabupaten/kota) organisasi non-pemerintah (LSM) dan organisasi internasional (IO). Inisiatif dan
intervensi ini memberikan dukungan dan layanan yang seringkali menjadi penting bagi banyak korban
trafficking dalam rangka pemulihan dan reintegrasi mereka setelah mengalami eksploitasi.
Namun demikian, di Indonesia, banyak korban trafficking tidak menerima bantuan dan dukungan yang
mereka butuhkan untuk dapat pulih dari pengalaman trafficking mereka dan berintegrasi kembali ke
keluarga dan masyarakat. Dan mereka yang menerima bantuan pun tidak selalu menerima bantuan
yang sesuai dengan kebutuhan mereka atau cukup mendukung upaya reintegrasi mereka. Hal ini
karena ada beberapa tantangan penting terkait respon yang ada saat ini di Indonesia, yang diantaranya
adalah banyak korban trafficking tidak teridentifikasi; reintegrasi tidak didefinisikan atau dimengerti
dengan jelas; sebagian besar bantuan bersifat dukungan “hanya sekali”; program bantuan bersifat
jangka pendek; korban menghadapi hambatan dalam mengakses layanan yang tersedia; kurangnya
informasi mengenai bantuan reintegrasi; kurangnya bantuan untuk korban perdagangan orang
(trafficking) laki-laki; kurangnya manajemen kasus dan dukungan reintegrasi yang sesuai dengan
kebutuhan; dan penyediaan bantuan tidak merata karena desentralisasi dan sebaran geografis dari
layanan.
Tulisan ini dimaksudkan sebagai titik awal untuk lebih memahami bagaimana reintegrasi korban
trafficking saat ini terjadi di Indonesia, termasuk apa yang sudah berjalan dengan baik dan apa yang
merupakan kendala dan hambatan bagi korban trafficking pada proses reintegrasi. Pemahaman yang
lebih baik dari masalah ini serta kendalanya merupakan hal penting dalam desain dan pelaksanaan
peningkatan respon reintegrasi dari pemerintah dan organisasi masyarakat sipil Indonesia.
Tulisan ini merupakan bagian dari serangkaian penelitian yang dihasilkan dalam konteks proyek
penelitian longitudinal NEXUS Institute, Melindungi yang tidak terbantu dan kurang terlayani. Penelitian
Berdasarkan Bukti (fakta) tentang Bantuan dan Reintegrasi, Indonesia, yang bertujuan untuk
memperkuat bukti/fakta (evidence base) tentang reintegrasi yang berhasil dari korban trafficking di
Indonesia. Proyek ini didanai secara hibah oleh United States Department of State Office to Combat and
Monitor Trafficking in Persons/Kantor Negara untuk Memerangi dan Memonitor Perdagangan Orang,
Departemen Luar Negeri Amerika Serikat (J/TIP).
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2. Metodologi penelitian
2.1 Pengumpulan data dan proses penelitian
Penelitian ini didasarkan atas empat sumber data utama – 1) wawancara mendalam dan berulang kali
dengan korban trafficking (perdagangan orang) dari Indonesia, 2) wawancara dan interaksi dengan
anggota keluarga dari korban trafficking, 3) wawancara dengan 123 profesional dan penyedia layanan
bagi korban trafficking di Indonesia dan 4) kajian literatur.
Wawancara dengan korban trafficking. Kami melakukan wawancara dengan 75 korban trafficking antara
Oktober 2014 dan Agustus 2015, baik laki-laki (n=29) dan korban trafficking perempuan (n=46).
Penelitian ini terutama dilakukan di Jakarta dan tujuh kabupaten di Jawa Barat (Bandung, Bogor,
Cianjur, Cirebon, Indramayu, Karawang dan Sukabumi). Namun, kami juga melakukan wawancara
terseleksi di Jawa Tengah dan Sulawesi Selatan sebagai cara untuk menangkap pengalaman trafficking
tertentudan keberagaman sampel. Tim peneliti umumnya menghabiskan dua minggu dalam setiap
bulan untuk melakukan kerja lapangan di tingkat masyarakat/komunitas termasuk observasi.
Wawancara dengan anggota keluarga korban trafficking. Wawancara dilakukan dengan anggota
keluarga dari beberapa responden- termasuk pasangan, orangtua, saudara, kakek-nenek dan anakanak. Wawancara difokuskan pada isu-isu terkait pengalaman trafficking/migrasi dan reintegrasi orang
yang mereka cintai termasuk kehidupan mereka sebelum migrasi/trafficking, bagaimana pengalaman
mereka saat orang tercintanya tidak hadir ketika mengalami trafficking dan bagaimana cara mereka
mengatasinya serta pengalaman mereka ketika orang yang mereka cintai pulang dan dalam proses
reintegrasi.
Wawancara dengan informan kunci. Kami melakukan wawancara dengan 123 informan kunci antara
Oktober 2013 dan Agustus 2015. Wawancara dilakukan dengan para pejabat pemerintah di tingkat
nasional, provinsi dan kabupaten juga dengan kepala desa dan tokoh masyarakat di desa-desa dan
masyarakat. Wawancara juga dilakukan dengan staf dari LSM (NGO) dan Organisasi Internasional (IO)
yang bekerja untuk membantu korban trafficking dan pekerja migran - di tingkat nasional, provinsi dan
kabupaten/kota maupun di tingkat masyarakat/komunitas.
Kajian literatur. Penelitian ini menarik manfaat dari kajian literatur yang ada tentang perdagangan
orang (trafficking) di Indonesia dan reintegrasi serta bantuan untuk korban trafficking. Hal ini juga
mengacu pada undang-undang, kebijakan dan peraturan yang berhubungan dengan bantuan kepada
orang yang terkena trafficking, pekerja migran dan warga negara Indonesia umumnya. Ada penelitian
yang sangat terbatas tentang trafficking (perdagangan orang) di Indonesia, dengan beberapa aspek
utama yang belum banyak dieksplorasi (yaitu trafficking terhadap laki-laki dan trafficking untuk tenaga
kerja). Selain itu belum ada penelitian khusus tentang pengalaman reintegrasi korban trafficking.

2.2 Tentang responden
Korban traffickingdiwawancarai untuk studi ini adalah laki-laki (n=29) dan perempuan (n=46). Mereka
diperdagangkan untuk eksploitasi seksual (n=15), serta untuk berbagai bentuk eksploitasi tenaga kerja
(n=60), termasuk konstruksi/bangunan (n=2), pekerjaan rumah tangga (n=31), perikanan (n=15), kerja
pabrik (n=4), kerja di perkebunan (n=6), dan bentuk lain dari tenaga kerja orang (n=2). Korban
trafficking di Indonesia (n=14) maupun di luar negeri (n=58). Tiga orang (n=3) diperdagangkan pertama
di Indonesia dan kemudian di luar negeri. Trafficking di Indonesia sebagian besar adalah migrasi desakota dalam provinsi tetapi juga kadang-kadang melibatkan provinsi-provinsi lain di dalam negeri.
Mereka yang diperdagangkan ke luar negeri dieksploitasi di 17 negara tujuan yang berbeda. Banyak
yang diperdagangkan di Timur Tengah (n=22) - Bahrain, Yordania, Oman, Qatar, Arab Saudi, Suriah,
UAE - dan di Asia (n=23) - Brunei, Malaysia, Singapura, Taiwan (Provinsi Tiongkok). Beberapa (n=15)
diperdagangkan di negara tujuan yang kurang umum seperti Argentina, Ghana, Mauritius, Afrika
Selatan, Trinidad dan Tobago dan Uruguay.
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Wawancara mendalam dilakukan dengan dua kategori responden – 1) korban trafficking yang telah
diberikan bantuan (mis. mendapatkan bantuan dalam kerangka kerja (framework) anti-trafficking atau
melalui bantuan non trafficking termasuk mereka yang telah dibantu sepenuhnya, sebagiandan yang
kurang terbantu oleh aktor pemerintah dan NGO (LSM); dan 2) korban trafficking yang tidak terbantu,
yang mungkin termasuk mereka yang tidak teridentifikasi sebagai korban trafficking dan sehingga tidak
dibantu dan/atau mereka yang telah diidentifikasi tetapi tidak dibantu (mis. mereka yang belum
memutuskan untuk menerima bantuan, tidak ditawarkan bantuan, tidak memerlukan bantuan
dan/atau yang telah menolak bantuan).

2.3 Analisis data
Data dianalisis mengikuti prinsip-prinsip analisa tematik yang mengidentifikasi tema-tema kunci dan
pola serta keragaman di dalam data-set. Tim peneliti bekerja secara kolaboratif dalam identifikasi tema
dan isu-isu penting yang dihadapi dalam proses reintegrasi. Analisa dilakukan bersamaan dengan
pengumpulan data, yang memungkinkan tim untuk menindaklanjuti isu-isu dan tema yang muncul
selama kerja lapangan yang terus berlangsung.

2.4 Persoalan etika dan pertimbangan
Karena korban trafficking yang diwawancarai untuk penelitian ini termasuk orang-orang yang belum
teridentifikasi dan terbantu, ada kendala etika praktis di dalam proses penelitian. Tim peneliti bekerja
sama untuk mengidentifikasi kemungkinan cara masuk untuk wawancara, terutama ketika
mewawancarai korban yang tidak dibantu, dan secara teratur membahas bagaimana ini bisa dilakukan
dengan sebaik mungkin. Kami melakukan pendekatan wawancara dengan hati-hati dan waspada,
bekerja sama dengan organisasi-organisasi anti-trafficking atau tokoh dan anggota masyarakat
setempat. Perhatian khusus diberikan untuk menghormati privasi, kerahasiaan dan keamanan
responden penelitian serta tim peneliti. Pelaksanaanpenelitian di tingkat masyarakat/komunitas
dilakukan dengan perhatian sepenuhnya pada kekhawatiran-kekhawatiran tersebut dan dengan
kerjasama yang erat dengan anggota masyarakat. Ketika risiko atau kekhawatiran-kekhawatiran
tersebut ditemukan, maka wawancara tidak akan dilakukan. Responden, dalam keadaan apapun, tidak
dibujuk atau dipaksa untuk berpartisipasi dalam penelitian ini dan mereka diberi waktu sebelum
wawancara untuk memutuskan apakah mereka setuju atau tidak. Karena kompensasi berpotensi dapat
memberikan tekanan pada partisipasi dalam penelitian dengan cara yang dapat membahayakan
informed consent (persetujuan terinformasi) kompensasi yang demikian tidak disediakan sebagai
bagian dari penelitian. Namun, responden diberikan penggantian untuk makanan, transportasi dan
disediakan hadiah kecil sebagai pengakuan atas kontribusi mereka terhadap penelitian ini.
Sebelum memulai penelitian, tim peneliti mengkompilasi dan memvalidasi daftar layanan rujukan
lengkap yang tersedia untuk korban trafficking. Lembar rujukan ini diperbarui setiap dua bulan selama
proyek sejalan dengan pengetahuan yang didapatkan terkait layanan baru atau yang diperlukan untuk
mengakses jenis rujukan tertentu untuk responden. Pada akhir tiap wawancara, peneliti memberikan
informasi ini kepada responden dan menghabiskan waktu untuk membahas kemungkinan opsi-opsi
bantuan dan bagaimana cara mengaksesnya.
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3. Membingkai diskusi
3.1 Apa itu reintegrasi?
Reintegrasi adalah proses pemulihan dan inklusi ekonomi dan sosial setelah pengalaman trafficking.
Sebaiknya dipahami sebagai suatu proses dimana korban perdagangan orang menentukan arah
hidupnya sejalan dengan pemulihan dan move on (mulai melangkah ke depan) dari trafficking.
Reintegrasi yang berhasil seringkali terdiri dari komponen yang berbeda, termasuk: lingkungan tempat
tinggal yang aman dan terlindungi, akses terhadap standar hidup yang layak, kesejahteraan mental
dan fisik, kesempatan untuk pengembangan pribadi, sosial dan ekonomi, dan akses terhadap
dukungan sosial dan emosi.
Kekhususan reintegrasi berbeda-beda untuk setiap individu. Korban perdagangan orang dapat
berintegrasi ke dalam latar yang berbeda, tergantung pada kebutuhan, kepentingan, kesempatan dan
situasi mereka masing-masing. Beberapa korban trafficking berintegrasi ke dalam masyarakat asal
mereka, sementara yang lain berintegrasi dalam sebuah komunitas baru. Lainnya mungkin berintegrasi
di sebuah negara baru - misalnya tinggal di negara tempat terjadinya eksploitasi/trafficking. Meskipun
jalan yang dilalui pasca terjadinya trafficking berbeda-beda, tulisan ini fokus pada dukungan reintegrasi
saat ini tersedia untuk korban trafficking yang telah kembali ke Indonesia dan yang tinggal baik di
komunitas asal mereka (yaitu reintegrasi) atau di komunitas baru di Indonesia (yaitu integrasi).
Reintegrasi berlangsung pada tingkat yang berbeda - pada tingkat individu, pribadi; di dalam
lingkungan keluarga korban trafficking; di dalam masyarakat yang lebih luas; dan juga dalam
masyarakat formal yang menyeluruh.

3.2 Apa itu bantuan reintegrasi?
Untuk mendukung proses reintegrasi, korban perdagangan orang mungkin memerlukan berbagai
bentuk bantuan dan layanan. Paket bantuan reintegrasi termasuk (sebagian atau seluruh) layanan
berikut: perumahan dan akomodasi, bantuan medis, dukungan psikologis dan konseling, pendidikan
dan keterampilan hidup, kesempatan ekonomi, dukungan hukum dan administrasi, bantuan hukum
selama proses hukum, mediasi keluarga dan konseling, manajemen kasus dan bantuan kepada
anggota keluarga, jika diperlukan. Bantuan reintegrasi yang paling umum mengacu pada penyediaan
“bantuan resmi” (yaitu bantuan yang diberikan oleh lembaga-lembaga pemerintah, LSM, organisasi
internasional, organisasi keagamaan dan kelompok komunitas) yang berbeda dengan “bantuan tidak
resmi” (yaitu dukungan atau bantuan yang diterima dari tetangga, keluarga dan masyarakat). Dengan
demikian, baik bantuan resmi maupun tidak resmi dapat memainkan peran yang penting dalam
pemulihan dan reintegrasi korban trafficking.
Orang Indonesia yang menjadi korban trafficking dieksploitasi untuk berbagai tujuan (untuk eksploitasi
seksual dan berbagai bentuk kerja paksa) dan pengalaman mereka yang berbeda dari eksploitasi
menginformasikan jenis dan jumlah layanan yang mereka mungkin butuhkan dan minati, waktu yang
mereka akan perlukan untuk memulihkan diri setelah eksploitasi dan sebagainya. Dengan demikian,
tidak semua korban perdagangan orang akan membutuhkan semua layanan reintegrasi yang
tercantum di atas. Beberapa korban perdagangan orang membutuhkan banyak dan bahkan semua
layanan yang tercantum pada beberapa tahapan reintegrasi. Lainnya hanya membutuhkan satu atau
dua layanan dan mampu menarik sumberdaya dari pribadi, keluarga dan masyarakat mereka untuk
mendukung reintegrasi mereka. Dan tidak semua korban perdagangan orang akan menginginkan atau
membutuhkan semua layanan yang ditawarkan atau tersedia. Banyak korban perdagangan orang
berintegrasi tanpa layanan atau bantuan reintegrasi, menarik sumber daya dari pribadi dan keluarga
mereka sendiri. Layanan apa saja yang diperlukan (jika ada) akan tergantung pada situasi khusus dari
setiap individu korban perdagangan orang.
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4. Bantuan reintegrasi di Indonesia
Hukum dan peraturan di Indonesia menyediakan bantuan tidak hanya untuk korban trafficking, tetapi
juga bagi para migran yang dieksploitasi, orang yang rentan (misalnya miskin, rentan secara sosial) dan
warga negara Indonesia pada umumnya. Program-program dan layanan yang berbeda dapat berperan
dalam mendukung reintegrasi setelah trafficking.

4.1 Bantuan untuk korban trafficking
Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU 21/2007) dan aturan
pelaksanaannya menyediakan berbagai bentuk bantuan kepada korban trafficking, yakni tempat
tinggal sementara, bantuan medis, dukungan psikologis dan beberapa bentuk bantuan hukum.
Rencana Aksi Nasional dan peraturan pemerintah dan panduan lainnya berfungsi untuk menyusun dan
memperluas bentuk bantuan yang akan disediakan bagi korban perdagangan orang. Selanjutnya,
beberapa peraturan daerah mungkin menyediakan bantuan untuk korban trafficking di tingkat daerah
(dalam masyarakat mereka).

4.2 Bantuan bagi pekerja migran
Korban perdagangan orang yang juga merupakan pekerja migran yang dieksploitasi berhak untuk
mengakses layanan dan dukungan menurut undang-undang dan peraturan yang telah dilaksanakan
untuk melindungi dan membantu para pekerja migran (Tenaga Kerja Indonesia atau TKI). UU 39/2004
memandatkan agar pekerja migran diberikan perawatan medis serta beberapa bentuk lain dari
perlindungan dan peraturan lainnya yang mengatur tentang layanan yang harus disediakan bagi
pekerja migran yang dieksploitasi ataupun yang diperdagangkan, yaitu tempat penampungan
sementara, perawatan medis, konseling psikologis dan pemulangan yang aman ke kampung halaman
mereka. Peraturan dan pedoman tambahan lebih lanjut mengembangkan dan memperkuat kerangka
kerja bantuan untuk pekerja migran, yang juga dapat termasuk korban perdagangan.

4.3 Bantuan sosial, termasuk bagi orang yang rentan
Orang Indonesia yang menjadi korban trafficking harus dapat mengakses bantuan melalui hak umum
dan hak yang melekat yang ditetapkan dalam undang-undang dan peraturan di Indonesia, terutama
bagi orang yang rentan secara sosial, di mana yang paling signifikan adalah UU 11/2009 tentang
Kesejahteraan Sosial.Korban trafficking perempuan dan anak-anak yang merupakan korban kekerasan
juga dapat mengakses bantuan melalui Undang-Undang yang ditujukan secara khusus untuk
melindungi kategori individu. Ada Undang-Undang, peraturan dan pedoman lebih lanjut yang
menyediakan berbagai bentuk bantuan sosial kepada warga negara Indonesia, termasuk kepada
orang-orang yang rentan secara sosial. Bantuan sosial ini termasuk bantuan medis, pendidikan,
bantuan dan dukungan hukum, kesempatan ekonomi dan pilihan-pilihan akomodasi, yang semuanya
dapat diakses oleh korban perdagangan orang.

4.4 Ringkasan bantuan di Indonesia
Undang-Undang dan peraturan di Indonesia menjamin berbagai hak dan hak yang melekat untuk
bantuan yang mungkin bisa menjadi penting untuk reintegrasi korban perdagangan orang. Bantuan
yang dirancang khusus untuk korban trafficking (misalnya UU 21/2007) atau korban perdagangan
orang dapat mengakses bantuan yang tersedia bagi pekerja migran - jika ia adalah pekerja migran yang
menjadi korban perdagangan orang- (misalnya UU 39/2004) dan/atau bantuan sosial, termasuk untuk
orang yang rentan secara sosial dan ekonomi (misalnya UU 11/2009). Berbagai layanan reintegrasi di
tiga bidang legislasi dan implementasi terangkum dalam tabel di bagian ini.
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5. Tantangan dalam reintegrasi korban perdagangan orang di
Indonesia
Banyak orang Indonesia yang menjadi korban trafficking tidak menerima bantuan yang mereka
butuhkan setelah pengalaman eksploitasi mereka. Beberapa korban perdagangan orang tidak
terbantu, yang berarti tidak menerima dukungan atau bantuan yang menjadi haknya menurut hukum
Indonesia.Dalam beberapa kasus, tidak terbantu berarti bahwa korban tidak dapat sepenuhnya
mengatasi trauma dari pengalaman trafficking mereka.
Banyak orang Indonesia lain yang menjadi korban trafficking dapat digambarkan sebagai “kurang
terbantu”. Yakni, mereka yang menerima beberapa bentuk bantuan, tetapi tidak selengkap layanan
yang mereka kehendaki (dan yang mereka berhak mendapatkannya) untuk melanjutkan hidup setelah
trafficking dan bereintegrasi dengan keluarga dan masyarakatnya. Berada dalam situasi kurang
terbantu bisa sangat membuat stres, bahkan melemahkan, orang-orang yang terkena trafficking.
Mereka mungkin tidak akan mampu untuk pulih (secara mental dan/atau fisik) dari eksploitasi mereka
sebagai akibatnya atau tidak dapat mengelola aspek-aspek sosial dan tantangan reintegrasi. Dalam
beberapa hal, situasi kurang terbantu dapat menuntun pada masalah dan tantangan dalam proses
reintegrasi dan beberapa korban perdagangan orang bahkan dapat bermigrasi kembali (dan mungkin
juga menjadi korban perdagangan orang lagi) pergi tanpa mendapatkan bantuan dan dukungan yang
mereka perlukan di tempat asal mereka.
Banyaknya masalah yang membuat orang Indonesia korban trafficking tidak terbantu atau kurang
terbantu. Ini termasuk satu atau kombinasi permasalahan berikut:
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
5.7
5.8
5.9

Korban perdagangan orang tidak teridentifikasi
Reintegrasi tidak secara jelas didefinisikan atau dipahami
Kebanyakan bantuan bersifat “hanya sekali”
Bantuan bersifat jangka pendek
Korban menghadapi hambatan dalam mengakses layanan yang tersedia
Kurangnya informasi tentang bantuan
Kurangnya bantuan reintegrasi bagi korban perdagangan orang
Kurangnya manajemen kasus dan dukungan reintegrasi yang sesuai dengan kebutuhan
Ketentuan tentang bantuan yang tidak merata karena desentralisasi dan distribusi
geografis

5.1 Korban Trafficking yang tidak teridentifikasi
Banyak orang Indonesia yang menjadi korban perdagangan orang tidak pernah diidentifikasi sebagai
korban trafficking - baik di negara tujuan dan di negara asal. Salah identifikasi berarti korban
perdagangan orang justru ditahan dan dideportasi, dipaksa untuk membayar perjalanan pulang
mereka sendiri (kadang-kadang harus berutang untuk melakukannya) dan/atau menghadapi risiko
perdagangan atau eksploitasi lebih lanjut dalam proses pemulangan. Hal ini juga, hampir selalu, berarti
bahwa orang-orang ini akhirnya tidak mendapatkan bantuan sesampainya di rumah. Kegagalan
mengidentifikasi korban - bahkan individu dengan tanda-tanda eksploitasi atau kekerasan yang terlihat
- telah mengakibatkan dampak merusak yang signifikan pada para korban trafficking yang telah
menderita di tangan para pelaku trafficking.

5.2 Reintegrasi tidak didefinisikan atau dipahami secara jelas
Di Indonesia, reintegrasi umumnya dibingkai sebagai pulang kembali ke keluarga, meskipun
reintegrasi sebenarnya merupakan proses yang kompleks, jangka panjang, yang melibatkan banyak
aspek dari kehidupan individu. Menyatunya reintegrasi dengan pulang dan kurangnya kejelasan
seputar apa yang merupakan reintegrasi telah memberikan kontribusi kepada korban perdagangan
orang (trafficking) Indonesia menjadi tidak terbantu atau kurang terbantu. Meskipun demikian, ada
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peningkatan pemahaman tentang apa yang merupakan reintegrasi di kalangan pemerintah dan
masyarakat sipil.

5.3 Kebanyakan bantuan bersifat “hanya sekali”
Banyak dukungan yang saat ini tersedia untuk korban perdagangan orang di Indonesia adalah bantuan
yang hanya sekali, yang sifatnya terbatas atau tidak ada tindak lanjut. Namun sebagian besar korban
trafficking menjelaskan masalah dan kebutuhan dasar yang mereka berjuang untuk mendapatkan dan
mengatasinya sebagai bagian dari reintegrasi mereka. Pemberian bantuan hanya sekali ini memiliki
keterbatasan dalam hal mendukung reintegrasi yang berhasil bagi korban trafficking. Penyedia layanan
harus bekerja dengan para korban perdagangan orang untuk bersama-sama mengembangkan
rencana reintegrasi yang mempertimbangkan dan memenuhi semua kebutuhan mereka.

5.4 Bantuan bersifat jangka pendek
Reintegrasi merupakan proses jangka panjang. Selain waktu spesifik yang diperlukan untuk
mendukung reintegrasi tergantung pada setiap individu, reintegrasi biasanya membutuhkan
dukungan yang berkelanjutan dari waktu ke waktu serta akses ke layanan-layanan untuk mengatasi
permasalahan yang mungkin muncul dari waktu ke waktu dalam jangka panjang. Bantuan yang saat
ini tersedia untuk korban perdagangan orang di Indonesia kebanyakan adalah jangka pendek dan
dirancang hanya untuk memenuhi kebutuhan yang bersifat segera dan mendesak. Bantuan jangka
pendek biasanya tidak pernah cukup untuk mendukung reintegrasi individualsetelahmereka
mengalami trafficking.

5.5 Korban menghadapi kendala dalam mengakses bantuan yang tersedia
Terlepas dari hak melekat atas bantuan dan dukungan yang disediakan bagi korban perdagangan
orang oleh UU dan peraturan di Indonesia, beberapa bantuan tetap tidak dapat diakses. Korban
trafficking menghadapi berbagai jenis hambatan dalam mengakses layanan termasuk persyaratan
administrasi, rintangan birokrasi, hambatan struktural, masalah-masalah pribadi dan individu (misalnya
perasaan malu atau malu untuk meminta bantuan, kurangnya kepercayaan kepada pihak berwenang,
pesimisme tentang kemungkinan menerima bantuan, ketidakpercayaan terhadap pemerintah) dan
tantangan-tantangan praktis (misalnya kurangnya sumber daya untuk mengakses
layanan).Ketidakmampuan mengakses layanan dapat berdampak negatif terhadap reintegrasi jangka
panjang korban perdagangan orang.

5.6 Kurangnya informasi tentang bantuan
Banyak korban perdagangan orang mengatakan bahwa mereka tidak tahu bantuan apa yang mereka
berhak atau ke mana harus pergi untuk mendapatkan bantuan. Beberapa korban trafficking
menjelaskan bahwa mereka bingung tentang apakah mereka layak (memenuhi syarat) untuk bantuan
apa serta proses untuk mengajukan bantuan.Pekerja migran juga kurang terinformasi tentang
bantuan. Kurangnya informasi tentang bantuan yang tersedia menjadi penghalang bagi korban
perdagangan orang dalam menerima dukungan yang mereka butuhkan untuk reintegrasi kembali ke
rumah dan komunitas mereka.

5.7 Kurangnya bantuan reintegrasi bagi korban trafficking laki-laki
Kerangka kerja (framework) untuk memerangi trafficking dan melindungi serta membantu para korban
di Indonesia disusun berdasarkan asumsi bahwa orang yang diperdagangkan yang paling banyak
adalah perempuan dan anak-anak. Terdapat inkonsistensi di antara kebijakan dan peraturan yang
berbeda dalam hal layanan dan bantuan untuk laki-laki yang menjadi korban perdagangan orang.
Kebanyakan laki-laki korban trafficking yang telah dibantu menerima dukungan dari LSM dan
organisasi-organisasi internasional, bukan dari pemerintah. Banyak laki-laki korban perdagangan orang
tidak menerima bantuan resmi sama sekali. Dari para laki-laki korban trafficking yang menerima
bantuan ini, bantuan yang diterima kebanyakan bersifat hanya sekali atau bantuan yang sifatnya
jangka pendek yang tidak mengatasi proses reintegrasi jangka panjang mereka.
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5.8 Kurangnya manajemen kasus dan dukungan reintegrasi sesuai
kebutuhan
Manajemen kasus memainkan peran penting dalam mengantisipasi dan menangani isu-isu dan
masalah yang mungkin dihadapi oleh korban trafficking selama reintegrasi. Namun, di Indonesia,
manajemen kasus individu secara umum lemah bahkan tidak ada. Penilaian (assessment) kebutuhan
jarang dilakukan; penyedia layanan jarang merancang rencana reintegrasi dengan korban. Bantuan
biasanya merupakan sebuah paket standar bantuan yang diberikan satu kali atau berupa layanan
jangka pendek.Kurangnya pekerja sosial profesional di tingkat komunitas memberikan kontribusi
terhadap kurangnya manajemen kasus dan dukungan reintegrasi yang sesuai kebutuhan di Indonesia.
Minimnya manajemen kasus dan tindak lanjut dari penyedia layanan dapat menyebabkan konsekuensi
negatif dan bahkan kegagalan proses reintegrasi korban trafficking.

5.9 Penyediaan bantuan yang tidak merata karena desentralisasi dan
distribusi geografis
Desentralisasi dapat berdampak negatif terhadap pemberian bantuan - misalnya ketika sumber daya
keuangan di tingkat lokal tidak memadai dan/atau administrasi pemerintah daerah tidak efektif atau
tidak efisien. Dan di provinsi atau kabupaten/kotadi mana tidak ada peraturan daerah tentang
penanganantrafficking atau gugus tugas penanganantrafficking yang aktif, korban trafficking
menghadapi tantangan tambahan dalam mencari bantuan. Desentralisasi di Indonesia telah
mengakibatkan variasi yang luas dalam hal layanan dan kualitas layanan yang tersedia bagi korban
perdagangan orang di berbagai provinsi dan kabupaten/kota. Variasi ini diperparah dengan distribusi
geografis dari layanan, di mana wilayah yang kurang penduduknya cenderung kurang memiliki
layanan yang tersedia dan para korban trafficking harus melakukan perjalanan jarak jauh dan biaya
yang besar untuk mengakses bantuan yang mereka butuhkan.

6. Kesimpulan dan rekomendasi
Investasi yang signifikan telah dibuat oleh pemerintah Indonesia, LSM dan Organisasi Internasional
untuk mendukung dan membantu korban trafficking setelah mereka kembali ke Indonesia. Dan
dukungan ini telah memberikan dampak yang positif dalam pemulihan dan reintegrasi para korban.
Meskipun demikian, banyak korban trafficking tidak menerima bantuan dan dukungan yang mereka
butuhkan untuk dapat pulih dari pengalaman mereka menjadi korban trafficking dan untuk menyatu
kembali ke keluarga dan masyarakat. Ada beberapa kesenjangan dan tantangan yang spesifik dalam
hal mendukung reintegrasi dari korban trafficking di Indonesia yang, pada prakteknya, ini berarti bahwa
banyak korban trafficking sering tidak mendapatkan bantuan dan kurang mendapatkan layanan. Tanpa
akses ke layanan jangka panjang dan dukungan reintegrasi yang komprehensif, banyak korban
trafficking kesulitan untuk berusaha melanjutkan kehidupan mereka setelah trafficking.
Perhatian diperlukan untuk bagaimana organisasi dan lembaga yang bekerja pada bantuan
penanganan perdagangan orang di Indonesia dapat membuat perubahan dan perbaikan lebih lanjut
yang akan menjamin keberhasilan dan keberlanjutan reintegrasi korban trafficking di Indonesia.
Mengatasi kesenjangan dan isu-isu yang disebutkan di atas akan merupakan titik awal penting dalam
peningkatan respon reintegrasi di Indonesia dan, implikasinya, memiliki dampak yang signifikan dan
positif dalam kehidupan korban perdagangan orang. Untuk itu, rekomendasi berikut diusulkan sebagai
cara untuk mulai menangani kesenjangan dan isu-isu tersebut dan, dengan demikian, dapat
meningkatkan penyediaan dukungan reintegrasi bagi korban trafficking di Indonesia - termasuk lakilaki, perempuan dan anak-anak dan korban dari segala bentuk eksploitasi trafficking (perdagangan
orang):

•
•
•

Meningkatkan identifikasi korban trafficking.
Menyusun respon kebijakan dan program pada reintegrasi.
Menyediakan bantuan reintegrasi komprehensif bagi korban trafficking.
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•
•
•
•
•
•
•
•

Memastikan ketersediaan bantuan reintegrasi jangka panjang.
Mengeliminasi kendala terhadap bantuan.
Meningkatkan rujukan untuk layanan reintegrasi.
Menyediakan korban trafficking dengan informasi tentang bantuan reintegrasi.
Masukkan laki-laki korban trafficking dalam semua program dan kebijakan reintegrasi.
Sesuaikan bantuan reintegrasi dengan kebutuhan tiap individu.
Meningkatkan manajemen kasus.
Mempromosikan penyediaan layanan reintegrasi di berbagai wilayah Indonesia.
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1. Pendahuluan
Laki-laki, perempuan dan anak-anak dari Indonesia yang diperdagangkan untuk berbagai bentuk
eksploitasi, eksploitasi seksual dan berbagai bentuk kerja paksa termasuk kerja rumah tangga, pabrik,
konstruksi/bangunan, pertanian dan kerja perkebunan dan yang bekerja di kapal ikan. Warga Indonesia
diperdagangkan di dalam negeri atau dieksploitasi di luar negeri - di negara-negara tetangga di Asia
serta wilayah yang lebih jauh termasuk Timur Tengah, Afrika dan Amerika Latin.
Satu aspek penting dari sekian respon penanggulangan trafficking adalah identifikasi dan bantuanbagi
korban trafficking, termasuk bantuan reintegrasi jangka panjang. Banyak korban trafficking
memerlukan dukungan dan bantuan yang substansial dari waktu ke waktu untuk bisa pulih dari
dampak eksploitasi mereka dan melanjutkan kehidupan mereka, bereintegrasi ke dalam keluarga dan
masyarakat. Namun, layanan dan dukungan reintegrasi tidak selalu atau bahkan biasanya tidak tersedia
untuk korban trafficking di Indonesia. Banyak korban trafficking tidak terbantu atau kurang terlayani
dan kesulitan ketika mereka berusaha untuk melanjutkan kehidupan mereka setelah trafficking mereka.
Memenuhi kebutuhan reintegrasi semua korban perdagangan orang adalah sangat penting dan harus
menjadi pusat dari penilaian terhadap respon negara untuk perdagangan orang.
Penelitian ini mengeksplorasi ketersediaan bantuan reintegrasi bagi korban trafficking di Indonesia,
baik dalam hukum dan dalam praktek. Secara keseluruhan, ada berbagai undang-undang, kebijakan
dan program yang berlaku saat ini di Indonesia yang ditujukan untuk mendukung reintegrasi korban
trafficking. Ini termasuk upaya dan inisiatif oleh berbagai kementerian dan lembaga pemerintah
(tingkat nasional, provinsi dan kabupaten) organisasi non-pemerintah (LSM) dan organisasi
internasional (IO). Inisiatif dan intervensi ini memberikan dukungan dan layanan yang seringkali
penting bagi banyak orang yang telah diperdagangkan untuk menuju pemulihan dan reintegrasi
mereka setelah eksploitasi trafficking.
Meskipun demikian, di Indonesia, banyak korban trafficking tidak menerima bantuan dan dukungan
yang mereka butuhkan agar dapat pulih dari pengalaman trafficking mereka dan berintegrasi kembali
ke keluarga dan masyarakat mereka. Dan mereka yang menerima bantuan tidak selalu menerima
bantuan yang sesuai dengan kebutuhan mereka atau yang cukup mendukung upaya mereka untuk
bereintegrasi. Ini karena ada beberapa tantangan penting dalam respon saat ini di Indonesia, termasuk
karena banyak korban perdagangan orang tidak teridentifikasi; reintegrasi tidak didefinisikan atau
dimengerti dengan jelas; kebanyakan bantuan adalah dukungan “hanya”; program bantuan jangka
pendek; korban menghadapi hambatan dalam mengakses layanan yang tersedia; kurangnya informasi
mengenai bantuan reintegrasi; kurangnya bantuan untuk korban traffickinglaki-laki diperdagangkan;
kurangnya manajemen kasus dan dukungan reintegrasi sesuai kebutuhan; dan penyediaan bantuan
tidak merata karena desentralisasi dan distribusi geografis layanan.
Pada bagian berikut, kita akan membahas masing-masing masalah ini secara bergantian. Tulisan ini
dimaksudkan sebagai titik awal dalam memahami lebih baik bagaimana reintegrasi korban trafficking
yang berlangsung saat ini di Indonesia, termasuk apa yang sudah berjalan dengan baik dan apa yang
merupakan kendala dan hambatan bagi para korban perdagangan orang selama proses reintegrasi.
Pemahaman yang lebih baik dari masalah dan kendala ini merupakan hal penting dalam desain dan
pelaksanaan peningkatan respon reintegrasi oleh pemerintah dan organisasi masyarakat sipil
Indonesia.
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Tulisan ini merupakan bagian dari serangkaian penelitian yang dihasilkan dalam konteks proyek
penelitian longitudinal NEXUS Institute, Melindungi yang tidak terbantu dan kurang terlayani. Penelitian
Berdasarkan Bukti (fakta)tentang Bantuan dan reintegrasi, Indonesia, yang bertujuan untuk
meningkatkan dasar bukti/fakta tentang reintegrasi yang berhasil dari korban trafficking di Indonesia.
Proyek ini didanai secara hibah oleh United States Department of State Office to Combat and Monitor
Trafficking in Persons/Kantor Negara untuk Memerangi dan Memonitor Perdagangan Orang,
Departemen Luar Negeri Amerika Serikat (J/TIP).
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2. Metodologi penelitian
2.1 Pengumpulan data dan proses penelitian
Penelitian ini didasarkan pada empat sumber data utama – 1) wawancara mendalam dan berulang
kali dengan korban trafficking (perdagangan orang) dari Indonesia, 2) wawancara dan interaksi dengan
anggota keluarga dari korban trafficking, 3) wawancara dengan 123 profesional dan penyedia layanan
bagi korban trafficking di Indonesia dan 4) kajian literatur.
Wawancara dengan korban trafficking. Kami melakukan wawancara dengan 75 korban trafficking
antara Oktober 2014 dan Agustus 2015, baik laki-laki (n=29) dan perempuan korban trafficking (n=46).1
Penelitian ini terutama dilakukan di Jakarta dan tujuh kabupaten di Jawa Barat (Bandung, Bogor,
Cianjur, Cirebon, Indramayu, Karawang dan Sukabumi). Namun, kami juga melakukan wawancara
terseleksi di Jawa Tengah (n=8) dan Sulawesi Selatan (n=3) sebagai sarana untuk menangkap
pengalaman trafficking yang spesifik dan diversifikasi sampel.
Wawancara mendalam dilakukan dengan dua kategori utama responden - 1) korban trafficking yang
telah terbantu (misalnya dibantu sesuai dengan kerangka kerja penanggulangan trafficking atau
melalui bantuan non-trafficking termasuk mereka yang telah terbantu sepenuhnya, terbantu sebagian
dan kurang-terbantu oleh aktor pemerintah dan LSM) dan 2) korban trafficking yang tidak terbantu,
yang mungkin termasuk orang-orang yang tidak pernah diidentifikasi sebagai korban trafficking dan
sehingga tidak terbantu dan/atau orang-orang yang telah diidentifikasi tetapi tidak terbantu (misalnya
mereka belum memutuskan untuk menerima bantuan, tidak ditawarkan bantuan, tidak memerlukan
bantuan dan/atau telah menolak bantuan). Hal ini dilakukan untuk mengimbangi bias penelitianpenelitian paling terbaru terkait perdagangan manusia, yang fokus pada informasi dari korban
trafficking yang telah diidentifikasi dan terbantu. Ini juga dilakukan untuk mengeksplorasi dan
memahami lebih baik arah reintegrasi bagi korban trafficking yang harus memulihkan diri dan
mengatasinya tanpa dukungan resmi.2 Namun, dua kategori responden ini secara umum tidak saling
eksklusif dan korban masuk ke dalam kategori yang berbeda pada tahap yang berbeda dalam
kehidupan pasca trafficking mereka. Sebagai contoh, beberapa korban trafficking tidak teridentifikasi
dan tanpa bantuan di negara tujuan, tetapi teridentifikasi dan terbantu saat kepulangan mereka.
Beberapa korban teridentifikasi dan terbantu di luar negeri, tetapi kemudian menolak untuk dibantu di
negara mereka sendiri saat kepulangan. Korban trafficking lainnya awalnya menolak untuk
diidentifikasi dan/atau dibantu tetapi kemudian mencari bantuan. Dan beberapa korban trafficking
berpindah di antara kategori-kategori ini (teridentifikasi/tidak teridentifikasi; terbantu/tidak
terbantu)selama penelitian berlangsung, , bukan karena protokol penelitian ini terlibat merujuk korban
trafficking untuk identifikasi dan bantuan ketika diperlukan, yang sering menjadi kasusnya.
Wawancara dilakukan dengan menggunakan dua kuesioner standar yang berbeda - untuk wawancara
pertama dan kedua.3Meskipun demikian, pendekatan ini adalah semi-terstruktur danpara peneliti
menyesuaikan dengan pertanyaan-pertanyaan yang ditanyakan disesuaikan dengan pengalaman
spesifik masing-masing individu. Probing standar membantu para peneliti dalam menjaga kesamaan
Wawancara dengan lebih banyak korban perdagangan orang dilakukan sejak Agustus 2015 dan seterusnya. Studi selanjutnya
akan mencakup data dari seluruh responden.
2
Brunovskis, A. and R. Surtees (2007) Meninggalkan masa lalu di belakang? Ketika korban trafficking menolak bantuan (Leaving
the past behind? When victims of trafficking decline assistance). Oslo: Fafo & Washington: NEXUS Institute, pp. 150–51.
3
Wawancara ulang dengan para responden sedang berlangsung. Selain wawancara ulang resmi, kami juga memiliki kontak
tindak lanjut tidak resmi dengan sejumlah responden.
1
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dan konsistensi dalam pertanyaan-pertanyaan yang ditanyakan. Wawancara dilakukan dengan korban
trafficking dari berbagai usia, jenis kelamin, etnis, bentuk trafficking, negara tujuan dan pada berbagai
tahapan proses reintegrasi (lihat bagian 2.2 di bawah ini untuk lebih jelasnya).
Setiap wawancara dimulai dengan proses rinci informed consent (persetujuan terinformasi) termasuk
penjelasan tentang tujuan penelitian, apa yang dilibatkan dalam wawancara, pertanyaan-pertanyaan
yang akan ditanyakan, hak responden untuk menolak menjawab pertanyaan atau mengakhiri
wawancara kapan saja dan jaminan kerahasiaan. Wawancara dilakukan di lokasi yang dipilih oleh
responden - Misalnya, di rumahnya, kantor LSM/asosiasi pekerja migran atau rumah aktivis masyarakat
yang mengatur wawancara, rumah makan atau kafe. Semua wawancara sangat dijaga kerahasiaannya;
transkrip wawancara dibagikan oleh tim peneliti dan diamankan sesuai dengan kebijakan
perlindungan data internal NEXUS.
Wawancara dilakukan oleh dua peneliti profesional Indonesia, setelah dilatih oleh Lead Researcher
(Peneliti Utama) dan dibimbing sepanjang proyek penelitian. Lead Researcher dan dua peneliti
lapangan bekerja sebagai tim selama proyek - melakukan kerja lapangan, debrief (membahas yang
telah dikerjakan) secara teratur dan analisis terus menerus. Hal ini tidak hanya memastikan kontrol
kualitas dalam hal data, tetapi juga berarti bahwa tim mampu membahas dan mengatasi masalah yang
dihadapi dalam wawancara dan pengumpulan data dan untuk menangani masalah praktis atau etika
yang muncul selama penelitian.
Wawancara dilakukan di dalam Bahasa Indonesia dan direkam dengan izin responden dan kemudian
ditranskrip secara verbatim (kata per kata). Penerjemah profesional kemudian menerjemahkan
transkrip tersebut ke Bahasa Inggris.4 Kami melakukan penelitian lapangan secara teratur di masyarakat
selama proyek. Tim peneliti umumnya menghabiskan dua minggu setiap bulan melakukan kerja
lapangan berbasis masyarakat, melakukan wawancara dan observasi partisipan. Catatan lapangan rinci
disusun oleh tim peneliti untuk setiap lokasi lapangan dan merupakan bagian penting dari proses
analisis data.
Selain itu, para peneliti melakukan kontak informal dengan sejumlah responden di sela-sela wawancara
formal - berbicara melalui telepon, bertukar pesan teks dan bertemu secara informal. Para peneliti
memulai melakukan beberapa interaksi, biasanya menindaklanjuti masalah yang responden dihadapi
(misalnya masalah kesehatan, status kasus hukum) atau memfasilitasi rujukan. Dalam kasus lain,
responden memulai kontak dengan tim peneliti - untuk bertanya tentang bantuan, menanyakan
tentang beberapa informasi atau hanya untuk 'tetap berhubungan'.
Wawancara dengan anggota keluarga korban trafficking.Kami juga bertemu dan mewawancarai
anggota keluarga dari beberapa responden, meskipunhal inidilakukan secara hati-hati agar status
seseorang sebagai korban traffickingtidak diketahui olehorang yang tidak seharusnya, baik di keluarga
maupundi komunitas mereka. Kami bertemu dengan anggota keluarga yang berbeda - termasuk
pasangan, orang tua, saudara, kakek-nenek dan anak-anak -untuk membahas isu-isu yang berkaitan
dengan pengalaman trafficking/migrasi dan reintegrasi orang yang mereka cintai.5 Hal tersebut
termasuk kehidupan mereka sebelum migrasi/trafficking, bagaimana pengalaman mereka saat orang
tercintanya tidak hadir ketika mengalami trafficking dan bagaimana cara mereka mengatasinya serta
pengalaman mereka ketika orang yang mereka cintai pulang dan dalam proses reintegrasi. Wawancara
dengan anggota keluarga hanya dilakukan setelah wawancara pertama ketika kamifaham dengan
situasi individu dan diposisikan lebih baik untuk menilai apakah akan aman dan tepat untuk
mengajukan wawancara dengan anggota keluarga. Izin dari responden selalu diutamakan, jika mereka
Semua kutipan dalam dokumen ini telah ditranskrip dan diterjemahkan verbatim (kata demi kata) dari Bahasa Indonesia ke
Bahasa Inggris.Kami menggunakan formulasi verbatim agar sebisa mungkin berpatokan pada kebenaran suara dan makna
yang disampaikan responden.
5
Hingga 31 Agustus 2015, kami telah melakukan wawancara dengan anggota keluarga dari sepuluh korban perdagangan
orang. Wawancara lebih banyak lagi dengan anggota keluarga dilakukan dari bulan September 2015 dan seterusnya dan akan
dimasukan ke dalam studi penelitian berikutnya dariproyek ini.
4
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setuju, kami meminta mereka untuk memposisikan kami supaya kami dapat berhubungan dengan
anggota keluarga mereka.
Wawancara dengan informan kunci. Kami melakukan wawancara dengan 123 informan kunci antara
Oktober 2013 dan Agustus 2015.Wawancara dilakukan dengan para pejabat pemerintah di tingkat
nasional, provinsi dan kabupaten serta kepala desa dan tokoh masyarakat di desa-desa dan komunitas
masyarakat. Wawancara juga dilakukan dengan staf dari LSM dan IO (Organisasi Internasional) yang
bekerja untuk memberikan bantuan bagi korban trafficking dan pekerja migran - di tingkat nasional,
provinsi dan kabupaten maupun dalam masyarakat.
Penelitian lapangan dilakukan di Jakarta serta tujuh kabupaten di Jawa Barat (Bandung, Bogor, Cianjur,
Cirebon, Indramayu, Karawang dan Sukabumi). Wawancara dengan stakeholder (n=123) dilakukan
dengan perwakilan dari pemerintah Indonesia (n=24), LSM nasional dan internasional (n=85),
organisasi internasional (n=5) donor/staf kedutaan di Indonesia (n=4) dan akademisi/peneliti (n=5).
Dua puluh informan diwawancarai pada lebih dari satu kesempatan. Selain itu, peneliti NEXUS
berpartisipasi dalam sejumlah pertemuan konsultasi pemerintah dan LSM (NGO) pada berbagai
bahasan yang terkait dengan reintegrasi termasuk penanganan kasus, bantuan kepada para migran,
restitusi kepada korban trafficking, kepulangan pekerja migran, penyusunan peraturan daerah tentang
trafficking, pedoman penyusunan peraturan desa tentang pencegahan dan penanganan trafficking dan
konsultasi tentang peraturan perlindungan sosial dan revisi UU tentang Perlindungan dan Penempatan
Tenaga Kerja Indonesia (UU 39/2004).
Kajian literatur. Penelitian ini memanfaatkan kajian dari literatur yang ada tentang perdagangan
manusia di Indonesia dan tentang reintegrasi dan bantuan untuk korban trafficking secara umum. Ini
juga mengacu pada undang-undang, kebijakan dan peraturan yang berhubungan dengan bantuan
untuk korban trafficking, pekerja migran dan warga negara Indonesia pada umumnya. Ini berguna
mengingat hanya ada sedikit penelitian tentang trafficking di Indonesia, dengan beberapa aspek
terutama yang kurang dieksplorasi (yaitu trafficking pada laki-laki dan trafficking untuk tenaga kerja).
Selain itu belum ada penelitian khusus tentang pengalaman reintegrasi korban trafficking.

2.2 Tentang responden
Wawancara dilakukan di Jakarta, Sulawesi Selatan, Jawa Tengah dan tujuh kabupaten di Jawa Barat
(Bandung, Bogor, Cianjur, Cirebon, Indramayu, Karawang dan Sukabumi).6Individu-individu yang kami
wawancarai berasal terutama dari berbagai kabupaten di Jawa Barat dan sebagian telah kembali
tinggal di daerah asal mereka setelah trafficking. Namun, beberapa orang tinggal di lokasi baru pada
saat wawancara - beberapa tinggal sementara di Jakarta, beberapa telah rintegrasi di Jakarta dan
lainnya telah pindah ke desa-desa/komunitas masyarakat baru dalam provinsi atau kabupaten setelah
kepulangan mereka.

6
Sementara mayoritas responden berasal dari Jawa Barat atau Jakarta, kami juga melakukan wawancara terseleksi di Jawa
Tengah (n=8) dan Sulawesi Selatan (n=3) untuk menangkap pengalaman trafficking tertentu dan diversifikasi sampel.
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Peta #1. Kabupatan dan provinsi asal yang dilaporkan untuk 75 responden laki-laki dan perempuan

Responden diperdagangkan untuk eksploitasi seksual (n=15), serta untuk berbagai bentuk eksploitasi
tenaga kerja (n=60), termasuk konstruksi/bangunan (n=2), kerja rumah tangga (n=31), perikanan
(n=15), kerja pabrik (n=4), kerja di perkebunan (n=6) dan bentuk lain dari tenaga kerja (n=2).
Tabel #1. Bentuk-bentuk eksploitasi trafficking pada 75 responden laki-laki dan perempuan

Bentuk
trafficking

Laki-laki (n=29)
# jumlah orang
Perikanan
15
Perkebunan
6
kelapa sawit
Pabrik
4
Konstruksi/
2
bangunan
Kerja lain
2

Perempuan (n=46)
# jumlah orang
PRT
31
Eksploitasi
15
seksual

Beberapa korban trafficking megalami beberapa bentuk eksploitasi, yang tentu berdampak pada
kebutuhan dan kondisi diri mereka pasca trafficking serta saat proses reintegrasi. Ini paling sering
menimpa perempuan korban trafficking yang dieksploitasi tenaganya, yang juga mengalami
pelecehan seksual atau dieksploitasi secara seksual. Empat dari tiga puluh satu pekerja rumah tangga
yang diwawancarai mengalami perkosaan pada saat terjadinya trafficking; tujuh lainnya menderita
percobaan perkosaan dan pelecehan seksual.7Namun, seorang laki-laki korban trafficking untuk tenaga
kerja dilaporkan mengalami kekerasan seksualdan laporan dari penyedia layanan yang mendampingi
laki-laki juga melaporkan adanya kekerasan terhadap laki-laki korban trafficking untuk tenaga kerja. Hal
Ini kemungkinan kurang terlaporkan karena beberapa perempuan yang tidak ingin mengungkapkan pengalaman perkosaan
mereka dalam wawancara pertama dan kami baru mengetahui tentang hal ini dalam wawancara lebih lanjut.

7
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ini juga telah didokumentasikan dalam penelitian lain di terkait orang yang diperdagangkan untuk
bekerja di kapal ikan, termasuk para laki-laki Indonesia.8
Responden sebagian besar berstatus menikah, cerai atau janda/duda saat mengalami trafficking dan
mempunyai anak. Namun, beberapa responden berstatus belum menikah pada saat mengalami
eksploitasi, umumnya mereka adalah yang berusia lebih muda.
Rentang usiaresponden adalah 16-48 ketika mengalami trafficking. Umurmereka bervariasi sesuai
dengan bentuk eksploitasi. Kebanyakan perempuan korban trafficking untuk pekerjaan rumah tangga
berusia antara 20 dan 29 tahun (n=16 dari 31 perempuan) atau dalam rentang usia 30-39 tahun (n=12
dari 31 perempuan). Dua perempuan (n=2) yang diperdagangkan untuk pekerjaan rumah tangga
berada di kisaran antara 40 dan 49 tahun dan seorang gadis (berusia 16 tahun) yang diperdagangkan
untuk menjadi pekerja rumah tangga ke Timur Tengah, calonya telah memanipulasi dan memalsukan
dokumen gadis tersebut yang menyatakan bahwa dia berusia 22.
Tabel #2. Rincian 75 korban trafficking yang diinterview
Laki-laki (n=29)
# jumlah orang
Anak
1
(di bawah 18)
18-29
15
30-39
12
40-49
1

Perempuan (n=46)
# jumlah orang
Anak
9
(di bawah 18)
18-29
18
30-39
16
40-49
3

Status pernikahan9
(saat terjadinya
trafficking)

Menikah10
Lajang
Bercerai11
Duda

20
9
Tidak ada
Tidak ada

Menikah
Lajang
Bercerai
Janda

31
4
7
4

Jumlah anak

Tidak punya
1
2
3
4+

9
6
8
6
Tidak ada

Tidak punya
1
2
3
4+

6
8
20
6
6

Usia saat
trafficking

8
Lihat Stringer, C., G. Simmons & D. Coulston (2011) Tidak di perairan Selandia Baru, pastinya? Pelanggaran Hak tenaga kerja
dan hak asasi manusia di atas kapal ikan nelayan asing. Auckland: University of Auckland; dan Surtees, R. (2014) Di perairan
Afrika.Trafficking pada pelaut perikanan Kamboja di Afrika Selatan. Washington: NEXUS & Geneva: IOM, hal. 102.
9
Status pernikahan, untuk beberapa orang, berubah ketika kembali setelah diperdagangkan, dan juga selama pengumpulan
data penelitian dilakukan.
10
Perhitungan ini (untuk laki-laki dan perempuan) termasuk individu-individu yang pernah menikah dan masih menikah,
menikah lagi setelah perceraian atau menjanda/menduda, juga pernikahan poligini. Di Indonesia, tidak semua pernikahan
kedua merupakan pemutusan dari pernikahan pertama; kurang lebih 4% dari pernikahan di Jawa Barat merupakan pernikahan
poligini (seorang suami yang menikahi lebih dari satu istri). Lihat Jones, Gavin W., Yahya Asari dan Tuti Djuartika (1994) ‘Divorce
in West Java’, Journal of Comparative Family Studies, 25(3) hal. 404. Poligami relative jarang di Indonesia meskipun poligami
lebih bisa diterima di antara orang-orang suku Sunda; bukan merupakan hal yang tidak biasa untuk pemuka agama atau orang
kaya di Jawa Barat untuk memiliki lebih dari satu istri. Beberapa dari perempuan yang diwawancara untuk penelitian ini
merupakan istri kedua atau istri siri (tidak dinikahi secara hukum) atau istri pertama yang ditelantarkan.
11
Hal ini termasuk perceraian informal dan talak. Talak (atau talaq) merupakan akhir dari pernikahan dengan suami
mengucapkan kata-kata khusus kepada istrinya, seperti: “Saya ceraikan kamu”, atau dengan tindakan suami yang dianggap
mengakhiri pernikahan (“mengaktifkan talak” melalui pengabaian atau perlakuan yang tidak pantas). Dalam hukum talak
dibedakan dari perceraian resmi; Undang-undang Pernikahan tahun 1974 mewajibkan perceraian dilakukan di pengadilan.
Lihat Bowen, John Richard (2003) Islam, Law, and Equality in Indonesia: An Anthropology of Public Reasoning. Cambridge:
Cambridge University Press, hal. 205-206.
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Etnis12

Sunda
Jawa
Betawi
Bugis
Tidak
teridentifikasi

7
18
Tidak ada
3
1

Sunda
Jawa
Betawi
Bugis
Tidak
teridentifikasi

31
8
3
Tidak ada
4

Perempuan yang diperdagangkan untuk eksploitasi seksual umumnya jauh lebih muda pada saat
terjadinya trafficking. Dari 15 perempuan yang diwawancarai, delapan (n=8) masih berusia anak pada
saat mereka diperdagangkan (antara usia 13 dan 17). Tiga (n=3) perempuan yang diperdagangkan
untuk eksploitasi seksual adalah antara 20 dan 29 tahun ketika dieksploitasi dan empat (n=4)
perempuan antara 30 dan 39 tahun.
Laki-laki yang diperdagangkan untuk perikanan umumnya di bawah 40 tahun - antara 20 sampai 29
tahun (n=9) atau antara 30 hingga 39 tahun (n=6). Laki-laki yang diperdagangkan untuk bentuk-bentuk
eksploitasi tenaga kerja (yaitu di pabrik-pabrik, konstruksi/bangunan dan perkebunan kelapa sawit)
berkisar di usia 18-40 tahun pada saat terjadinya trafficking. Satu anak laki-laki (16 tahun) menjadi
korban trafficking untuk pekerjaan konstruksi di Singapura, menggunakan dokumen palsu dan
memasuki Singapura dengan visa turis.
Peta #2. Bentuk eksploitasi di negara tujuan untuk responden, 31 Agustus 2015

Korban trafficking diperdagangkan baik di Indonesia (n=14) maupun di luar negeri (n=58). Tiga orang
(n=3) diperdagangkan pertama di Indonesia dan kemudian di luar negeri. Trafficking di Indonesia
sebagian besar migrasi desa-kota dalam provinsi tetapi juga kadang-kadang melibatkan trafficking di
provinsi-provinsi lain di dalam negeri. Mereka yang diperdagangkan ke luar negeri dieksploitasi di 17
negara tujuan yang berbeda. Banyak yang diperdagangkan di Timur Tengah (n=22) - Bahrain, Yordania,
Oman, Qatar, Arab Saudi, Suriah, UAE - dan di Asia (n=23) - Brunei, Malaysia, Singapura, Taiwan
(Province China). Beberapa (n=15) yang diperdagangkan di daerah tujuan yang kurang umum seperti
Argentina, Ghana, Mauritius, Afrika Selatan, Trinidad dan Tobago serta Uruguay.
12
Suku Jawa dan Sunda merupakan dua suku terbesar di Indonesia – masing-masing mewakili 40% dan 15% dari total
populasi. Ananta, A., et al. (2013) Changing Ethnic Composition: Indonesia 2000-2010. Paris: International Union for the Scientific
Study of Population, hal. 7-14.
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Beberapa korban trafficking dieksploitasi di lebih dari satu negara tujuan saat terjadi trafficking. Sebagai
contoh, dua laki-laki korban traffickinguntuk tenaga kerja dieksploitasi di beberapa negara tujuan (yang
satunya di trafik di Indonesia dan kemudian di Malaysia, yang satunya lagi di Singapura dan Malaysia).
Seorang perempuan korban trafficking untuk eksploitasi seksual di Indonesia dan kemudian di
Singapura dan Malaysia. Pelaut perikanan yang korban trafficking sering dieksploitasi di beberapa
daerah tujuan dan berpindah-pindah melalui berbagai perbatasan dan wilayah hukum selama waktu
trafficking. Beberapa laki-laki yang diperdagangkan untuk perikanan terbang ke Trinidad dan Tobago
di mana mereka awalnya bekerja sebelum kemudian berlayar seterusnya, beberapa dikirim ke fishing
ground (daerah penangkapan ikan) di sekitar Amerika Selatan dan kemudian ke Afrika. Lainnya terbang
ke Afrika Barat sebelum berlayar ke Afrika Selatan. Dan satu orang laki-laki awalnya bekerja di perairan
lepas Mauritius dan kemudian pindah ke kapal menangkap ikan di seputar Afrika Selatan.

Para lelaki yang bekerja sebagai nelayan di Pelabuhan Jakarta. Foto: Peter Biro.

2.3 Analisis data
Semua wawancara dan catatan lapangan dirapikan dan diberi kode serta dimasukkan ke dalam
software (perangkat lunak) analisis data kualitatif NVivo 10. Data dianalisis mengikuti prinsip-prinsip
analisis tematik yang mengidentifikasi tema dan pola utama serta keberagaman dalam dataset.13 Tim
peneliti bekerja secara kolaboratif dalam identifikasi tema penting dan isu-isu yang dihadapi dalam
proses reintegrasi. Analisis dilakukan bersamaan dengan pengumpulan data, yang memungkinkan tim
untuk menindaklanjuti isu-isu dan tema yang muncul selama kerja lapangan berlangsung.

2.4 Isu etika dan pertimbangan
Karena korban trafficking yang diwawancarai untuk penelitian ini termasuk orang-orang yang belum
teridentifikasi dan belum terbantu, ada kendala praktis dan kendala etika selama proses penelitian.
Kami melakukan pendekatan wawancara dengan hati-hati dan waspada, bekerja sama dengan
organisasi-organisasi anti-trafficking atau tokoh dan anggota masyarakat setempat. Perhatian khusus
13
Aronson, J. (1994) ‘Sebuah Pandangan Pragmatis Analisis Tematik' (1994) Laporan Kualitatif, 2 (1) dan Braun, V. dan V. Clarke
(2006) 'Menggunakan analisis tematik dalam psikologi', Penelitian Kualitatif dalam Psikologi, 3.
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diberikan untuk menghormati privasi, kerahasiaan dan keamanan responden penelitian (serta peneliti).
Calon responden hanya didekati jika kita mampu mengidentifikasi saluran yang aman dan etis.
Penelitian di masyarakat dilakukan secara hati-hati dengan bekerja sama dengan anggota masyarakat.
Jika ditemukan potensi risiko atau masalah, maka wawancara tidak akan dilakukan. Responden, tidak
akan dibujuk atau dipaksa untuk berpartisipasi dalam penelitian ini.Mereka terlebih dahulu didekati
oleh seorang penghubung (Staf NGO, tokoh masyarakat, aktifis buruh migran, sesama buruh migran)
dengan menginformasikan mengenai penelitian dan kemudian calon responden diberi waktu untuk
memutuskan apakah mereka akan berpartisipasi dalam penelitian ini. Merekajuga tidak segera diminta
untuk berpartisipasi dalam wawancara berikutnya melainkan diberikan waktu untuk refleksi dan
memutuskan tentang partisipasi mereka selanjutnya.
Sebelum memulai penelitian, tim peneliti menyusun dan memvalidasi daftar lengkap dari rujukan
layanan yang tersedia untuk korban trafficking. Lembar rujukan ini diperbaharui setiap dua bulan
selama proyek, sejalan dengan pengetahuan kita tentang layanan baru atau perlunya mengakses jenis
rujukan tertentu untuk responden.14 Di akhir setiap wawancara, peneliti memberikan informasi rujukan
ini kepada setiap responden dan menghabiskan waktu untuk menjelaskan opsi-opsi bantuan yang
mungkin dan bagaimana untuk mengaksesnya. Mengingat bahwa banyak responden dalam penelitian
ini adalah mereka yang belum terbantu atau kurang-terbantu, tim peneliti menghabiskan banyak
waktu menjelaskan tentang berbagai pilihan bantuan dan juga meneliti rujukan tambahan, bila
diperlukan. Dalam kasus yang mendesak atau “benar-benar dibutuhkan”, peneliti memfasilitasi
rujukan-Misalnya menghubungi penyedia layanan atas nama responden (dengan seijin mereka)
memberikan pulsa telepon untuk memungkinkan responden menelpon penyedia layanan untuk
mendapatkan bantuan atau mendampingi responden ke lembaga atau dinas untuk mengakses
layanan. Tim peneliti juga menindaklanjuti dengan beberapa penyedia layanan (dengan persetujuan
responden) untuk memastikan bahwa permintaan mereka telah diterima dan kebutuhan merekatelah
ditangani.
Karena kompensasi berpotensi dapat memberikan tekanan untuk berpartisipasi dalam penelitian
dengan cara yang dapat membahayakan informed consent (izin terinformasi) maka kompensasi yang
demikian tidak disediakan. Kami mengganti semua biaya yang terkait dengan keterlibatan responden
dalam penelitian- Misalnya transportasi, akomodasi (jika diperlukan) dan biaya makanan responden
ketika mereka memilih tempat untuk diwawancarai di luar rumah mereka. Wawancara dilakukan di
lokasi dan waktu yang tidak mengganggu jam kerja atau komitmen lain.Selain itu, “hadiah” kecil
diberikan kepada setiapresponden sebagai pengakuan dan penghargaan atas kontribusi pentingnya
dalam proyek ini.15

Lembar rujukan telah menjadi bagian penting dari proyek; responden umumnya memiliki informasi yang sangat terbatas
tentang bantuan apa yang mereka berhak dan cara mengakses dukungan ini. Sejak pertama disusun, lembar rujukan sampai
saat ini telah diperluas dan dikembangkan menjadi sebuah direktori layanan untuk korban trafficking di Jakarta dan Jawa
Barat, yang menyediakan informasi tentang isu perdagangan manusia dan layanan serta dukungan yang tersedia untuk
korban perdagangan orang dan pekerja migran yang dieksploitasi di Indonesia. Lembar rujukan ini disebarluaskan kepada
korban trafficking melalui LSM (NGO) dan pemerintah mitra proyek.
15
Hadiah ini biasanya berupa Sembako- Sembilan Bahan Pokok - yang merupakan kebutuhan pokok untuk hidup sehari-hari,
yaitu, beras, gula, ikan asin, minyak goreng, kopi, telur dan susu.
14
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3. Membingkai diskusi
3.1 Apa itu reintegrasi?
Reintegrasi adalah proses pemulihan dan inklusi sosial dan ekonomi setelah pengalaman trafficking.16
Sebaiknya dipahami sebagai suatu proses bagaimana korban trafficking menjalani arah kehidupan
sejalan dengan pemulihan mereka dan move on (melanjutkan hidup dan melupakan) dari trafficking.
Reintegrasi yang berhasil sering terdiri dari komponen yang berbeda termasuk: Contohnya, tempat
tinggal t yang aman dan lingkungan yang terlindungi, akses terhadap standar hidup, mental dan
kondisi kesejahteraan fisik, kesempatan untuk pengembangan pribadi, sosial dan ekonomi, dan akses
ke dukungan sosial dan emosional.
Diagram #1. Reintegrasi yang berhasil

tempat
tinggal

standar hidup

kesempatan

dukungan

kesejahteraan

reintegrasi
Ada pertimbangan atau “hasil” spesifik yang mungkin, secara kumulatif, mengindikasikan bahwa
korban trafficking telah berhasil bereintegrasi. Ini terpusat di seputaran aspek yang berbeda dari
kehidupan individu dan kondisi kesejahteraan serta keluarga dan lingkungan sosial yang lebih luas
dapat termasuk hal-halsebagai berikut:17

•

Tempat yang aman, memuaskan dan terjangkau untuk hidup. Akses ke tempat yang aman,
memuaskan dan terjangkau untuk hidup.

Surtees, R. (2008) Re/integrasi korban trafficking. Bagaimana pekerjaan kita menjadi lebih efektif. Brussels: KBF & Washington:
NEXUS Institute. Lihat juga Derks, Annuska (1998) Reintegrasi Korban Trafficking di Kamboja. Geneva: IOM & Phnom Penh: CAS;
dan Lisborg, Anders dan Sine Plambech (2009) Pulang - Move On: Sebuah laporan sintesis tren dan pengalaman korban
trafficking yang pulang di Thailand dan Filipina. Geneva: ILO.
17
Diadaptasi dari Surtees, R. (2010) Memantau program-program re/integrasi anti-trafficking. Sebuah manual. Brussels: KBF &
Washington: NEXUS Institute.
16
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•
•
•

•
•
•
•
•

Kondisi kesejahteraan fisik. Kondisi kesehatan fisik dan pengertian umum dari kesejahteraan
fisik.
Kondisi mental yang baik.Kondisi mental yang baik termasuk harga diri, kepercayaan diri dan
penerimaan terhadap diri
Akses terhadap keadilan. Memiliki akses terhadap proses hokum (pidana atauperdata) dan
kepentingan terbaik dari korban/saksi yang dijamin termasuk adanya
informed consented (penjelasan dan persetujuan)
Status hukum. Memiliki status hukum termasuk akses ke dokumen identitas.
Keselamatan dan keamanan. Dalam keadaan aman secara fisik dan baik, termasuk keamanan
dari ancaman atau kekerasan oleh pelaku trafficking, atau mereka yang ada dalam keluarga
atau masyarakat.
Kesejahteraan ekonomi. Situasi ekonomi yang memuaskan dan akses terhadap kesempatan
ekonomi - misalnya, kemampuan untuk mendapatkan uang, menafkahi anggota keluarga
Peluang pendidikan dan pelatihan. Tingkat capaian yang memuaskan dan akses ke
pendidikan, keterampilan pribadi/hidup dan keterampilan profesional.
Lingkungan yang sehat sosial dan hubungan interpersona. Hubungan sosial yang positif dan
sehat, termasuk hubungan dengan sebaya, keluarga, pasangan/partner intim dan masyarakat.
Ini juga termasuk tidak mengalami diskriminasi, stigma, marjinalisasi dan sebagainya.
Kesejahteraan keluarga dan tanggungan korban. Kesejahteraan secara umum dari
tanggungan yang dimiliki oleh korban trafficking, termasuk anak-anak, pasangan, orang tua
dan/atau saudara kandung.

Hal yang spesifik dari reintegrasi bervariasi untuk setiap individu. Korban trafficking dapat bereintegrasi
ke dalam latar yang berbeda, tergantung pada kebutuhan, kepentingan, kesempatan dan situasi
masing-masing individu. Beberapa korban trafficking berintegrasi kembali ke masyarakat asal mereka,
sementara yang lain berintegrasi dalam komunitas baru. Lainnya mungkin masih berintegrasi di
sebuah negara baru - misalnya tinggal di negara tempat terjadinya eksploitasi/trafficking. Meskipun
arah perjalanan yang ditempuh berbeda pasca trafficking, tulisan ini berfokus pada dukungan
reintegrasi yang saat ini tersedia untuk korban trafficking yang telah kembali ke Indonesia dan yang
hidup baik di komunitas masyarakat kampung halaman mereka (yaitu reintegrasi) atau dalam
komunitas baru di Indonesia (yaitu integrasi).
Reintegrasi juga terjadi pada tingkat yang berbeda pada seorang individu, tingkat pribadi; dalam
lingkungan keluarga korban trafficking; dalam komunitas yang lebih luas; dan juga dalam masyarakat
luas.
Diagram #2. Tingkat berbeda dari reintegrasi
Tingkat individu, pribadi
(termasuk pemulihan dari ekspektasi seseorang)
!
Tingkat keluarga
(termasuk keluarga dekat begitu juga dengan keluarga besar)
!
Tingkat Komunitas/Masyarakat
(masyarakat di rumah/kampung atau dalam sebuah komunitas
baru)
!
Dalam masyarakat formal dan struktur negara
(termasuk akses ke layanan negara dan status resmi)
Reintegrasi yang sukses bisa membutuhkan bertahun-tahun untuk mencapainya dan, karena itu,
bantuan dan program reintegrasi (kegiatan “yang bertujuan untuk memastikan pemulihan sosial dan
ekonomi secara keseluruhan dari korban trafficking”) harus direncanakan jangka panjang dan termasuk
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tindak lanjut dan manajemen kasus.18 Menurut Organisasi Internasional untuk Migrasi (IOM) reintegrasi
hanya selesai ketika korban trafficking menjadi anggota aktif dari kehidupan ekonomi, budaya, sipil dan
politik suatu negara.19

3.2 Apa itu bantuan reintegrasi?
Untuk mendukung proses reintegrasi, korban trafficking mungkin memerlukan berbagai bentuk
bantuan dan layanan. Sebuah paket bantuan reintegrasi yang komprehensif termasuk layanan berikut:
perumahan atau akomodasi, bantuan medis, dukungan psikologis dan konseling, pendidikan dan
keterampilan hidup, kesempatan ekonomi, dukungan hukum dan administrasi, bantuan hukum selama
proses hukum, mediasi keluarga dan konseling, manajemen kasus dan bantuan kepada anggota
keluarga, jika diperlukan.20Bantuan reintegrasi (atau layanan reintegrasi) mengacu pada jenis
dukungan yang diberikan kepada korban perdagangan orang yang bertujuan pada akhirnya
menginklusifkan orang tersebut secara sosial dan ekonomi. Bantuan dapat melibatkan layanan tunggal
(seperti transportasi ke negara asal korban atau perawatan medis darurat) atau beberapa layanan
sekaligus (seperti kombinasi perumahan, bantuan medis, perawatan psikologis, dukungan hukum,
pendidikan dan pelatihan kejuruan). Bantuan termasuk bantuan khusus trafficking (yaitu yang
ditawarkan oleh organisasi dan lembaga anti-trafficking) serta bantuan yang tidak spesifik trafficking
(yaitu yang ditawarkan oleh lembaga/institusi yang bekerja dengan orang-orang yang rentan, migran
yang telah pulang, pembangunan masyarakat dan perlindungan anak).
Bantuan reintegrasi yang paling umum mengacu pada ketentuan “bantuan resmi” (yaitu bantuan dari
lembaga-lembaga pemerintah, LSM, organisasi internasional, organisasi keagamaan dan kelompok
komunitas) yang berbeda dari “bantuan tidak resmi” (yaitu dukungan atau bantuan dari tetangga,
keluarga dan masyarakat).21 Dengan demikian, baik bantuan resmi dan tidak resmi dapat memainkan
peran penting dalam pemulihan dan reintegrasi korban trafficking.
Reintegrasi yang sukses adalah usaha yang kompleks dan mahal, seringkali membutuhkan rangkaian
lengkap dan beragam dari layanan bagi korban (dan kadang-kadang keluarga mereka sendiri) yang
membutuhkan bantuan untuk pemenuhan kebutuhan fisik, psikologis, sosial dan ekonomi jangka
pendek dan jangka panjang yang secara luas berbeda.22Setelah kebutuhan mendesak korban
trafficking telah terpenuhi (misalnya kebutuhan darurat kesehatan, perlindungan segera dan
sebagainya) banyak korban memerlukan bantuan lebih lanjut untuk bereintegrasi kembali ke keluarga
dan masyarakat (misalnya pelatihan kejuruan, dukungan ekonomi, akses jangka panjang untuk
kesehatan, konseling, pendidikan, mediasi keluarga dan sebagainya).
Orang Indonesia yang mengalamitrafficking dieksploitasi untuk berbagai tujuan (untuk eksploitasi
seksual dan berbagai bentuk kerja paksa) dan pengalaman eksploitasi mereka yang berbeda
menginformasikan jenis dan jumlah layanan yang mereka mungkin perlukan dan minati, saat mereka
harus memulihkan diri setelah eksploitasi dan sebagainya. Oleh karena itu, tidak semua korban
traffickingakan membutuhkan semua layanan reintegrasi yang tercantum di atas. Beberapa korban
trafficking membutuhkan banyak dan bahkan mungkin semua layanan yang tercantum pada beberapa
tahap reintegrasi, yang lainnya mungkin hanya membutuhkan satu atau dua layanan dan mampu
18
Ezeilo, J.N. (2009) Laporan Pelapor Khusus untuk perdagangan manusia, terutama perempuan dan anak-anak. New York:
Majelis Umum PBB, A/64/290
19
IOM (2007) Handbook (buku pegangan) IOM untuk Bantuan Langsung bagi Korban Trafficking. Jenewa: International
Organization for Migration (selanjutnya disebut sebagai Handbook IOM).
20
Lihat, misalnya, Delaney, Stephanie (2012) Membangun (Kembali) Masa Depan: Mendukung pemulihan dan reintegrasi anak
yang diperdagangkan. Sebuah buku pegangan (handbook) bagi staf proyek dan pekerja garis depan. Cologne/Geneva:Terre des
Hommes; ILO (2006) dengan anak-anak Standar & Pedoman untuk Pemulihan dan Integrasi Anak yang Diperdagangkan. Geneva:
ILO; Handbook IOM; dan Surtees, R. (2010) Memantau program re/integrasi anti-trafficking. Sebuah manual. Geneva: KBF &
Washington: NEXUS Institute.
21
Lihat, misalnya, Brunovskis, A. dan R. Surtees (2007) Meninggalkan masa lalu di belakang? Ketika korban trafficking menolak
bantuan. Oslo: Fafo & Washington: NEXUS Institute, pp 26, 70-71.; dan Brunovskis, A. dan R. Surtees (2012) Meninggalkan masa
lalu di belakang? Ketika korban trafficking menolak bantuan: Ringkasan laporan. Oslo: Fafo & Washington: NEXUS Institute, pp
14-16.
22
Lihat Surtees, R. (2010) Memantau program re/integrasi anti-trafficking. Sebuah manual. Brussels: KBF & Washington: NEXUS
Institute.
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menarik sumber daya pribadi, keluarga dan masyarakat mereka untuk mendukung reintegrasi mereka.
Dan tidak semua korban trafficking selalu menginginkan atau membutuhkan semua layanan yang
ditawarkan atau tersedia. Banyak korban trafficking bereintegrasi kembali tanpa layanan atau bantuan
reintegrasi, menarik sumber daya pribadi atau keluarga mereka sendiri. Layanan apa saja yang
diperlukan (jika ada) akan tergantung pada situasi khusus dari setiap individu korban trafficking.
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4. Bantuan reintegrasi di Indonesia
Undang-Undang dan peraturan di Indonesia23 menetapkan bantuan tidak hanya untuk korban
trafficking, tetapi juga bagi para migran yang bermasalah, orang yang rentan (misalnya miskin, rentan
secara sosial) dan warga negara Indonesia secara umum. Program-program dan layanan yang berbeda,
yang tercantum di bawah ini dan yang nantinya akandibahas, dapat berperan dalam mendukung
reintegrasi setelah trafficking.
4.1 Bantuan untuk korban trafficking
4.2 Bantuan untuk pekerja migran
4.3 Bantuan sosial, termasuk bagi orang yang rentan
4.4 Ringkasan bantuan di Indonesia

4.1 Bantuan untuk korban trafficking
Undang-Undang No 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU
PTPPO) dan peraturan pelaksanaannya menyediakan berbagai bentuk bantuan kepada korban
trafficking, tempat tinggal (shelter) sementara, bantuan medis, dukungan psikologis dan beberapa
bentuk bantuan hukum. Rencana Aksi Nasional dan peraturan dan pedoman pemerintah lainnya
berfungsi untuk mengembangkan dan memperluas bentuk bantuan yang akan dibuat, tersedia untuk
korban trafficking. Selanjutnya, beberapa peraturan daerah24 dapat menyediakan bantuan untuk
korban trafficking di tingkat daerah (dalam komunitas mereka).

Undang-Undang No 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Perdagangan Orang (UU PTPP)
Menurut hukum Indonesia, ada hak melekat khusus (spesifik) untuk korban trafficking, yang paling
signifikan ada dalam prinsip UU Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Nomor 21, Tahun
2007). Pasal 51 Undang-Undang ini menyatakan bahwa “Korban berhak memperoleh rehabilitasi
kesehatan, rehabilitasi sosial, pemulangan, dan reintegrasi sosial dari pemerintah apabila yang
bersangkutan mengalami penderitaan baik fisik maupun psikis akibat tindak pidana perdagangan
orang”.25 Korban perdagangan orang didefinisikan dalam UU ini sebagai: “Seseorang yang mengalami
penderitaan psikis, mental, fisik, seksual, ekonomi, dan/atau sosial, yang diakibatkan tindak pidana
perdagangan orang”.26
UU anti-perdagangan orang Indonesia ini tidak mendefinisikan reintegrasi melainkan mengacu pada
23
Hukum Indonesia memiliki beberapa bentuk; hirarki resmi legislasi Indonesia yang disebutkan di Undang-Undang Republik
Indonesia (2004) tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Nomor 10, Tahun 2004. hierarki (dari atas ke bawah)
adalah sebagai berikut: 1) UUD 1945, 2) UU, Peraturan Pemerintah Pengganti UU, 3) Peranturan Pemerintah, 4) Peraturan
Presiden (juga disebut dengan Keputusan Presiden) 5) Instruksi Presiden, berbagai Peraturan Menteri (atau Keputusan
Menteri) dan 6) Peraturan Daerah (Juga disebut dengan Perda).
24
Di Indonesia, istilah untuk peraturan daerah (Peraturan Daerah) digunakan untuk merujuk pada peraturan di tingkat
provinsi, tingkat kabupaten, tingkat kotamadya atau tingkat desa.
25
Undang-Undang Republik Indonesia (2007) tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Nomor 21, Tahun
2007 (selanjutnya disebut UU 21/2007). Pasal 51 mendefinisikan “rehabilitasi kesehatan” sebagai “pemulihan kondisi semula
baik fisik maupun psikis dan “rehabilitasi sosial” sebagai “ pemulihan dari gangguan terhadap kondisi mental sosial dan
pengembalian keberfungsian sosial agar dapat melaksanakan perannya kembali secara wajar baik dalam keluarga maupun
dalam masyarakat”. UU 21/2007, 'Penjelasan Pasal demi pasal’.
26
UU 21/2007, Pasal 1(3).
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“rehabilitasi”, yang didefinisikan sebagai: “Rehabilitasi adalah pemulihan dari gangguan terhadap
kondisi fisik, psikis, dan sosial agar dapat melaksanakan perannya kembali secara wajar baik dalam
keluarga maupun dalam masyarakat”.27 Berdasarkan undang-undang ini, rehabilitasi melibatkan
penyediaan bantuan medis, dukungan psikis/psikologis dan bentuk lain dari dukungan terhadap
kondisi kesejahteraan korban.
UU anti-perdagangan orang ini juga menyediakan bantuan hukum bagi korbantrafficking yang juga
berperan sebagai saksi selama proses pidana terhadap (para) pelaku dan memastikan hak restitusi bagi
korban. Pasal 35 menyatakan: “Selama proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang
pengadilan, saksi dan/atau korban berhak didampingi oleh advokat dan/atau pendamping lainnya
yang dibutuhkan”.28 Pasal 48 menyediakan hak restitusi atas “a) kehilangan kekayaan atau penghasilan;
b) penderitaan; c) biaya untuk tindakan perawatan medis dan/atau psikologis; dan/atau d) kerugian
lain yang diderita korban sebagai akibat perdagangan orang”.29 “Korban trafficking yang berpartisipasi
dalam kasus pengadilan melawan para pelaku trafficking mereka menerima perlindungan tambahan
menurut UU anti perdagangan orang ini.30

Seorang polisi penyidik di sebuah unit khusus yang menangani kejahatan terhadap perempuan dan anak di Jawa
Barat. Foto: Peter Biro.

UU 21/2007, Pasal 1(14).
UU 21/2007, Pasal 35.
29
UU 21/2007, Pasal 48. Restitusi adalah jumlah uang yang diperintahkan oleh pengadilan untuk dibayar oleh pelaku
perdagangan orang kepada korban.Ini berbeda dari kompensasi, yang mengacu pada skema yang didanai pemerintah untuk
mengkompensasi korban tindak pidana. Misalnya, UU di Indonesia tentang Perlindungan Saksi dan Korban menyatakan bahwa
saksi/korban dalam kasus pengadilan menerima kompensasi dari pemerintah Indonesia untuk biaya transportasi yang
diperlukan, serta dukungan biaya hidup sementara selama proses berlangsung. UU Republik Indonesia (2006) Perlindungan
Saksi dan Korban, Undang-Undang Republik Indonesia, Nomor 23, Tahun 2006.
30
Ini termasuk perlindungan saksi selama proses pengadilan pidana (termasuk membuat pengungkapan identitas
saksi/korban adalah pidana yang dapat dihukum) dan perlindungan khusus untuk anak-anak yang berpartisipasi sebagai saksi
selama proses pidana. Lihat secara umum UU 21/2007, Pasal 28-50.
27

28
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Akhirnya, Pasal 46 dan 52 memandatkan pemerintah pusat dan provinsi membangun tempat
penampungan (shelter) dan pusat trauma/trauma center untuk menyediakan rehabilitasi medis dan
sosial, bantuan pemulangan dan reintegration sosial.31 Hak yang melekat pada korban perdagangan
orang menurut UU PTPPO dirinci dalam diagram di bawah.
Diagram #3. Bentuk bantuan yang dijamin UU 21/2007, Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak
Pidana Perdagangan Orang di Indonesia (PTPPO)

•bantuan medis
•dukungan
psikis/psikologis
•tempat tinggal
sementara

•bantuan hukum
•restitusi

Pasal 46

Pasal 48

Pasal 52

Pasal 51
•bantuan medis
•dukungan
psikis/psikologis

•bantuan medis
•dukungan
psikis/psikologis
•tempat tinggal
sementara

Hak yang melekat ini dapat diajukan oleh “korban atau/keluarganya, rekan kerjanya, polisi, relawan
yang mengawal, atau pekerja sosial setelah pelaporan kasus oleh korban atau orang lain ke Kepolisian
Republik Indonesia”.32 Setelah klaim diajukan ke pemerintah melalui menteri atau instansi yang
bertanggung jawab atas masalah medis dan sosial di wilayah masing-masing, menteri atau lembaga
wajib memberikan rehabilitasi medis dan sosial, bantuan pemulangan, dan reintegrasi sosial paling
lambat tujuh hari dari tanggal klaim.33

Peraturan Pemerintah 9/2008 dan Rencana Aksi Nasional
Sejumlah inisiatif pemerintah telah disusun atau dimandatkan untuk menyediakan rehabilitasi medis
dan sosial, bantuan pemulangan dan reintegrasi sosial bagi korban perdagangan orang sesuai dengan
Undang Undang 21/2007. Pada tahun 2008, untuk memberlakukan Pasal 46 dari undang-undang
pemberantasan perdagangan orang, pemerintah Indonesia yang mengesahkan Peraturan tentang
Tata Cara dan Mekanisme Pelayanan Pemulihan bagi Saksi dan/atau Korban Perdagangan Orang (Nomor
9 Tahun 2008).34Peraturan Pemerintah 9/2008 mengatur bahwa baik korban maupun saksi
perdagangan orang berhak menerima rehabilitasi kesehatan dan sosial, pemulangan, reintegrasi sosial

UU 21/2007, Pasal 52 (2). Masyarakat dan organisasi-organisasi sosial juga dapat membentuk rumah perlindungan (shelter)
dan/atau pusat trauma.UU 21/2007, Pasal 52 (3).
32
UU 21/2007, Pasal 51.2.
33
UU 21/2007, Pasal 52.
34
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia (2008) tentang Tata Cara dan Mekanisme Pelayanan Terpadu bagi Saksi dan/atau
Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang, Nomor 9, Tahun 2008 (selanjutnya disebut sebagai Peraturan Pemerintah 9/2008).
Pasal 46 menyatakan bahwa Pusat Layanan Terpadu dapat dibentuk di setiap kabupaten/kota untuk melindungi saksi
dan/atau korban perdagangan manusia.
31
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dan bantuan hukum secara gratis dari Pusat Pelayanan Terpadu yang beroperasi baik di tingkat
nasional maupun daerah.35Pusat Pelayanan Terpadu ini beroperasi di beberapa kabupaten.
Pada tahun 2014, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ini mengelola 247
Pusat Pelayanan Terpadu (Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak atau P2TP2A)
sebagian besar dioperasikan oleh pemerintah provinsi.36 Sebagai contoh, di Jakarta37 P2TP2A ini
didirikan melalui SK Gubernur Nomor 64 tahun 2004. P2TP2A Jakarta adalah Pusat Pelayanan Terpadu
yang melayani perempuan dan anak korban kekerasan di Jakarta, menyediakan layanan dengan cumacuma termasuk untuk konseling, perawatan psikososial, advokasi, nasihat hukum, rujukan untuk
pelayanan medis dan rumah perlindungan (shelter) sementara. Di Jakarta, P2TP2A adalah upaya yang
terkoordinasi antara Badan Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Keluarga Berencana (BPMPKB)
dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. P2TP2A biasanya hanya melayani perempuan dan anak-anak,
meskipun korban laki-laki mungkin dapat mengakses beberapa layanan sebagai korban kekerasan.
Sebagai contoh, P2TP2A di Cianjur menyediakan layanan untuk laki-laki.
Dalam Rencana Aksi Nasional (RAN) Penghapusan Perdagangan Perempuan dan Anak dan Gugus
Tugas Nasional Anti Trafficking Indonesia memainkan peran penting dalam memajukan inisiatif
pemerintah untuk membantu korban perdagangan orang di dalam negeri.38 Menurut Peraturan
Presiden tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang
(Nomor 69, Tahun 2008),yang membentuk Gugus Tugas Nasional Anti-Trafficking, dan Peraturan
Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat 2009 (Nomor 25, Tahun 2009 ),39 Gugus Tugas Nasional
Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang bertanggung jawab, antara lain, memantau kemajuan
pelaksanaan pelayanan perlindungan bagi korban, termasuk rehabilitasi, pemulangan dan reintegrasi
sosial.40
Inisiatif pemerintah menyediakan pelayanan kesehatan dan rehabilitasi sosial, pemulangan, reintegrasi
sosial dan bantuan hukum untuk korban perdagangan orang di Indonesia meliputi:

•
•

Pusat Layanan Terpadu (P2TP2A) - yang dapat menerima klaim atau laporan perdagangan
orang dan yang menyediakan beberapa pelayanan darurat untuk perempuan dan anak-anak
(di beberapa provinsi, laki-laki juga mungkin dapat mengakses layanan melalui P2TP2A).
Rumah Perlindungan dan Trauma Center (RPTC) - yang menyediakan beberapa pelayanan
jangka pendek untuk laki-laki dan perempuan.41

Sofian, Ahmad and Francois-Xavier Souchet (2012) Kajian Periodik Universal: Indonesia, Sesi 13 UPR. Jakarta: Koalisi Nasional
Penghapusan Eksploitasi Komersial Anak.
36
Departemen Luar Negeri Amerika Serikat (2015) ‘Indonesia’, Laporan Perdagangan Orang. Washington: Departemen Luar
Negeri Amerika Serikat.
37
Jakarta adalah ibu kota dan kota terbesar di Indonesia dan dianggap sebagai wilayah dengan status khusus. Nama resminya
adalah Daerah Khusus Ibukota Jakarta (DKI Jakarta atau Daerah Khusus Ibukota Jakarta). DKI Jakarta memiliki gubernur (bukan
walikota) dan terdiri dari lima kota atau kotamadya (kota/kotamadya) masing-masing dipimpin oleh seorang walikota: Jakarta
Pusat, Jakarta Barat, Jakarta Selatan, Jakarta Timur dan Jakarta Utara. DKI Jakarta juga mencakup salah satu kabupaten
(Pemkab) dipimpin oleh seorang bupati (Bupati) - Kepulauan Seribu (Kepulauan Seribu) kumpulan dari 105 pulau kecil yang
terletak di Laut Jawa, yang sebelumnya kecamatan di kota Jakarta Utara.
38
Rencana Aksi Nasional Indonesia (RAN P3A) 2002 termasuk Pembentukan Gugus Tugas Rencana Aksi Nasional Penghapusan
Perdagangan Perempuan dan Anak (Gugus Tugas RAN P3A atau Gugus Tugas Anti Trafficking Nasional) untuk melaksanakan
Rencana Aksi Nasional. Peraturan Presiden Republik Indonesia (2002) tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan
Perdagangan Perempuan dan Anak, Nomor 88, Tahun 2002 (selanjutnya disebut sebagai Rencana Aksi Nasional 88/2002).
39
MENKOKESRA (2009) Peraturan Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat, Nomor 25, Tahun 2009.Peraturan ini meliputi
tugas-tugas dan tanggung jawab Gugus Tugas Nasional Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang untuk periode 20092014. Rencana Aksi Nasional berikutnya dan peraturan mengenai tugas dan tanggung jawab yang sesuai untuk Gugus Tugas
Nasional Penangangan Perdagangan Orang untuk periode 2015-2019 saat ini dalam proses penyusunan.
40
Peraturan Presiden Republik Indonesia (2008) tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak PidanaPerdagangan
Orang, Nomor 69, Tahun 2008 (selanjutnya disebut sebagai Peraturan Presiden 69/2008).
41
Sebelum disahkannya UU 21/2007, Rencana Aksi Nasional 88/2002 mengamanatkan bahwa RPTC dan RPSA dibangun dan
dikembangkan untuk rehabilitasi sosial korban perdagangan orang dan korban eksploitasi seksual komersial anak (ESKA) dan
bahwasannya koordinasi dibentuk antara departemen terkait dan badan-badan untuk reintegrasi sosial korban perdagangan
orang dan korban ESKA.
35
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•

Rumah Perlindungan Perempuan (Rumah Perlindungan Sosial Wanita atau RPSW) - yang
menyediakan beberapa pelayanan untuk perempuan.
• Rumah Perlindungan Anak (Rumah Perlindungan Sosial Anak atau RPSA) - yang menyediakan
beberapa pelayanan kepada anak-anak.
Diagram #4. Pusat dan Rumah Perlindungan bagi korban perdagangan orang di Indonesia

Kementerian Kesehatan menyediakan beberapa bentuk perawatan kesehatan bagi korban
perdagangan orang melalui Pusat Pelayanan Terpadu (PPT).42 Berdasarkan Peraturan Pemerintah
9/2008, Kementerian Kesehatan bertanggung jawab untuk membayar biaya perawatan kesehatan bagi
korban perdagangan orang dan semua rumah sakit Kepolisian Republik Indonesia di seluruh Indonesia
diwajibkan oleh UU untuk menyediakan pelayanan kesehatan dasar bagi para korban perdagangan
orang tanpa biaya.43 Dan pada 2013, Menteri Kesehatan menerbitkan Surat Edaran no 149 tahun 2013
mengenai Kepesertaan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat Tahun 2013, yang mencakup juga
ketentuan mengenai pengobatan gratis bagi korban/saksi perdagangan orang. Namun, persyaratan ini
dalam prakteknya tidak sepenuhnya diimplementasikan. Kementerian Kesehatan memberikan
beberapa bentuk perawatan medis untuk korban perdagangan orang melalui Pusat Pelayanan Terpadu
(PPT) mereka.
Rencana Aksi Nasional juga menugaskan Kementerian Kesehatan dengan, antara lain, tugas-tugas
berikut sehubungan dengan bantuan: meningkatkan pelayanan kepada korban perdagangan orang
dan eksploitasi seksual komersial anak (ESKA); meningkatkan kapasitas penyedia/penyelenggara
kesehatan untuk memberikan pelayanan rehabilitasi bagi korban perdagangan orang dan ESKA; dan
menyediakan fasilitas untuk memberikan tindakan bagi korban kekerasan dan perdagangan orang.

Pada tahun 2014, Kementerian Kesehatan mengoperasikan 28 PPT dan 25 Rumah Sakit rujukan yang dapat menyediakan
pelayanan dan perawatan kesehatan bagi korban perdagangan orang dan pekerja migran yang mengalami masalah (TKIB).
43
Peraturan Pemerintah 9/2008. Lihat juga: Departemen Luar Negeri Amerika Serikat (2014) 'Indonesia', Laporan Perdagangan
Orang. Washington: Departemen Luar Negeri Amerika Serikat.
42
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Seorang laki-laki menerima perawatan medis di sebuah Puskesmas di Jawa Barat. Foto: Peter Biro.

Standar Pelayanan Minimal dan Standar Operasional Prosedur
Pasal 7 Peraturan Pemerintah 9/2008 mengamanatkan bahwa “untuk lebih menjamin kualitas
pelayanan terpadu, Menteri [harus] mempersiapkan dan menetapkan standar pelayanan minimal dan
standar operasional prosedur” untuk digunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan pelayanan
terpadu.44 Oleh karena itu, pada tahun 2009, KPPPA mengeluarkan Standar Pelayanan Minimal
Pelayanan Terpadu bagi Saksi dan/atau Korban Perdagangan Orang di Kabupaten/Kota (Nomor 1,
Tahun 2009).45 Tujuan dari standar pelayanan minimal (SPM) adalah untuk memastikan bahwa korban
perdagangan orang dapat memperoleh layanan sebagaimana ditetapkan oleh peraturan dari
pemerintah daerah mereka dan untuk membantu pemerintah daerah dalam merencanakan program
guna mencapai target SPM tersebut. SPM menentukan bahwa pelayanan terpadu yang saksi/ korban
perdagangan harus terima melalui Pusat Pelayanan Terpadu mencakup, minimal: penanganan
pengaduan masyarakat; pelayanan rehabilitasi kesehatan; pelayanan perlindungan hukum; pelayanan
rehabilitasi sosial; Layanan repatriasi; dan layanan reintegrasi sosial.46 Namun, disahkannya UU tahun
2014 tentang Pemerintahan Daerah (Nomor 23, Tahun 2014) mungkin telah melampaui SPM, yang
berarti bahwa masalah perdagangan orang dimasukkan dalam Peraturan Urusan Pemerintah Wajib
tidak terkait dengan Pelayanan Dasar47 Implikasi praktis dari perubahan ini dalam hal akses korban
untuk layanan ini, sampai saat ini, belum jelas.
Pada tahun 2010, KPPPA mengeluarkan Standar Operasional Prosedur Pelayanan Terpadu bagi Saksi
dan/atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (Nomor 22, Tahun 2010) yang menetapkan
Peraturan Pemerintah 9/2008, Pasal 7.
Peraturan KPPPA (2009) tentang Standar Pelayanan Minimal Pelayanan Terpadu bagi Saksi dan/atau Korban Perdagangan
Orang di Kabupaten/Kota, Nomor 1, Tahun 2009 (selanjutnya disebut sebagai SPM 1/2009).
46
SPM 1/2009, Pasal 6.
47
Undang-Undang Republik Indonesia (2014) tentang Pemerintahan Daerah, Nomor 23, Tahun 2014 (selanjutnya disebut UU
23/2014). UU ini mengakui enam pelayanan dasar yang berkaitan dengan urusan pemerintahan wajib: pendidikan; kesehatan;
pekerjaan umum dan tata ruang; daerah perumahan dan pemukiman; kedamaian, ketertiban umum dan perlindungan
masyarakat; dan sosial. Pasal 12
44

45
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prosedur reintegrasi sosial bagi korban atau saksi. SOP ini menguraikan langkah-langkah dari
reintegrasi sosial bagi korban dan/atau saksi perdagangan orang di Indonesia sebagaimana berikut:
•

•

•

•

Pra-reintegrasi sosial. Memperoleh informed consent (persetujuan terinformasi) dari
korban/saksi; mengajukan gugatan kasus dan menilai kebutuhan awal reintegrasi korban
dan/atau saksi; asesmen keluarga dan lain sebagainya.
Asesmen. Melakukan penilaian/asesmen penuh terhadap kebutuhan korban dan/atau saksi,
termasuk ekonomi, pendidikan, kesehatan dan potensi lingkungan kemasyarakatan di
komunitas masyarakat di mana korban dan/atau saksi akan kembali; dan menyiapkan rencana
intervensi.
Pelaksanaan reintegrasi. Melakukan penilaian ulang (re-assessment) untuk mempersiapkan
korban/saksi untuk reintegrasi; persiapan keluarga dan lingkungan masyarakat untuk
menerima korban; menyediakan korban dan/atau saksi dengan status dan dokumen yang
diperlukan; pemberian bantuan reintegrasi; pelatihan, bimbingan fisik/mental yang/sosial dan
keterampilan yang berdasarkan kepentingan individu dan keterampilan korban dan/atau saksi;
akses ke kerja magang; informasi tentang migrasi yang aman, perdagangan orang, hak-hak
pekerja, hak-hak perempuan dan anak-anak, kesehatan reproduksi dan bantuan hukum; dan
dukungan modal usaha.
Pemantauan/bantuan lebih lanjut. Pemantauan bulanan atau setiap 3-6 bulan berdasarkan
kebutuhan individu (dengan kunjungan atau telepon) dan menilai (asesmen) kembali terkait
keberhasilan dan kendala yang dihadapi oleh korban dan/atau saksi dalam proses reintegrasi.48

Beberapa provinsi telah membuat peraturan untuk melaksanakan SPM dan SOP untuk pelayanan
terpadu bagi korban/saksi perdagangan orang. Misalnya, Surat Keputusan Gubernur Provinsi Jawa
Barat (Nomor 63, Tahun 2014) baru-baru ini menetapkan standar minimum mengenai pelayanan
reintegrasi bagi korban perdagangan orang, serta untuk korban kekerasan terhadap perempuan dan
anak-anak.49
SOP tambahan menyediakan berbagai layanan bagi korban perdagangan orang melalui berbagai
inisiatif pemerintah. SOP 2012 Rehabilitasi Biopsikososial di RPTC dimaksudkan untuk memastikan
bahwa korban perdagangan orang disediakan dengan : identifikasi; kebutuhan dasar (makanan,
pakaian dan rumah perlindungan/shelter); bantuan di klinik lokal (puskesmas) atau rumah sakit;
dukungan psikologis dan layanan konseling; beberapa bentuk pendidikan dan keterampilan hidup;
dan kunjungan rumah, pertemuan kasus eksternal dan tindak lanjut.50 SOP ini (khususnya ketentuan
untuk dukungan psikologis dan konseling) selanjutnya dijalankan oleh Pedoman Rumah Perlindungan
dan Trauma Center (RPTC) yang dibuat oleh Kementerian Sosial pada tahun 2007 untuk memandu
peran pekerja sosial, kode etik, proses rehabilitasi, peran dan tugas staf RPTC, dan lain sebagainya.51
Pada tahun 2014, Kementerian Sosial menyediakan tenaga kesehatan pada beberapa RPTC untuk
melayani korban perdagangan orang dengan melakukan pengecekan kesehatan dasar.

48
KPPPA (2010) Standar Operasional Prosedur Pelayanan Terpadu bagi Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang,
Nomor 22, Tahun 2010.
49
Silakan lihat Bagian 4.3 untuk pembahasan rinci dari SPM dan SOP terpisah untuk pelayanan terpadu bagi perempuan dan
anak korban kekerasan.
50
Kementerian Sosial (2012) Standar Operasional Prosedur Biopsikososial Rehabilitasi di Rumah Perlindungan dan Trauma Center
(RPTC) kemudian disebut sebagai SOP BSP RPTC 2012. Lihat juga Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial (2012)
Keputusan Mengenai Standar Operasional Prosedur Rehabilitasi Biopsikososial di Rumah Perlindungan dan Trauma Center (RPTC)
LJS/XI/2012.
51
Kemensos (2007) Pedoman Rumah Perlindungan dan Trauma Center (RPTC) kemudian disebut sebagai Pedoman RPTC 2007.
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Inisiatif dan program lain
Beberapa inisiatif pemerintah lainnya memberikan berbagai bentuk bantuan dan dukungan kepada
korban perdagangan orang, termasuk:

•
•
•

Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (UPPA) di bawah kepolisian - yang menerima kasus
perdagangan orang, melakukan investigasi dan membuat rujukan untuk bantuan.52
Panti Sosial Bina Remaja(PSBR) – yang menyediakan layanan buat remaja, terutama pelatihan
kejuruan.
Bantuan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) yang menyediakan bantuan keuangan individu untuk
memulai usaha (tersedia untuk korban perdagangan orang, kekerasan dan orang rentan secara
sosial lainnya).53

Seorang polisi wanita di luar sebuah unit yang bertugas menyelidiki kejahatan terhadap perempuan dan anak di Jawa
Barat. Foto: Peter Biro.

Pada tahun 2015, Kementerian Sosial (melalui Direktorat Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial) memulai
program pemberdayaan ekonomi perempuan korban perdagangan orang dan menyusun pedoman
pelaksanaan untuk kegiatan terkait (selanjutnya disebut sebagai Pedoman Reintegrasi).54 Program ini
UPPA didirikan di setiap polres untuk menangani kasus-kasus pidana yang melibatkan perempuan dan anak, baik sebagai
pelaku maupun korban.Lihat, misalnya, Yusran, R. (2013) Kekerasan, Eksploitasi dan Kekerasan dan Diskriminasi di Migrasi
Mempengaruhi Perempuan dan Anak di ASEAN: Sebuah Studi Baseline Indonesia. Depok: Human Rights Resource Centre, hlm 99100.
53
Bantuan diberikan per individu ketika penerima bantuan memiliki karakteristik unik yang membuatnya lebih baik dibantu
secara perorangan, bukan dalam kelompok. Pada 2014, Kementerian Sosial memberi bantuan kepada 2.000 orang (di Jawa
Barat, Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Timur, Lampung, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Tenggara, dan
Sumatera Selatan) dalam bentuk dukungan keuangan (3 juta rupiah per orang) dan juga panduan teknis di bawah program
ini.
54
KEMSOS (2015) Manual Reintegrasi Sosial untuk Perempuan Korban Perdagangan Orang. Jakarta: Direktorat Rehabilitasi Sosial
Tuna Sosial, Kementerian Sosial Republik Indonesia. Pedoman ini mendefinisikan reintegrasi sebagai: “pemulihan dan proses
yang inklusif ekonomi dan sosial setelah korban mengalami trafficking”.
52
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berupa Pelatihan dan Pendampingan Korban Trafficking- saat ini membantu 600 perempuan korban
perdagangan orang untuk mendirikan usaha kecil dan terdiri dari hibah sebesar 5 juta rupiah
[450USD]55 per orang, serta dukungan dari “pendamping sosial” (pendamping) yang bertanggung
jawab untuk mendukung korban perdagangan orang dalam membangun dan mengelola usahanya
mereka.56 Program ini saat ini sedang dilaksanakan di provinsi Jawa Barat, Nusa Tenggara Timur (NTT)
Nusa Tenggara Barat (NTB) Lampung dan Malang dan termasuk perempuan yang diperdagangkan
untuk eksploitasi seksual serta pekerjaan rumah tangga. Sebanyak 40 pendamping telah dilatih oleh
Kementerian untuk mendukung korban dalam proses ini.57
Meskipun tidak spesifik untuk korban perdagangan orang, Peraturan Pemerintah 83/ 2008 dan UU
Bantuan Hukum (Number 16, Tahun 2011) (dibahas lebih lanjut dalam Bagian 4.3) mewajibkan
pengacara untuk memberikan bantuan hukum gratis untuk orang-orang yang tidak memiliki sumber
daya ekonomi dan, di beberapa wilayah di negara ini, para pengacara telah fokus pada penyediaan
bantuan hukum gratis khusus untuk korban perdagangan orang.58 Namun, salah satu tantangannya
adalah bahwa Peraturan Pemerintah 83/2008 mengharuskan mereka yang mencari bantuan hukum
gratis menurut peraturan ini harus mengajukan permohonan dan melampirkan surat yang menyatakan
bahwa mereka adalah orang-orang miskin dari pejabat yang berwenang. Ini adalah proses birokrasi
yang berpotensi memakan waktu dan beberapa orang juga mungkin enggan atau tidak nyaman untuk
menyandang status ini.

Peraturan daerah
Pemerintah pusat dan pemerintah provinsi Indonesia59 menurut Undang-Undang Pemberantasan
Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU PTPPO) wajib untuk merumuskan kebijakan, program dan aksi
dan mengalokasikan anggaran untuk mencegah dan menangani perdagangan orang.60 Di tingkat
provinsi, peraturan daerah Jawa Barat Tentang Pencegahan dan Penanganan Korban Perdagangan
Orang di Jawa Barat (Nomor 3, Tahun 2008) menetapkan bahwa pemerintah daerah (kabupaten) harus
memberikan bantuan dan perlindungan kepada korban perdagangan orang yang berasal dari Provinsi
Jawa Barat, melakukan koordinasi antara pemerintah provinsi dan kabupaten. Bantuan tersebut
termasuk tempat penampungan sementara (shelter) bantuan dan pendampingan hukum, perawatan
medis, dukungan psikologis dan, peluang ekonomi dan pendidikan,61 di mana pelayanannya akan
dilaksanakan di tingkat daerah (kabupaten). Dalam hal ini, di Jawa Barat, sejak akhir tahun 2014, 18
Kabupaten/kota (dari 24) telah memiliki peraturan tentang pencegahan dan penanganan tindak
pidana perdagangan orang begitu juga gugus tugas pencegahan dan penanganan tindak pidana
perdagangan orang.62

Nilai tukar Rupiah dari Indonesia (Rp) ke Dolar Amerika Serikat (USD) dihitung pada tingkat 1USD = Rp 11.000,-. Karena nilai
tukar berubah secara signifikan dalam satu tahun terakhir, perhitungan telah dilakukan dengan menggunakan kurs rata-rata
dari 2010-2015.
56
Pendamping sosial (juga dikenal sebagai pendamping) dibayar untuk pekerjaan mereka pada program ini - menerima
totalnya Rp 750.000 [68USD] per bulan - Rp 250.000 [23USD] untuk biaya transportasi dan Rp 500.000 [45USD] sebagai gaji.
Seringkali para pendamping sosial berasal dari LSM lokal dalam masyarakat dan di bawah program ini NGO dapat menerima
tambahan satu juta rupiah [91USD] per orang untuk mendukung biaya operasional.
57
Pelatihan ini difokuskan pada bagaimana mendukung dan mendorong penerima program, bagaimana berkomunikasi
secara efektif dengan penerima program, bagaimana bekerja sama serta isu-isu yang lebih praktis dalam hal wirausaha
(misalnya bagaimana membeli bahan, pembukuan dan pelaporan).
58
Misalnya, Perhimpuan Advokat Indonesia (PERADI) Asosiasi Advokat Indonesia, bekerja dengan IOM untuk memberikan
pelayanan hukum pro bono secara khusus bagi orang yang diperdagangkan. Ayunindya, S. and A. Carreno (2014) 'Kemitraan
IOM di Indonesia Membantu Korban Trafficking', IOM. Lembaga bantuan hukum lainnya - Lembaga Bantuan Hukum (LBH) juga telah bekerjasama dengan LSM untuk menyediakan korban perdagangan dengan beberapa bantuan hukum; contoh
termasuk Gerakan Anti Trafficking (GAT) Embun Pelangi dan juga BPP-KB Biro di tingkat provinsi di Batam.
59
Lihat Bagian 5.9 untuk pembahasan rinci desentralisasi dan struktur administrasi pemerintahan di Indonesia.
60
Peraturan pelaksanaan yang diamanatkan UU ini itu harus diberlakukan paling lambat enam bulan setelah berlakunya UU
tersebut. UU 21/2007, Pasal 57 dan 66.
61
Provinsi Jawa Barat (2008) tentang Pencegahan dan Penanganan Korban Perdagangan Orang di Jawa Barat, Peraturan Daerah
Jawa Barat, Nomor 3, Tahun 2008, Pasal 8-9.
62
Ini termasuk Kabupaten (Bandung, Bogor, Purwakarta, Cianjur, Cirebon, Garut, Indramayu, Karawang, Subang, Sukabumi,
Bekasi, Sumedang, Bandung Barat, Kuningan) and Kota (Bekasi, Sukabumi, Bogor, Cimahi). Seperti tercantum dalam Laporan
55
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Di Jakarta, Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta (Nomor 218 Tahun 2010) Tentang
Gugus Tugas Pencegahan Dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang, diterbitkan untuk
menindaklanjuti Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan orang (UU No 21/2007)
dan Peraturan Presiden (Nomor 69 tahun 2008). Pasal 4 Peraturan ini menetapkan bahwa tugas dari
Gugus Tugas adalah melaksanakan, memantau serta mengevaluasi pelaksanaan rehabilitasi,
pemulangan dan reintegrasi sosial korban perdagangan orang dan, pada pasal 26, dinyatakan bahwa
Biava pelaksanaan kegiatan Gugus Tugas dibebankan pada Anggaran Pendabatan dan Belanja Daerah
(APBD) dan Anggaran Pendapalan dan Belanja Negara (APBN) serta sumber pembiayaan lain yang sah
dan tidak mengikat.
Namun, beberapa provinsi dan kabupaten belum memberlakukan atau mengadopsi peraturan atau
langkah-langkah hukum terkait perdagangan orang, termasuk membentuk tugas pencegahan dan
penanganan tindak pidana perdagangan orang. Isu lainnya adalah bahwa banyak Provinsi dan
Kabupaten/Kota yang belum mengalokasikan anggaran untuk perlindungan korban perdagangan
orang dan sekalipun ada hanya menyediakan dana minimal untuk membantu korban perdagangan
orang.63

4.2 Bantuan bagi pekerja migran
Korban trafficking yang juga pekerja migran berhak untuk mengakses layanan dan dukungan menurut
undang-undang dan peraturan yang telah dilaksanakan untuk melindungi dan membantu para pekerja
migran (Tenaga Kerja Indonesia atau TKI).64 UU 39/2004 menghendaki pekerja migran diberikan
perawatan medis (kesehatan) serta beberapa bentuk lain dari perlindungan dan peraturan Menteri
Sosial Nomor 22/2013 menetapkan layanan yang harus disediakan bagi pekerja migran yang
dieksploitasi atau menjadi korban perdagangan orang, yakni rumah perlindungan (shelter) sementara,
perawatan medis, konseling psikologis dan kepulangan yang aman kembali ke daerah asal mereka.
Peraturan dan pedoman tambahan (termasuk Standar Operasional Prosedur untuk RPTC - yang
menyediakan layanan untuk laki-laki dan perempuan pekerja migran) lebih lanjut mengembangkan
dan memperkuat kerangka kerja (prinsip) bagi bantuan untuk pekerja migran (yang dapat termasuk
korban perdagangan orang).

UU Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri: UU 39/2004
Undang-Undang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri (Nomor 39,
Tahun 2004)fokus utamanya pada masalah penempatan buruh migran.Namun demikian, UU ini juga
menetapkan beberapa hak bagi pekerja migran Indonesia, termasuk jaminan perlindungan hukum dari
perlakuan tidak manusiawi atau pelanggaran hak-hak mereka selama penempatan di luar negeri.65 UU
39/2004 menetapkan Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia
(BNP2TKI) yang bertugas mengkoordinasikan, melaksanakan dan memantau proses penempatan TKI
di luar negeri, serta membantu kepulangan mereka kembali ke Indonesia.66 BNP2TKI melakukan
Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak (2015) Laporan Pelaksanaan Tugas Gugus Tugas Pencegahan dan
Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang, 2010-2014. Jakarta: KPPPA.
63
Pemerintah Jakarta (di tingkat provinsi) menggunakan Peraturan Daerah Jakarta tentang Perlindungan Perempuan dan Anak
dari Kekerasan (Nomor 8 Tahun 2011) untuk menangani kasus-kasus perdagangan orang dalam kewenangan mereka. Silakan
lihat catatan atas 35 tentang status khusus dari Jakarta.
64
Sementara pekerja migran Indonesia dapat dibantu oleh konsulat Indonesia/kedutaan luar negeri, bagian ini berfokus pada
bantuan di Indonesia yang tersedia bagi pekerja migran yang telah pulang yang berpotensi diakses oleh korban trafficking.
65
Farbenblum, B., Taylor-Nicholson, E. and S. Paoletti (2013) Akses Pekerja Migran terhadap Keadilan di daerah Asal: Indonesia.
New York: Open Society Foundations, hal. 59.
66
Ini termasuk memantau agen perekrutan swasta untuk memastikan bahwa mereka mematuhi UU 39/2004 - seperti
persyaratan bahwa agen perekrutan swasta harus menyediakan pekerja migran dengan pembekalan akhir pemberangkatan
(PAP) dan informasi tentang: prosedur perekrutan; dokumen yang diperlukan; hak dan kewajiban mereka; situasi, kondisi, dan
risiko yang akan ditemukan di negara tujuan; dan mekanisme perlindungan yang tersedia untuk mereka. Undang-Undang
Republik Indonesia (2014) tentang Pemerintahan Daerah, Nomor 23, Tahun 2014 (selanjutnya disebut UU 23/2014).Pemerintah
Indonesia lebih jauh meningkatkan landasan peraturan untuk melindungi pekerja migran dengan menerbitkan Instruksi
Presiden Nomor 6/2006 tentang Reformasi Sistem dan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia. Instruksi ini
menjelaskan bahwa pemerintah pusat Indonesia memiliki tanggung jawab utama untuk manajemen migrasi tenaga kerja dan
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beberapa kegiatan untuk pekerja migran yang telah kembali, termasuk menyediakan dana untuk
memulai usaha dan pelatihan kewirausahaan dan juga telah membentuk Pusat Krisis (crisis center) dan
hotline(pengaduan) yang dapat dihubungi pekerja migran terkait pelanggaran hak-hak mereka, seperti
gaji tidak dibayar, pengalaman kekerasan (masalah fisik, emosional atau seksual) dan kesehatan (fisik
dan psikologis).
Namun, UU 39/2004 tidak menetapkan layanan yang harus disediakan untuk pekerja migran yang
sudah kembali. Sebaliknya, Pasal 75 mengharuskan PPTKIS (Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja
Indonesia Swasta) atau PT (istilah singkat dari PPTKIS), dengan pengawasan dari BNP2TKI, bertanggung
jawab atas pemulangan pekerja migran ke Indonesia, memberikan fasilitas kesehatan bagi TKI yang
sakit dalam kepulangan. Pasal 75 juga menyatakan bahwa PPTKIS harus memberikan “upaya
perlindungan terhadap TKI dari kemungkinan tindakan pihak-pihak lain yang tidak bertanggung jawab
dan dapat merugikan TKI dalam kepulangan”.67 Pelaksanaan UU ini, namun demikian, masih terbatas
dan banyak migran yang tidak dibantu dalam kepulangan oleh PPTKIS mereka.
Pasal 68 UU 39/2004 menetapkan bahwa PPTKIS wajib mengikutsertakan TKI yang diberangkatkan ke
luar negeri dalam program asuransi.68PPTKIS biasanya memfasilitasi proses ini, menghubungkan
pekerja migran dengan perusahaan asuransi, tetapi pekerja migran itu sendiri yang membayar asuransi
ini sebagai bagian dari biaya perekrutan mereka. Kebijakan wajib ini biayanya Rp 400.000 [36USD]
untuk kontrak kerja dua tahun. Kebijakan mengasuransikan pekerja migran dan/keluarganya “dalam
hal perekrutan gagal, gaji yang tidak dibayar, pengakhiran dini kontrak, penipuan kontrak, kekerasan
fisik, pelecehan dan penyerangan seksual, proses hukum, terlantar, sakit, kecelakaan industri dan
kematian”.69 Namun tetap tersisa tantangan untuk mengajukan klaim, seperti kurangnya informasi
tentang hak-hak dan hak yang melekat dalam polis asuransi dan persyaratan administrasi yang sulit
untuk dipenuhi dalam praktek. Misalnya, klaim untuk sakit atau cedera ketika di luar negeri
memerlukan surat dari rumah sakit luar negeri dan perincian biaya. Ada juga ketentuan pembatasan
untuk klaim; asuransi hanya dapat diklaim dalam waktu dua belas bulan sejak terjadinya penyakit atau
kecelakaan, yang sulit untuk dilakukan ketika seseorang kembali dari situasi trafficking. Selain itu,
beberapa lembaga dan/atau perusahaan asuransi mereka menolak untuk menghormati tanggung
jawab mereka terhadap pekerja migran dan umumnya menyangkal klaim asuransi dari pekerja migran
yang dieksploitasi dan yang diperdagangkan.

mengatur pedoman untuk mekanisme seperti layanan di embarkasi di bawah sistem “satu atap” (sistem di mana imigrasi di
bandara menyediakan counter khusus untuk TKI yang kembali dari luar negeri) dan untuk memberantas perekrut ilegal. Lihat
IOM (2010) Migrasi Tenaga Kerja dari Indonesia: Sebuah Tinjauan Migrasi Indonesia untuk Pilihan Tujuan di Asia dan Timur Tengah.
Geneva: IOM; dan Setyawati, Dinita (2013) 'Aset atau Komoditas? Membandingkan Peraturan Penempatan dan Perlindungan
Tenaga Kerja di Indonesia dan Filipina, ASEAS - Journal Austria untuk Kajian Asia Tenggara, 6 (2) 264-280.
67
UU 23/2014, Pasal 75.
68
Di peraturan terpisah, pelaut dan pelaut perikanan (pencari ikan) juga diharuskan untuk memiliki asuransi.
69
Amnesty International (2013) Dieksploitasi demi Keuntungan, Digagalkan oleh Pemerintah: Pekerja Rumah Tangga Migran
Indonesia diperdagangkan ke Hong Kong. London: Amnesty International, hal. 40.
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Sekelompok perempuan Indonesia berlatih merawat lansia (jompo) di sebuah balai pelatihan PPTKIS di Jakarta.
PPTKIS tersebut melatih dan menempatkan perempuan Indonesia untuk bekerja di Taiwan, Hong Kong dan
Singapura. Foto: Peter Biro.

Pasal 68 UU 39/2004 menetapkan bahwa PPTKIS wajib mengikutsertakan TKI yang diberangkatkan ke
luar negeri dalam program asuransi.70PPTKIS biasanya memfasilitasi proses ini, menghubungkan
pekerja migran dengan perusahaan asuransi, tetapi pekerja migran itu sendiri yang membayar asuransi
ini sebagai bagian dari biaya perekrutan mereka. Kebijakan wajib ini biayanya Rp 400.000 [36USD]
untuk kontrak kerja dua tahun. Kebijakan mengasuransikan pekerja migran dan/keluarganya “dalam
hal perekrutan gagal, gaji yang tidak dibayar, pengakhiran dini kontrak, penipuan kontrak, kekerasan
fisik, pelecehan dan penyerangan seksual, proses hukum, terlantar, sakit, kecelakaan industri dan
kematian”.71 Namun tetap tersisa tantangan untuk mengajukan klaim, seperti kurangnya informasi
tentang hak-hak dan hak yang melekat dalam polis asuransi dan persyaratan administrasi yang sulit
untuk dipenuhi dalam praktek. Misalnya, klaim untuk sakit atau cedera ketika di luar negeri
memerlukan surat dari rumah sakit luar negeri dan perincian biaya. Ada juga ketentuan pembatasan
untuk klaim; asuransi hanya dapat diklaim dalam waktu dua belas bulan sejak terjadinya penyakit atau
kecelakaan, yang sulit untuk dilakukan ketika seseorang kembali dari situasi trafficking. Selain itu,
beberapa lembaga dan/atau perusahaan asuransi mereka menolak untuk menghormati tanggung
jawab mereka terhadap pekerja migran dan umumnya menyangkal klaim asuransi dari pekerja migran
yang dieksploitasi dan yang diperdagangkan.
Hak-hak pekerja migran menurut UU Indonesia tentang penempatan dan perlindungan TKI dijelaskan
di diagram di bawah ini.

Di peraturan terpisah, pelaut dan pelaut perikanan (pencari ikan) juga diharuskan untuk memiliki asuransi.
Amnesty International (2013) Dieksploitasi demi Keuntungan, Digagalkan oleh Pemerintah: Pekerja Rumah Tangga Migran
Indonesia diperdagangkan ke Hong Kong. London: Amnesty International, hal. 40.
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Diagram #5. Bentuk bantuan yang dijamin dalam UU 39/2004

Pasal 75

Pasal 68
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UU 39/2004 tidak berlaku untuk semua pekerja migran. Pelaut, nelayan dan terapis spa Bali
dikecualikan dari UU 39/2004 karena mereka memanfaatkan lembaga penempatan yang berbeda Anak Buah Kapal (ABK) untuk pelaut dan nelayan (pelaut perikanan) dan Badan Penempatan dan
Perlindungan Tenaga Kerja (BP3TKI) Bali untuk terapis spa dari Bali.72
Selain itu, UU 39/2004 sulit untuk ditegakkan karena tidak mengidentifikasi pihak-pihak yang
bertanggung jawab untuk memenuhi dan melaksanakan hak-hak yang dijamin, juga tidak
mengenakan hukuman pada pelanggaran terhadap hak-hak yang dijamin. Juga, UU 39/2004
menetapkan konsekuensi serius bagi pekerja migran yang tidak mematuhi kewajiban mereka menurut
hukum; TKI yang gagal untuk mematuhi kewajiban mereka dianggap “ilegal” dan karena itu berpotensi
tidak dapat memperoleh ganti rugi.73

Standar Operasional Prosedur dan Pedoman
SOP 2012 tentang Rehabilitasi Biopsikososial Rehabilitasi di RPTC yang disebutkan sebelumnya juga
memberikan bantuan kepada pekerja migran, khususnya memastikan bahwa pekerja migran yang
menggunakan RPTC harus menerima satu rangkaian layanan (dijelaskan rinciannya di Bagian 4.1, di
atas).74 Pedoman lain memperkuat sistem bantuan untuk pekerja migran. Pedoman Pelaksanaan
Perlindungan Sosial bagi Pekerja Migran 2013 menyediakan bantuan sosial yang harus diberikan
kepada pekerja migran yang membutuhkan bantuan, termasuk: makanan, perumahan dan akomodasi;
pemulihan psikososial bagi pekerja migran dan keluarga mereka yang telah mengalami kekerasan atau
trauma; advokasi sosial untuk menyediakan informasi rujukan yang dapat diakses dalam memudahkan
pengiriman uang (remitensi) kepada keluarga; re-sosialisasi dan reintegrasi keluarga; dan akses ke
informasi dan layanan bagi para pekerja migran yang mengalami masalah di negara penempatan.
72
Lihat, misalnya, Atmodjo, Wasti (2013) 'Bali menuntut upah yang lebih tinggi untuk terapis spa', Jakarta Post Harian Bali, 11
Mei.
73
Kewajiban pekerja migran berdasarkan UU 39/2004 meliputi: a) Mematuhi hukum baik di dalam negeri maupun di negara
tujuan; b) Mematuhi dan melaksanakan pekerjaan sesuai dengan kontrak kerja; c) Membayar biaya pelayanan untuk
penempatan di luar negeri; dan d) Memberitahukan atau melaporkan kedatangan, kehadiran dan kepulangan ke perwakilan
Republik Indonesia di negara tujuan. Farbenblum, B., Taylor-Nicholson, E. and S. Paoletti (2013) Pekerja Migran Akses terhadap
Keadilan di Negara asal:Indonesia. New York: Open Society Foundations, pp 59-60.
74
SOP BSP RPTC 2012. Lihat juga Keputusan Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial (2012) Mengenai Prosedur
Operasional Standar Biopsikososial Rehabilitasi di Rumah Perlindungan dan Trauma Center (RPTC) LJS/XI/2012.
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Pedoman ini juga mencakup distribusi Bantuan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) untuk pekerja migran
yang dipilih dan menyelesaikan kursus dalam pembangunan kapasitas.75 Selain itu, Pedoman
Pelaksanaan Program Bantuan Sosial dan Jaminan Sosial memberikan bantuan sosial khusus untuk
para pekerja migran dan korban kekerasan, termasuk Bantuan Kelompok Usaha Bersama (KUBE) yang
dibahas pada bagian berikutnya.76

Regulasi dan instruksi lain
Pada 2013, untuk lebih melindungi pekerja migran, Menteri Sosial mengeluarkan Peraturan Mengenai
Pemulangan Pekerja Migran dan Tenaga Kerja Indonesia yang Bermasalah ke Daerah Asal (Nomor
22/2013).Peraturan ini utamanya mencakup pekerja migran yang diperdagangkan untuk eksploitasi
tenaga kerja. Peraturan Menteri Sosial No 22/2013 mengharuskan gubernur/bupati/walikota untuk
membentuk Satuan Tugas (Satgas) yang beroperasi di titik masuk (entry point) di mana pekerja migran
kembali ke Indonesia.77 Satuan Tugas ini diwajibkan menerima dan mendaftar pekerja migran yang
dieksploitasi atau “bermasalah” (TKIB); menyediakan rumah perlindungan (shelter) sementara,
makanan, perawatan medis dan konseling psikologis di rumah perlindungan tersebut ; memastikan
keamanan pekerja migran selama kedatangan, tinggal, transportasi dan kepulangan; memulangkan
TKI ke daerah asal mereka; dan memberikan surat untuk memfasilitasi pemulangan pekerja migran.78
Peraturan Menteri Sosial No. 22/2013 menetapkan dalam Pasal 12 bahwa para pekerja migran yang
telah dieksploitasi (dan/atau diperdagangkan untuk eksploitasi tenaga kerja) harus disediakan bantuan
sosial pada titik masuk termasuk menyediakan pakaian; makanan; pelayanan kesehatan;
penampungan sementara; pelayanan rehabilitasi psikososial; bantuan keuangan tunai; dan/atau
bantuan dengan pelaksanaan pemakaman dan biaya pemakaman biaya.79
Pada tahun 2012, Indonesia meratifikasi Konvensi mengenai Pekerja Migran, yang menetapkan hak-hak
pekerja migran (termasuk pekerja migran tidak berdokumen) dan keluarga mereka, mendefinisikan
baik hak-hak asasi manusia mereka (berlaku untuk semua pekerja migran) maupun hak-hak spesifik
lainnya (berlaku hanya untuk pekerja migran dalam situasi biasa).80 Sementara pemerintah Indonesia
belum mengesahkan UU untuk melaksanakan Konvensi pekerja Migran tersebut, di masa depan ini
harus diterjemahkan ke dalam perlindungan dan dukungan lebih lanjut untuk reintegrasi pekerja
migran yang dieksploitasi di Indonesia.

Mensos (2013) Pedoman Pelaksanaan Perlindungan Sosial untuk Pekerja Migran (selanjutnya disebut sebagai Pedoman
Perlindungan Sosial 2013). Lihat juga Keputusan Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Nomor (2011) Mengenai
Pedoman Umum Perlindungan Sosial untuk Pekerja Migran, 56a/LJS/III/2011.
76
Mensos (2003) Pedoman Pelaksanaan Program Bantuan Sosial dan Jaminan Sosial (selanjutnya disebut sebagai 2003
Pedoman Bantuan Sosial). Lihat juga Keputusan Direktur Jenderal Bantuan dan Jaminan Sosial (2002) Mengenai Pedoman
Umum Pelaksanaan Program Bantuan Sosial dan Jaminan Sosial, 09B/BJS/2002.
77
Pada tahun 2014, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi menjalankan Satgas pekerja migran di 22 lokasi
embarkasi/debarkasi, termasuk: Jakarta, Surabaya, Semarang, Batam, Tanjung Pinang, Palu, Makassar (Pare-pare) Belawan,
Bandung, Solo, Tanjung Balai, Dumai, Pontianak, Nunukan, Manado, Bali, NTB, NTT, Tanjung, Jabung, Banten dan Banjarmasin.
78
Peraturan Mensos (2013) Mengenai Pemulangan Pekerja Migran dan Tenaga Kerja Indonesia Bermasalah, Nomor 22, Tahun
2013, pasal 6-9.
79
Peraturan Mensos (2013) Mengenai Pemulangan Pekerja Migran dan Tenaga Kerja Indonesia yang Bermasalah, Nomor 22,
Tahun 2013, pasal 12-20. Selain itu, Peraturan Presiden tentang Koordinasi Pemulangan Tenaga Kerja Indonesia (Koordinasi
Pemulangan Tenaga Kerja Indonesia) (Nomor 45, Tahun 2013) membentuk tim untuk mengkoordinasikan dan menyinkronkan
kepulangan pekerja migran ke Indonesia. Peraturan ini memiliki ketentuan untuk penampungan sementara, serta beberapa
bentuk dukungan psikologis dan konseling, yang harus disediakan untuk pekerja migran; Namun, peraturan ini belum
sepenuhnya dilaksanakan. Peraturan Presiden Republik Indonesia (2013) tentang Koordinasi Pemulangan Tenaga Kerja
Indonesia (Koordinasi Pemulangan Tenaga Kerja Indonesia) Nomor 45, Tahun 2013.
80
PBB (1990) Konvensi Internasional tentang Hak-hak Seluruh Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya, Resolusi Majelis Umum
45/158. Selain menjamin hak-hak dasar dan melarang perlakuan kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat,
perbudakan, dan kerja paksa atau kerja wajib, Konvensi Pekerja Migran ini menetapkan hak ganti rugi atas pelanggaran
kontrak dan mewajibkan negara pihak untuk bekerja sama dalam pemulangan TKI (Pasal 67). Pasal 67 mewajibkan negara
pihak untuk bekerja sama dengan maksud untuk “mempromosikan kondisi ekonomi yang memadai untuk tempat tinggal
[pekerja migran] dan untuk memfasilitasi reintegrasi yang bertahan lama dan sesuai budaya mereka di negara asal”. Id.
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4.3 Bantuan sosial, termasuk bagi orang yang rentan
Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang menyatakan: “Selain hak-hak
yang diatur dalam Undang-undang ini, saksi dan/atau korban tindak pidana perdagangan orang
berhak atas hak-hak dan perlindungan yang diatur dalam undang-undang lainnya”.81 Korban
perdagangan Indonesia harus dapat mengakses bantuan melalui hak umum dan hak yang melekat
yang ditetapkan dalam undang-undang dan peraturan di Indonesia, terutama hak untuk orang yang
rentan secara sosial, yang paling signifikan adalah UU 11/2009 tentang kesejahteraan sosial. Korban
trafficking perempuan dan anak korban kekerasan juga dapat mengakses bantuan melalui hukum yang
ditujukan khusus untuk melindungi kategori individu. Ada UU, peraturan dan pedoman lebih lanjut
yang menyediakan berbagai bentuk bantuan sosial kepada warga negara Indonesia, termasuk kepada
orang-orang yang rentan.Bantuan sosial ini termasuk bantuan medis, pendidikan, bantuan dan
dukungan hukum, kesempatan ekonomi dan opsi perumahan, yang semuanya dapat diakses oleh
korban perdagangan orang.

UU tentang kesejahteraan sosial: UU 11/2009
UU Kesejahteraan Sosial (Nomor 11, Tahun 2009) memiliki beberapa pasal yang menetapkan layanan
yang harus tersedia untuk orang yang rentan secara sosial, di mana banyak korban trafficking yang
demikian. Misalnya, Pasal 6 meliputi penyediaan 1) rehabilitasi sosial, 2) pemberdayaan sosial, 3)
perlindungan sosial dan 4) jaminan sosial.82 Ini dibahas bergantian.
Rehabilitasi sosial. Pasal 7 menjabarkan secara spesifik “rehabilitasi sosial”, yang “dimaksudkan untuk
memulihkan dan mengembangkan kemampuan orang yang memiliki disfungsi sosial supaya dapat
melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar” dan yang dapat disediakan dalam keluarga, masyarakat
dan/atau lembaga-lembaga sosial.83 Menurut UU 11/2009, “Rehabilitasi sosial” meliputi: motivasi dan
diagnosis psikososial; pengobatan dan perawatan; pelatihan kejuruan dan bimbingan kewirausahaan;
bimbingan mental dan spiritual; bimbingan fisik; bimbingan sosial dan konseling psikososial;
aksesibilitas layanan; bantuan dan bantuan sosial; bimbingan re-sosialisasi; bimbingan; dan/atau
rujukan lebih lanjut.84
Diagram # 6. Bentuk bantuan yang dijamin dalam UU 11/2009
• Perawatan Medis
• Bantuan
psikologis/konseling
• Hibah kecil/bantuan
tunai
• Kesejahteraan
Sosial
• Rujukan

Rehabilitasi
sosial

Jaminan
Sosial

(Pasal 7)

(Pasal 9)

Pemberdayaan
sosial

Perlindungan
sosial

(Pasal 12)

(Pasal 14)

•Pelatihan Kejuruan
•Dana utk memulai
usaha kecil

• Hibah
kecil/bantuan tunai
• CCT
• Kesejahteraan
Sosial
• Kartu Indonesia
Pintar
• Beras bersubsidi
• Perawatan Medis
(asuransi kesehatan
sosial)

•Bantuan sosial
•bantuan hukum

UU 21/2007, Pasal 55.
Undang-Undang Republik Indonesia (2009) tentang Kesejahteraan Sosial, Nomor 11, Tahun 2009 (selanjutnya disebut UU
11/2009).
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UU 11/2009, Pasal 7.
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UU 11/2009, Pasal 7.
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Pemberdayaan sosial. UU 11/2009 juga menetapkan tentang “pemberdayaan sosial”, yang
dimaksudkan untuk “memberdayakan individu, keluarga, kelompok dan orang-orang yang memiliki
masalah kesejahteraan sosial dalam rangka memenuhi kebutuhan mereka secara independen”.85
Layanan dan program pemberdayaan sosial berdasarkan UU 11/2009 meliputi: “diagnosis dan motivasi;
pelatihan keterampilan; mentoring; memberikan modal stimulan, peralatan bisnis dan tempat usaha;
meningkatkan hasil akses pasar dari operasi; pengawasan dan advokasi sosial; memperkuat harmoni
sosial; regulasi lingkungan; dan/atau bimbingan lebih lanjut”.86 Untuk meningkatkan partisipasi
lembaga dan/atau individu dalam melaksanakan kesejahteraan sosial, berdasarkan UU 11/2009,
“pemberdayaan sosial” disediakan dalam bentuk: “diagnosis dan motivasi; penguatan kelembagaan
dan masyarakat; kemitraan dan penggalangan dana; dan/atau memberikan stimulant”.87
Perlindungan sosial. UU 11/2009 mendefinisikan “perlindungan sosial”, yang dimaksudkan untuk
mencegah dan [mengatasi] risiko dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok dan/atau
masyarakat untuk [agar supaya mereka] dapat memenuhi kebutuhan dasar minimum mereka.88
Perlindungan sosial harus dilaksanakan melalui bantuan sosial, advokasi sosial dan/atau bantuan
hukum.
Jaminan Sosial. UU 11/2009 menetapkan jaminan sosial - sebuah skema yang dilembagakan untuk
memastikan bahwa semua warga negara dapat memenuhi kebutuhan dasar mereka. Secara khusus,
jaminan sosial dimaksudkan untuk memastikan mereka dengan masalah sosial ekonomi mampu
memenuhi kebutuhan dasar mereka termasuk orang miskin; anak yatim terlantar; lansia terlantar;
penyandang cacat fisik, cacat mental, cacat fisik dan mental; dan pasien penyakit kronis.89 Jaminan
sosial diberikan dalam bentuk asuransi, kesejahteraan sosial dan bantuan langsung.

Bantuan medis, dukungan psikologis dan konseling
UU lain menetapkan hak-hak dan hak yang melekat untuk bantuan resmi bagi semua warga negara
Indonesia (laki-laki, perempuan dan anak-anak). Sebagai contoh, UU tentang Kesehatan (Nomor 36,
Tahun 2009) menetapkan, antara lain, tanggung jawab pemerintah untuk menyediakan perawatan
kesehatan bagi semua warga negara, sumber daya di sektor kesehatan dan melakukan upaya untuk
mewujudkan kesehatan setinggi mungkin bagi masyarakat (dengan pengakuan dan perlindungan
khusus untuk kesehatan ibu, bayi, anak-anak, remaja, orang tua dan orang cacat). UU Kesehatan
khususnya menjamin akses perempuan terhadap perawatan kesehatan dan layanan-layanan dasar,
termasuk hak atas kesehatan seksual dan reproduksi.90
Pada bulan Oktober 2011, sesuai dengan UU Sistem Bantuan Sosial Nasional (Nomor 40, Tahun 2004)
yang menyatakan bahwa semua orang Indonesia harus dilindungi oleh asuransi sosial,91pemerintah
mengesahkan RUU Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, membutuhkan pelaksanaan cakupan
pelayanan kesehatan bagi semua warga negara dan manfaat jaminan sosial bagi pekerja lainnya.
Pemerintah menetapkan BPJS Kesehatan dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan untuk
melaksanakan skema jaminan sosial. Dua perusahaan publik nirlaba - BPJS I dan BPJS II - yang terbentuk
dari empat perusahaan asuransi BUMN yang ada yang sebelumnya menangani pelayanan jaminan
sosial. BPJS I menyediakan perawatan kesehatan universal dan BPJS II menyediakan asuransi yang
berhubungan dengan kecelakaan kerja, dan pensiun.92
UU 11/2009, Pasal 12.
UU 11/2009, Pasal 12.
87
UU 11/2009, Pasal 12.
88
UU 11/2009, Pasal 14.
89
UU 11/2009, Pasal 9(a).
90
Saria, H.E.L.A. (2012) 'Pernyataan Pendahuluan oleh Ibu Linda Amalia Sari, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Republik Indonesia', Sidang Komite Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan 52.
91
Lihat, misalnya, Widjaja, M. & R.A. Simanjuntak (2010) 'Perlindungan Sosial di Indonesia: Seberapa Jauh Yang Kita Telah Capai?',
di Asher, M., GS Oum & F. Parulian (Eds.) Perlindungan Sosial di Asia Timur - Kondisi Sekarang dan Tantangan, Laporan Penelitian
Proyek ERIA, Jakarta: ERIA.
92
Towers Watson (2012) 'Indonesia: Pemerintah Mengesahkan UU Kesehatan Universal - Februari 2012', Global News Brief, 6
Februari.
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Pada awal 2014, pemerintah Indonesia yang membuat Program Asuransi Kesehatan Nasional - Jaminan
Kesehatan Masyarakat (JKN) - yang menyediakan asuransi kesehatan untuk orang miskin dan rentan
secara sosial.93 Pada bulan November 2014, sebagai bagian dari JKN, pemerintah meluncurkan sistem
kartu untuk meningkatkan akses masyarakat Indonesia yang kurang beruntung atas layanan kesehatan
dan pendidikan. Kartu Indonesia Sehat (KIS) memperluas jangkauan Program Asuransi Kesehatan
Nasional (yang ditangani oleh BPJS). Kartu KIS memberikan hak kepada pemegangnya untuk berobat
di pusat kesehatan masyarakat (puskesmas) dan pengobatan di rumah sakit kelas tiga. Sementara BPJS
mengelola manfaat yang diberikan di bawah KIS, Kementerian Kesehatan membayar preminya; premi
asuransinya Rp 19.225 [1.75USD] per orang.

Seorang pria sedang menerima perawatan medis di sebuah klinik di sebuah desa di Jawa Barat. Semua warga negara
Indonesia berhak mendapatkan perawatan kesehatan sebagaimana ditetapkan Undang-Undang. Foto: Peter Biro.

Puluhan ribu kartu KIS awalnya dibagikan kepada warga di sembilan belas kota yang tidak bisa
membayar biaya perawatan kesehatan (termasuk anak jalanan, anak yatim, dan orang-orang yang
hidup dengan disabilitas atau penyakit mental yang tidak mampu mendaftar ke JKN sebelumnya
karena mereka tidak memiliki kartu keluarga yang diperlukan untuk program itu). Calon penerima KIS
harus mendaftar ke BPJS dan dicatat oleh Kementerian Sosial untuk menerima kartu
tersebut.94Persyaratan untuk mendapatkan manfaat kartu ini ditentukan oleh database yang
terintegrasi yang berisikan nama-nama rumah tangga dan individu miskin dan hampir miskin secara

93
Sebelum pembentukan JKN, pemerintah sebelumnya telah melaksanakan program untuk perawatan medis (kesehatan).
Misalnya, pada tahun 2005, Kementerian Kesehatan melaksanakan program jaminan kesehatan sosial yang awalnya disebut
program Jaring Pengaman Kesehatan untuk Masyarakat Miskin (JPKMM) (lebih dikenal sebagai Askeskin atau Asuransi
Kesehatan untuk Masyarakat Miskin). Dari 2008 sampai 2013, program ini berubah nama menjadi program Jaminan Kesehatan
Masyarakat (Jamkesmas).
94
Rabu (2014) 'Beda KJS, Kartu Indonesia Sehat, dan JKN', Tempo.Co 5 November.
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nasional yang disusun oleh Tim Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K).95 Selain itu,
beberapa kabupaten telah membentuk sistem kartu lokal, seperti Kartu Jakarta Sehat (KJS) yang
terbatas untuk warga Jakarta dan memberikan akses ke perawatan medis gratis di semua puskesmas
di Jakarta.96
Namun demikian, mengakses pelayanan kesehatan tetap bermasalah di seluruh negeri, terutama bagi
korban perdagangan orang dan masyarakat rentan lainnya.97 Selanjutnya, dalam hal dukungan
psikologis dan konseling, undang-undang yang didedikasikan untuk kesehatan mental tidak ada di
negara ini, meskipun beberapa ketentuan hukum mengenai kesehatan mental akan dibahas dalam
undang-undang lainnya.98

Seorang pria mengemis di sebuah jalan raya utama sebuah kota Jawa Barat. Pemerintah Indonesia baru-baru ini
menyelenggarakan program asuransi kesehatan untuk orang miskin dan kelompok rentan secara sosial. Foto: Peter
Biro.

Ada keterbatasan akses terhadap dukungan psikologis dan konseling di kalangan orang-orangyang
rentan.Para psikologsudah ada di beberapa tempatnamun tidak semua rumah sakit dan pekerja sosial,
dapat memberikan konseling kepada orang-orang yang rentan, hanya ada di tingkat kabupaten.
Dukungan dan konseling keluarga tersedia di beberapa LK3 (Lembaga Konsultasi Kesejahteraan
Keluarga), yaitu lembaga yang bekerja dengan orang-orang yang rentan beserta keluarga mereka –
melakukan mediasimasalah mereka dan meningkatkan kesejahteraan sosial keluarga tersebut. LK3
menyediakan berbagai layanan termasuk konseling, konsultasi, administrasi dan penyebaran
Sihite, E. & H. Genie (2014) 'Jokowi Membedah Kritik tentang Manfaat Kartu Jaminan Sosial menjadi untuk Kebingungan',
Jakarta Globe, November 4.TNP2K didirikan dengan Peraturan Presiden tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan
(Nomor 15, Tahun 2010).
96
Rabu (2014) 'Beda KJS, Kartu Indonesia Sehat, dan JKN', Tempo.Co, 5 November.
97
Rabu (2014) 'Beda KJS, Kartu Indonesia Sehat, dan JKN', Tempo.Co, 5 November.
98
Misalnya, UU Republik Indonesia (2009) tentang Kesehatan, Nomor 36, Tahun 2009, Pasal 144-151. Lihat WHO (2011)
'Indonesia' in Atlas Kesehatan Mental 2011. Geneva: Organisasi Kesehatan Dunia Departemen Kesehatan Mental dan
Penyalahgunaan Zat.
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informasi, penjangkauan, perlindungan dan pemberdayaan keluarga. LK3 juga merujuk klien ke
layanan lain yang dibutuhkan. LK3 merupakan salah satu unit teknis di bawah Kementerian Sosial dan,
di samping itu beroperasi di tingkat nasional, ada juga unit-unit LK3 di Dinas Sosial di tingkat provinsi
dan kabupaten. Namun, tidak semua provinsi memiliki LK3, begitu juga tidak semua Kabupaten
memilikiLK3.

Pendidikan formal, pelatihan teknis dan kejuruan
Pendidikan di Indonesia adalah tanggung jawab Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (dan
Kementerian Agama untuk sekolah-sekolah Islam). Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional
(Nomor 20, Tahun 2003) memiliki dasar dalam UUD 1945 Indonesia, yang menyatakan bahwa setiap
warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional
menciptakan kerangka hukum untuk pendidikan dan berusaha untuk memberikan akses pendidikan
di semua jenjang dan dalam segala bentuk (formal, non-formal, dan informal). UU menerapkan
pendidikan wajib, bebas dari biaya pendidikan dasar, untuk semua warga negara Indonesia dari usia 715 tahun.99 Sementara hukum menyediakan sembilan tahun pendidikan wajib (enam tahun SD dan tiga
tahun sekolah menengah) akses pendidikan di daerah pedesaan masih sangat terbatas. Tingkat putus
sekolah juga tinggi di Indonesia; 1,8 juta anak setiap tahun tidak dapat melanjutkan pendidikan mereka
terutama karena mereka harus bekerja untuk menghidupi keluarga mereka atau karena pernikahan
dini.100

Anak-anak sedang bermain di desa mereka di Jawa Barat. Banyak anak-anak Indonesia tidak dapat menyelesaikan
pendidikan mereka. Sekitar 1,8 juta anak-anak tidak dapat melanjutkan pendidikan mereka setiap tahun karena
mereka terpaksa harus bekerja atau menikah. Foto: Peter Biro.

Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional juga menjelaskan dan ingin menyediakan Pendidikan
dan Pelatihan Teknis dan Kejuruan (PPTK) untuk warga negara Indonesia, tetapi PPTK saat ini yang
disediakan oleh sekolah-sekolah kejuruan di Indonesia jarang sesuai dengan persyaratan dari sektor
99

UU Sistem Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 20, Tahun 2003.
USAID (2013) Refleksi Pendidikan di Indonesia. Washington: USAID.
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swasta, lulusan lembaga PPTK juga tidak memiliki jenis kompetensi yang mereka butuhkan untuk
mencari pekerjaan.101 Seperti disebutkan dalam Bagian 4.1, Kementerian Sosial memberikan pelatihan
kejuruan melalui Panti Sosial Bina Remaja (PSBR). Pelatihan kejuruan ini tersedia untuk pemuda yang
rentan secara sosial, termasuk remaja yang menjadi korban perdagangan orang.
Sistem kartu 2014 untuk meningkatkan akses orang Indonesia yang kurang beruntung ke layanan sosial
termasuk peluncuran kartu KIP, yang menjamin dua belas tahun pendidikan gratis dan bertujuan untuk
menyediakan kebutuhan siswa. Kartu KIP juga menjamin pendidikan tinggi gratis bagi siswa miskin
yang lolos ujian masuk universitas. Program kartu KIP merupakan kelanjutan perbaikan dan perluasan
dari program Bantuan Siswa Miskin (BSM). Individu-individu yang memenuhi syarat untuk kartu KIP
termasuk anak-anak putus sekolah dan anak-anak jalanan yang tidak bersekolah, serta orang-orang
yang menghadiri lembaga pembelajaran non-formal seperti beberapa pesantren dan pusat belajar
masyarakat. Pemegang kartu KIP akan menerima Rp 225.000 [20USD] per semester untuk siswa SD, Rp
375.000 [34USD] per semester untuk siswa menengah pertama dan Rp 500.000 [45USD] per semester
untuk siswa SLTA atau SMK.102

Bantuan dan dukungan hukum
Berdasarkan Peraturan Pemerintah 83/2008, adalah wajib bagi advokat memberikan bantuan hukum
cuma-cuma kepada individu yang tidak memiliki sumber daya ekonomi.103 Namun, seperti yang
disebutkan di Bagian 4.1, Peraturan Pemerintah 83/2008 mensyaratkan bukti yang menunjukkan
bahwa ia orang miskin, menciptakan tantangan administratif dan tantangan lainnya bagi individu yang
ingin mengajukan permohonan bantuan hukum gratis. UU Bantuan Hukum (Number 16, Tahun 2011)
lebih lanjut menetapkan bahwa layanan bantuan hukum harus diberikan secara gratis kepada orang
miskin (orang yang tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar mereka dengan baik dan mandiri; UU ini
mengenali kebutuhan dasar sebagai termasuk hak atas pangan, pakaian, perawatan kesehatan,
pendidikan, pekerjaan dan/atau perumahan) yang menghadapi masalah hukum. Beberapa layanan
bantuan hukum yang tersedia melalui Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia - Lembaga
Bantuan Hukum (LBH) - yang beroperasi di lima belas provinsi di Indonesia. Dan UU Administrasi
Kependudukan (Nomor 24, Tahun 2013) menyatakan bahwa warga negara Indonesia harus diberikan
akte kelahiran, kartu identitas dan kartu keluarga.104

Hibah kecil, bantuan keuangan dan pendanaan untuk memulai usaha kecil
Beberapa bentuk bantuan ekonomi yang tersedia untuk orang-orang yang rentan secara sosial melalui
skema jaminan sosial di Indonesia dan segera harus dapat diakses melalui Kartu Keluarga Sejahtera
(KKS) yang akan menggantikan sistem distribusi saat ini untuk bantuan sosial dengan transfer
elektronik. Di bawah program KKS, 15,5 juta rumah tangga miskin akan menerima Rp 200.000 [18USD]
per bulan.105 Melalui TNP2K, pemerintah juga telah membentuk Program Keluarga Harapan (PKH) yang
memberikan bantuan tunai bersyarat kepada Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) yang memenuhi
seperangkat persyaratan dan ketentuan yang telah ditentukan.
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GIZ (2013) 'pembangunan ekonomi berkelanjutan melalui pendidikan dan pelatihan teknis dan kejuruan (SED-TVET)',
GIZ.Deutsche Gesellschaft fur Internationale Zusammenarbeit.
102
Sihite, E. & H. Genie (2014) 'Jokowi Unveils Slate of Social Benefit Cards to Confusion', Jakarta Globe, 4 November.
103
Ayunindya, S. & A. Carreno (2014) 'Kemitraan IOM di Indonesia Membantu Korban Trafficking', Organisasi Internasional
untuk Migrasi.Beberapa inisiatif telah dibuat untuk meningkatkan akses terhadap keadilan bagi orang Indonesia yang miskin
atau kurang mampu. Seperti disebutkan sebelumya, Perhimpuan Advokat Indonesia (PERADI) Asosiasi Advokat Indonesia ',
bekerja dengan IOM memberikan layanan hukum pro bono. Id. Selain itu, dari 2007-2010, Proyek Pemberdayaan dan Bantuan
Hukum bagi yang Kurang Beruntung (LEAD) sebuah inisiatif bersama antara Program Pembangunan PBB (UNDP) dan Badan
Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS) di Indonesia, difokuskan pada peningkatan akses pelayanan hukum,
kesadaran hukum dan hak asasi manusia dan pengembangan kapasitas hukum. UNDP (2014) Akses terhadap keadilan bagi
masyarakat miskin di Indonesia.
104
Undang-Undang Republik Indonesia (2013) tentang Administrasi Kependudukan, Nomor 24, Tahun 2013.
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Sihite, E. & H. Genie (2014) 'Jokowi Unveils Slate of Social Benefit Cards to Confusion', Jakarta Globe, 4 November.
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Sebuah usaha kecil di sebuah desa yang terkena dampak perdagangan orang di Jawa Barat.
Foto: Peter Biro.

Pemerintah106 juga menawarkan program yang disebut Kelompok Usaha Bersama (KUBE) untuk
individu miskin, di mana sepuluh orang bisa mengajukan pendanaan usaha kelompok.107 Program ini
dilaksanakan dalam lima tahap: 1) orientasi, rencana aksi/kegiatan dan evaluasi; 2) pembentukan
kelompok dan pemilihan jenis usaha (termasuk menghadiri pelatihan tentang manajemen bisnis); 3)
pengembangan usaha; 4) kemitraan usaha; dan 5) pelaksanaan, monitoring dan evaluasi.108 Proposal
yang disetujui akan menerima Rp 20 juta [sekitar 1820USD].

Perumahan
Salah satu program pemerintah Rumah Tidak Layak Huni atau Rutilahu, Komite Perbaikan Rumah Tidak
Layak Huni membantu warga negara Indonesia yang miskin dengan perumahan. Melalui Rutilahu,
pemerintah pusat dan provinsi menyediakan anggaran untuk merenovasi rumah yang dianggap tidak
layak huni. Di Jawa Barat, pemerintah memberikan 15 juta rupiah [1364USD] per rumah dan kriterianya
adalah individu miskin yang rumahnya butuh membutuhkan perbaikan. Sementara program Rutilahu
menawarkan bentuk bantuan yang penting kepada mereka yang membutuhkan secara ekonomi,
pemerintah memiliki anggaran yang terbatas untuk program tersebut dan pada tahun 2014, kepala
Kementerian Perumahan Rakyat (Kemenpera) menyatakan bahwa ada lebih dari 7,9 juta rumah
dianggap tidak layak huni (RTLH) di Indonesia dan angkanya diperkirakan akan terus meningkat setiap
tahun.109 Tim TNP2K, yang memiliki dasar hukum dalam Peraturan Presiden tentang Percepatan
Penanggulangan Kemiskinan (Nomor 15, Tahun 2010) juga menyediakan program perumahan yang
terjangkau sebagai strategi untuk pengentasan kemiskinan.
Bantuan Kelompok Usaha Bersama dilaksanakan oleh Kementerian Sosial.
Lihat Pedoman Bantuan Sosial 2003. Lihat juga Keputusan Direktur Jenderal Bantuan dan Jaminan Sosial (2002) Mengenai
Pedoman Umum Pelaksanaan Program Bantuan Sosial dan Jaminan Sosial, 09B/BJS/2002.
108
Silaban, Himsar (2013) ‘Penilaian (assessment) Pelaksanaan Tugas dan Koordinasi Program Kelompok Usaha Bersama
(KUBE)', Jurnal Internasional Ilmu Administrasi & Organisasi, 20 (3) pp. 130-131.
109
Selasa (2014) ‘Rumah Tak Layak Huni 7,9 Juta Unit’, SumutPos, 3 Juni.
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Seorang pria di rumahnya di daerah kumuh di Jakarta. Pemerintah menyediakan dana untuk merenovasi rumahrumah yang dianggap tidak layak huni. Namun, jutaan orang Indonesia, termasuk orang ini di Jakarta, hidup dalam
kondisi miskin. Foto: Peter Biro.

Perempuan dan anak korban kekerasan
Sebagian besar bantuan yang tersedia untuk perempuan dan anak-anak berada di bawah payung sub
bagian spesifik orang yang rentan secara sosial: perempuan dan anak korban kekerasan. Indonesia
memiliki beberapa undang-undang yang dimaksudkan untuk melindungi perempuan dan anak dari
kekerasan, termasuk UU tentang Perlindungan Anak (Nomor 23, tahun 2002)UU tentang Penghapusan
Kekerasan dalam Rumah Tangga (Nomor 23, Tahun 2004) dan UU Pornografi (Nomor 44, Tahun 2008).
Pasal 43 UU 23/2004, yang mengatur kerjasama implementasi dalam pemulihan korban kekerasan
dalam rumah tangga (dilaksanakan oleh instansi pemerintah, pemerintah daerah dan lembaga sosial
sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing) membutuhkan penyediaan fasilitas yang diperlukan
dan bantuan untuk pemulihan korban kekerasan dalam rumah tangga. Pada tahun 2006,
memberlakukan undang-undang untuk melindungi perempuan dan anak-anak dari kekerasan dalam
rumah tangga, pemerintah Indonesia mengeluarkan Peraturan Pemerintah Indonesia tentang
Pelaksanaan dan Kemitraan untuk Pemulihan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Nomor 4 Tahun
2006) yang mengamanatkan standar pelayanan minimal dan standar operasional prosedur yang akan
digunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan pelayanan bagi korban kekerasan dalam rumah
tangga.
Oleh karena itu, pada tahun 2010, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
(KPPPA) mengeluarkan Standar Pelayanan Minimal Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak Korban
Tindak Kekerasan (Nomor 1, Tahun 2010).110 Ruang lingkup standar pelayanan minimum (SPM) meliputi
layanan minimum yang harus disediakan oleh pelaksana pelayanan terpadu bagi perempuan dan anak
korban kekerasan, yang mengatur lima jenis layanan: menangani pengaduan kekerasan terhadap
perempuan dan anak-anak; pelayanan kesehatan bagi ibu dan anak-anak; rehabilitasi sosial bagi
perempuan dan anak korban kekerasan; penegakan hukum dan bantuan hukum bagi perempuan dan
anak korban kekerasan; dan pemulangan dan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban

KPPPA (2010) Peraturan tentang Standar Pelayanan Minimal Pelayanan Terpadu untuk Perempuan dan Anak Korban
Kekerasan, Nomor 1, Tahun 2010 (selanjutnya disebut sebagai SPM 1/2010).
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kekerasan.111 Pada tahun 2010, KPPPA mengeluarkan Standar Operasional Prosedur Pelayanan Terpadu
Perempuan dan Anak Korban Tindak Kekerasan (Nomor 22, Tahun 2010).

Seorang perempuan dengan dua anaknya di desanya di Jawa Barat. Indonesia telah mempunyai berbagai undangundang yang ditujukan untuk melindungi perempuan dan anak dari kekerasan. Foto: Peter Biro.

4.4 Ringkasan bantuan di Indonesia
UU dan peraturan di Indonesia menetapkan berbagai hak dan hak yang melekat atas bantuan yang
bisa penting untuk reintegrasi korban perdagangan orang. Di Indonesia, bantuan mungkin dirancang
khusus untuk korban perdagangan orang (misalnya UU 21/2007) atau, jika ia adalah pekerja migran
yang mengalami eksploitasi, korban dapat mengakses bantuan yang tersedia untuk pekerja migran
(misalnya UU 39/2004) dan/atau bantuan sosial, termasuk untuk orang yang rentan secara sosial dan
ekonomi (misalnya UU 11/2009). Berbagai layanan reintegrasi di tiga area legislasi dan implementasi
dirangkum dalam tabel di bawah.
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Tabel #3. Bantuan resmi yang ditetapkan oleh Peraturan Perundang-Undangan Indonesia
Bentuk bantuan

Korban Trafficking
Perempuan

Laki-laki

Orang yang Rentan
Secara Sosial

Pekerja Migran
Anak/
Remaja

Perempuan

Laki-laki

Perempua
n

Shelter sementarajangka panjang

Ditetapkan secara
resmi

Program/
Penyedia Layanan

Laki-laki

*
UU 21/2007,
PP 9/2008
SOP 2012 BSP
RPTC

UU 21/2007, PP
9/2008,
SOP 2012 BSP
RPTC

UU 21/2007,
PP 9/2008

P2TP2A, RPTC,
RPSW

P2TP2A, RPTC

P2TP2A,
RPSA

*

SOP 2012 BSP SOP 2012 BSP
RPTC,
RPTC,
*Korban
Pedoman
Pedoman
kekerasan
Perlindungan Perlindungan
Sosial 2013,
Sosial 2013, UU 23/2004
PP 22/2013
PP 22/2013
RPTC, SATGAS
RPTC,
TKIB
SATGAS TKIB

*korban
kekerasan
UU 23/2004

Pusat
Pelayanan
Terpadu

Pusat
Pelayanan
Terpadu

Perumahan
Ditetapkan secara
resmi

-

-

Program/
Penyedia Layanan

RTLH,
TNP2K
program
rumah
terjangkau

RTLH,
TNP2K
program
rumah
terjangka
u

Perawatan Medis
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Anak/
Remaja

Ditetapkan secara
resmi

Program/
Penyedia Layanan

UU 21/2007, PP UU 21/2007, PP
UU 21/2007,
9/2008,
9/2008,
PP 9/2008,
SOP 2012 BSP
SOP 2012 BSP
Surat Edaran
RPTC, Surat
RPTC, Surat
Menkes No.
Edaran Menkes Edaran Menkes
149/2013
No. 149/2013
No. 149/2013

P2TP2A, RPTC,
RPSW, PPT,
Rumah Sakit
Polri

UU 21/2007,
PP 9/2008,
SOP 2012 BSP
RPTC,
Pedoman RPTC,
Permensos
16/2013

SOP 2012 BSP SOP 2012 BSP
UU
RPTC, PP
RPTC, PP
11/2009,
22/2013, UU
22/2013, UU
UU
no 39 tahun
No 39 tahun
36/2009,
2004
2004
SPM 1/2010

P2TP2A, RPTC,
PPT, Rumah
Sakit Polri

RPTC,
RPTC, SATGAS SATGAS TKIB,
P2TP2A,
TKIB, melalui
melalui
RPSA, Rumah
Asuransi yang
Asuransi
Sakit Polri
diwajibkan
yang
diwajibkan

Asuransi
Sosial
Kesehatan,
Pusat
Pelayanan
Terpadu
(untuk
korban
kekerasan)
Kartu KIS

UU 21/2007,
PP 9/2008,
SOP 2012 BSP
RPTC,
Pedoman
RPTC,
Permensos
16/2013

UU 21/2007,
PP 9/2008,
Permensos
16/2013

SOP 2012 BSP SOP 2012 BSP
RPTC,
RPTC,
Pedoman
Pedoman
Perlindungan Perlindungan
Sosial 2013,
Sosial 2013,
PP 22/2013,
PP 22/2013,
Permensos
Permensos
16/2013
16/2013

UU
11/2009,
SPM
1/2010,
Permensos
16/2013

P2TP2A,
RPSA, LK3

RPTC,
RPTC, SATGAS
SATGAS TKIB,
TKIB, LK3
LK3

Pusat
Pelayanan
Terpadu
(untuk
korban

UU
11/2009,
UU
36/2009

UU
11/2009,
UU
36/2009,
SPM 1/2010

Asuransi
Sosial
Kesehatan
, Kartu KIS

Asuransi
Sosial
Kesehatan
Pusat
Pelayanan
Terpadu
(untuk
korban
kekerasan)
kartu KIS

UU
11/2009,
Permenso
s 16/2013

UU
11/2009,
SPM
1/2010,
Permensos
16/2013

LK3

Pusat
Pelayanan
Terpadu
(untuk
korban

Bantuan
psikologis/
konseling

Ditetapkan secara
resmi

Program/
Penyedia Layanan

P2TP2A, RPTC,
RPSW, LK3

P2TP2A, RPTC,
LK3
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kekerasan),
LK3

kekerasan),
LK3

Pendidikan
informal/
keterampilan
hidup
Ditetapkan secara
resmi

SOP 2012 BSP
RPTC

SOP 2012 BSP
RPTC

Program/
Penyedia Layanan

RPTC

RPTC

SOP 2012 BSP SOP 2012 BSP
RPTC
RPTC
RPTC

RPTC

Dana untuk
memulai usaha
kecil

Ditetapkan secara
resmi

Pedoman
Reintegrasi

Program/
Penyedia Layanan

Bantuan UEP,
Pelatihan/bant
uan program
untuk korban
trafficking

Pedoman
Pedoman
Perlindungan Perlindungan
Sosial 2013,
Sosial 2013,
UU 11/2009
Pedoman
Pedoman
Bantuan
Bantuan
Sosial 2003
Sosial 2003

Bantuan UEP

Bantuan UEP
GEBA/KUBE,
BNP2TKI

Bantuan UEP
GEBA/KUBE,
BNP2TKI

Perpres No 81
tahun 2006

Perpres No
81 tahun
2006

UU
11/2009

Pelatihan Kejuruan
Ditetapkan secara
resmi

59#

UU
11/2009,
UU 20/2003

UU
11/2009,

UU
20/2003

Program/
Penyedia Layanan

Training
Training
kewirausahaa kewirausahaa TVET (PPTK)
n BNP2TKI
n BNP2TKI

PSBR

TVET
(PPTK)

PSBR

PP83/200
8, UU No
11/2009,
UU no
16/2011

PP 83/2008,
SPM
1/2010,
UU No
11/2009,
UU no
16/2011

LBH

LBH,
Pusat
Pelayanan
Terpadu
(untuk
korban
kekerasan)

Bantuan Hukum

Ditetapkan secara
resmi

Program/
Penyedia Layanan

UU 21/2007

Hanya untuk
korban/saksi
saat proses
hukum

UU 21/2007

Hanya untuk
korban/saksi
saat proses
hukum

Perpres No 81
tahun 2006

UU 21/2007

Hanya untuk
korban/saksi
saat proses
hukum

Crisis Center
BNP2TKI

Perpres No
81 tahun
2006

PP 83/2008,
SPM
1/2010, UU
No 11/2009,
UU no
16/2011

Crisis Center
BNP2TKI

LBH,
Pusat
Pelayanan
Terpadu
(untuk
korban
kekerasan)

Perlindungan

Ditetapkan secara
resmi

UU 39/2004,
UU 29/2004,
2013
2013
Pedoman
Pedoman
SPM 1/2010
Perlindungan Perlindungan
Sosial
Sosial
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SPM 1/2010

Program/
Penyedia Layanan

UPPA

UPPA

BNP2TKI
BNP2TKI
(hanya saat
(hanya saat
proses
proses
kepulangan),S kepulangan),
ATGAS TKIB
SATGAS TKIB

Pusat
Pelayanan
Terpadu
(untuk
korban
kekerasan)

Pusat
Pelayanan
Terpadu
(untuk
korban
kekerasan)

Restitusi
Ditetapkan secara
resmi

UU 21/2007

UU 21/2007

UU 21/2007

Program/
Penyedia Layanan

Pengadilan

Pengadilan

Pengadilan

Kompensasi
Ditetapkan secara
resmi

UU 39/2004

UU 39/2004

Program/
Penyedia Layanan

Melalui
asuransi wajib

Melalui
asuransi
wajib

Rujukan
Pedoman
Pedoman
Perlindungan Perlindungan UU 11/2009
Sosial 2013
Sosial 2013

Ditetapkan secara
resmi
Program/
Penyedia Layanan

UPPA

UPPA

Pendidikan

61#

UU
11/2009

UU 11/2009

Ditetapkan secara
resmi

UU
11/2009,
UU 20/2003

Program/
Penyedia Layanan

Bantuan
Sekolah,
Kartu KIP

Hibah kecil/
bantuan tunai
Ditetapkan secara
resmi
Program/
Penyedia Layanan

Pedoman
Pedoman
UU
Perlindungan Perlindungan
11/2009,
Sosial 2013
Sosial 2013 UU 40/2004

UU
11/2009,
UU
40/2004

SATGAS TKIB

SATGAS TKIB

TNP2K,
Kartu KKS,
PKH

TNP2K,
Kartu KKS,
PKH

Ditetapkan secara
resmi

Perpres No
81/ 2006

Perpres No
81 tahun
2006

UU 11/2009

UU
11/2009

UU 11/2009

Program/
Penyedia Layanan

Hotline
BNP2TKI

Hotline
BNP2TKI

Beras
subsidi
(Raskin)

Beras
subsidi
(Raskin)

Beras
subsidi
(Raskin)

Lainnya

62#

5. Tantangan dalam reintegrasi korban perdagangan orang di
Indonesia
Komunitas anti-perdagangan manusia di Indonesia mengakui pentingnya, seringkali vital, peran yang
dapat dimainkan oleh bantuan dan layanan dalam pemulihan dan reintegrasi korban perdagangan
orang. Pedoman untuk Penegakan Hukum dan Perlindungan Korban Perdagangan Orang dalam
Menangani Kasus Perdagangan Orang di Indonesia mencatat secara spesifik bahwa: “... bantuan
pemulihan perlu diberikan kepada korban [-korban] untuk membuat mereka sepenuhnya pulih demi
kebaikan mereka sendiri dan untuk kepentingan masyarakat”.112 Demikian pula, sejumlah korban
perdagangan orang yang berpartisipasi dalam penelitian ini menggambarkan pentingnya bantuan
yang mereka terima dalam mendukung pemulihan dan reintegrasi mereka. Seorang pemuda,
diperdagangkan untuk tenaganya, menerima dukungan keuangan, akomodasi dan bantuan untuk
mengenyam pendidikan lebih lanjut setelah kepulangannya. Baginya, dukungan ini penting untuk
move on (melanjutkan hidup dan melupakan) dari pengalaman traffickingnya: “…mental juga jauh
lebih berani... jauh lebih berani yah sekarang mah karena sekarang mah lebih PD (percaya diri) aja
,karena aku yang ngalamin aku pernah ngalamin hal itu, yang dialami TKI”. Demikian pula, seorang
perempuan yang diperdagangkan untuk eksploitasi seksual di Indonesia menekankan nilai bantuan
yang dia terima dari LSM Indonesia yang bekerja dengan dia: “Dukungan dan bantuan dari [LSM] sangat
berguna dan baik. Saya mendapat informasi, pengetahuan dan mereka memberi saya pekerjaan”. Dia
melanjutkan dengan mengatakan: “Kalo ngga ada bantuan dari [LSM], mungkin saya masih
mejeng113[mejeng di jalan]…”
Dengan demikian dapat dikatakan, banyak korban perdagangan orang Indonesia tidak menerima
bantuan yang mereka butuhkan setelah pengalaman eksploitasi mereka. Sekitar setengah dari korban
perdagangan orang dalam penelitian ini adalah tidak terbantu, yang berarti tidak menerima dukungan
atau bantuan yang berhak mereka dapatkan menurut hukum Indonesia. Dalam beberapa kasus, tidak
terbantu berarti bahwa korban tidak dapat sepenuhnya mengatasi trauma terhadap trafficking,
sebagaimana seorang perempuan, yang diperdagangkan untuk pekerjaan rumah tangga ke Arab
Saudi, menjelaskan:
Saya pulang ke rumah sedih sekali. Gak sukses, ga bawa uang. Anak saya ga sekolah, ga ngaji,
nungguin saya. Fikirnya saya bawa uang. Saya meneteskan airmata terus-terusan saya lihat
anak saya suami saya… Tertekan mental, masih kefikir sekarang juga… Saya gamau lagi ke
Saudi. Takutnya begitu, takutnya diperlakukan seperti itu lagi. Saya ga mau, sekarang masih
teringat. Saya Lagi tidur juga saya kebangun, buka mata. Saya masih teringat… Sampai
sekarang, mungkin ada udah 5 tahun-6 tahun, belum ilang, trauma saya.
Banyak korban perdagangan orang Indonesia lainnya yang dapat digambarkan sebagai “kurang
terbantu”. Artinya, mereka menerima beberapa bentuk bantuan, tetapi bukan berbagai layanan yang
mereka perlukan (dan berhak) untuk dapat move on (melanjutkan kehidupan dan melupakan) dari
trafficking dan integrasi kembali ke keluarga dan masyarakat. Ini adalah kasus untuk sekitar sepertiga
IOM (2009) Pedoman Penegakan Hukum dan Perlindungan Korban Perdagangan Orang dalam Menangani Kasus Perdagangan
Orang, Edisi Revisi. Geneva: IOM, hal. 66.
113
“Mejeng” secara harfiah berarti nongkrong di jalan dan digunakan umumnya oleh kaum muda untuk merujuk pada waktu
rekreasi. Namun, hal ini juga merupakan ekspresi yang digunakan oleh perempuan dalam prostitusi yang “nongkrong” dalam
konteks prostitusi - misalnya di jalan atau di warung kopi, karaoke, disko dan sebagainya.
112
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dari responden yang diwawancarai. Kurang terbantu bisa membuat sangat stres, bahkan melemahkan,
bagi orang yang diperdagangkan. Mereka mungkin tidak dapat pulih (mental dan/atau fisik) dari
eksploitasi mereka sebagai akibatnya atau mengelola sosial dan tantangan reintegrasi. Seorang
perempuan yang diperdagangkan ke Uni Emirat Arab sebagai pekerja rumah tangga dipukuli dan
disiksa oleh “majikan”nya dan menderita cedera serius. Ketika ia kembali ke Indonesia, awalnya ia
menerima sejumlah kecil uang untuk perawatan medis, tapi bantuan itu hanya sekali saja dan dia
kemudian tidak mampu melanjutkan perawatannya karena lukanya yang cukup parah. Dia
menjelaskan bahwa tidak mendapatkan bantuan jangka panjang berarti bahwa dia tidak dapat
sembuh: “Mau ke dokter katanya (kata ibu saya) bayarnya mahal ya udah saya pasrah deh…Ya didiemin
aja dikasih kopi lo di sininya (di lukanya)…Ya dikasih kopi aja biar darahnya mampet ngak keluar terus”.
Dalam beberapa kasus,menjadi korban yang tidak terbantu dapat menyebabkan masalah dan
tantangan serius dalam proses reintegrasi, dan beberapa korban trafficking bahkan mungkin bisa
kembali bermigrasi lagi (dan mungkin juga berakhir dengan menjadi korban traffickinglagi), pergi
tanpa bantuan dan dukungan yang mereka butuhkan di daerah asal.

Hampir setengah dari korban perdagangan orang dalam penelitian ini tidak mendapatkan bantuan, seperti
perempuan ini di sebuah kabupaten di Jawa Barat. Foto: Peter Biro.

Ada banyak alasan yang membuat korban perdagangan orang Indonesia tidak terbantu atau kurang
terbantu. Ini termasuk salah satu atau kombinasi dari isu-isu berikut, yang masing-masing dibahas
bergantian di bawah:
5.1 Korban perdagangan orang tidak teridentifikasi
5.2 Reintegrasi tidak didefinisikan atau dipahami secara jelas
5.3 Kebanyakan bantuan bersifat “hanya sekali”
5.4 Bantuan bersifat jangka pendek
5.5 Korban menghadapi kendala dalam mengakses layanan
5.6 Kurangnya informasi tentang bantuan
5.7 Kurangnya bantuan reintegrasi bagi korban trafficking laki-laki
5.8 Kurangnya manajemen kasus dan dukungan reintegrasi sesuai kebutuhan
5.9 Ketentuan bantuan yang tidak merata karena desentralisasi dan distribusi geografis
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5.1 Korban perdagangan orang tidak teridentifikasi
Banyak korban trafficking dari Indonesia yang tidak secara resmi teridentifikasi, baik selama di luar
negeri maupun saat di daerah asal. Banyak pekerja migran Indonesia yang diperdagangkan tidak
dikenali sebagai korban perdagangan orang (trafficking) di negara tujuan dan ditahan dan kemudian
dideportasi sebagai migran ilegal. Seorang lelaki, yang diperdagangkan di perkebunan kelapa sawit di
Malaysia, berbicara tentang pengalamannya setelah polisi menggerebek perkebunan tempat dia
bekerja. Polisi tidak mempertimbangkan bahwa para pekerja disana adalah korban trafficking,
meskipun terdapat sinyal yang kuat bahwa tempat kerja tersebut adalah eksploitatif, misalnya para
pekerja tidak dibayar):
Akhirnya ya ngga berdaya... Akhirnya kan ditahan…Dibawa ke kantor polisi… Selama 1 minggu
ngga ada yang bisa tidur dan semuanya sakit… Karena ruangannya sempit, 48 orang tidurnya
duduk mas… Tidurnya duduk, kamar mandi hanya 1... Dipaksa untuk tidur berbarengan, ini
tidak manusiawi sama sekali…Selama 1 minggu. Setelah 1 minggu, kemudian diproses kita
dibawa ke penjara… Dibawa ke penjara…Nah disitu di penjara itu 1 sel itu kurang lebih 18
orang.
Demikian pula, pihak berwenang gagal untuk mengidentifikasi 74 pelaut perikanan Indonesia yang
dieksploitasi di sepuluh kapal penangkap ikan di wilayah dan sekitar Afrika Selatan. Ketika pihak
berwenang Afrika Selatan menangkap kapal-kapal ikan di pelabuhan Cape Town untuk penangkapan
ikan ilegal,114 otoritas yang berwenang tidak menyaring para lelaki ini (untuk mengetahui) apakah
mereka korban trafficking115 terlepas dari bukti nyata bahwa mereka telah mengalami kondisi hidup
dan kondisi kerja di kapal yang brutal, kerja tidak dibayar dan menjadi sasaran kekerasan ekstrem.116
Para lelaki ini terpaksa tinggal di kapal mereka di pelabuhan Cape Town, hidup dalam kondisi yang
tidak manusiawi tanpa makanan, listrik atau air minum, mengandalkan pada sumbangan makanan dari
warga sekitar dan beberapa LSM. Setelah beberapa bulan (dan terlepas dari banyaknya media yang
memberikan perhatian) orang-orang itu masih belum diskrining dan diidentifikasi sebagai korban
perdagangan orang. Sebaliknya Departemen Dalam Negeri Afrika Selatan membawa orang-orang
tersebut di tengah malam ke pusat penahanan untuk migran gelap di mana mereka tinggal selama
beberapa bulan di sana sebelum dideportasi. Salah satu pria menggambarkan pengalaman itu:
... Kita pulang ke kapal, kita tidur. Jam 3 pagi tuh dijemput polisi sama tim imigrasi pelabuhan
datang ke kapal. Anak anak bingung kan anak anak ga ada yang bisa bahasa inggris bisa sih
cuma ga lancar akhirnya mereka manggil aku, bangunin aku kan, aku tanya ini ada apa aku
bilang gitu kan. Itu lengkap mas bawa pistol seragam lengkap dia bawa pistol segala macem
dia bilang: “Cepet pindahin barang barang kalian”. Pokoknya nadanya tegas deh kaya kaya dia
emang maksa emang itu keliatan emang maksa dia ga bisa diajak bercanda itu emang maksa
“pindah pindahin cepet bawa yang kalian butuhin” dia bilang gitu.KJRI aku telpon ga diangkat...
kita dari pelabuhan tuh 74 orang ini dipindahin ke kantor polisi dulu pindahin kekantor polisi
sekitar jam 6 pagi itu dikantor polisi kita di data sampai sampai selesai jam 6 pagi jam 6 pagi
tuh kita dipindahin ke bis mau dibawa ke Johanesburg aku pikir kita pulang saat itu. Oke, kita
telepon (Staf KJRI) sampai pagi belum datang. Sampai akhirnya pada saat bis udah mau jalan
ke Johanesburg, dia (staf KJRI) baru nongol. Dengan santai nya dia lambai-in tangan nya kan.

Menahan kapal berarti untuk menangkap dan menahan kapal untuk mendapatkan yurisdiksi atasnya dan karena itu dapat
memberlakukan denda (misalnya untuk penangkapan ikan ilegal) atau untuk mengajukan tuntutan terhadap pemilik kapal
(s) (misalnya untuk utang yang belum dibayar) di Pengadilan.Menangkap kapal tidak berarti bahwa awak kapal ditangkap dalam menangkap kapal, kapal itu sendiri yang menjadi terdakwa (dikenal proses in rem).Kemampuan dalam UU Hukum Laut
untuk mengajukan tuntutan terhadap kapal itu sendiri (bukan orang) memberikan keuntungan tertentu, terutama jika pemilik
kapal adalah orang atau perusahaan asing. Lihat OECD (2004) Perompakan Ikan: Pemberantasan Illegal, Unreported and
Unregulated Fishing. Paris: OECD.
115
Departemen Luar Negeri Amerika Serikat (2014) ‘South Africa’, Trafficking in Persons Report. Washington: Departemen Luar
Negeri Amerika Serikat.
116
See also Surtees, R. (2014) In African waters. The Trafficking of Cambodian Fishers in South Africa. Washington: NEXUS &
Geneva: IOM, pp. 99-100.
114
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Kata aku, “Ini apaan sih?” Terus kita sekitar 16 jam perjalanan itu dengan pengawalan yah
pengawalan ketat juga dari Johanesburg [ke] Capetown itu cuma dikasih makan roti sama
minum doang. Nyampe di Johanesburg sekitar jam 12 malem, pokonya setelah 18 jam tuh
sekitar 18 jam perjalanan. Jam 12 malem nyampe ke sebuah tempat namanya Lindela gitu, itu
tuh detention center. Itu kita didata lagi mas. Kita ga langsung masuk sel. Kita didata itu sampe
pagi. Itu anak anak sampe pada kelaperan ya kan itu kita makan seadanya apa aja yang kita
bawa dari kapal kita makan makanin aja , makan makan terus sampai jam 9 pagi. Itu semua
barang kaya telepon barang barang pribadi itu ga boleh dibawa masuk tas kita titipin, ya itu
bener bener penjara deh pokoknya ga boleh kita cuman bedanya kita ga pake seragam.

Para pekerja dan nelayan di Pelabuhan Jakarta. Banyak pekerja migran Indonesia yang menjadi korban perdagangan
orang tidak diakui sebagai korban perdagangan orang, termasuk para laki-laki yang dieksploitasi untuk industri
perikanan. Foto: Peter Biro.

Rumah detensi dimana orang-orang Indonesia yang ditahan telah didokumentasikan sebagai tidak
sehat,kurangmakanan dan perawatan medis, kurang akses ke kebutuhan dasar (seperti mandi dan
pakaian bersih) dan mengabaikan kesehatan psikologis para tahanan. Selanjutnya, para tahanan telah
melaporkan kekerasan fisik dan cedera oleh penjaga keamanan dan pejabat imigrasi dan dipukuli
supaya menandatangani dokumen yang “menyetujui” untuk dideportasi.117 Setelah berbulan-bulan
dan tahunan terjebak dan sangat dieksploitasi di laut, para lelaki ini harus menghadapi periode
penahanan lebih lama yang tidak beralasan dan tidak perlu, kali ini di tangan otoritas yang berwenang.
Kegagalan mengidentifikasi 74 laki-laki ini sebagai korban perdagangan orang - atau setidaknya
sebagai yang berpotensi menjadi korban trafficking - menyebabkan banyak kekurangan yang serius
dalam perlakuan terhadap mereka dan kerugian dari berbulan-bulan waktu dari kehidupan mereka,
sementara di sana ditahan dengan tidak adil oleh pihak berwenang Afrika Selatan dan tanpa intervensi

117
LHR (2012) Memantau Detensi Imigrasi di Afrika Selatan. Pretoria: Lawyers for Human Rights, pp. 20-21. Para lelaki yang
diwawancarai untuk studi ini juga melaporkan bahwa mereka mengalami kekerasan fisik dan psikologis yang dilakukan oleh
para penjaga di rumah tahanan
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yang memuaskan atas nama mereka oleh Kedutaan Besar Republik Indonesia, merupakan sebuah
pelanggaran atas hak-hak mereka sebagai korban trafficking menurut hukum Indonesia.118

Seorang nelayan di perairan pelabuhan di Jakarta. Foto: Peter Biro.

Gagal identifikasi juga terjadi di negara asal; banyak korban tidak melalui tahap screening/penyaringan
atau diakui sebagai korban perdagangan orang setelah mereka kembali ke Indonesia. Dalam beberapa
kasus, korban perdagangan orang di Indonesia tetap tak teridentifikasi karena orang yang
mengeksploitasi mereka telah mengirim mereka pulang - atau setidaknya secepatnya membuat
mereka ke luar dari negera tempat terjadinya trafficking - paling sering ketika mereka merasakan risiko
akan ditemukan dan dituntut. Bentuk pemulangan ini berarti bahwa korban perdagangan orang tidak
menggunakan jalur -jalur yang akan memudahkan identifikasi mereka sebagai korban perdagangan
orang. Seorang perempuan, yang diperdagangkan ke UEA untuk pekerjaan rumah tangga,
dibebastugaskan ketika “majikan”nya memutuskan mereka tidak lagi menginginkannya dan tiba-tiba
dia dikirim pulang tanpa ada pembayaran atas pekerjaannya selama beberapa bulan. Dia
menggambarkan bagaimana mereka hanya menurunkan dirinya di bandara tanpa pemberitahuan
bahwa ia akan pulang atau kesempatan untuk mempersiapkan diri:
Katanya mau ke supermarket ngak taunya dibeliin tiket, diongkosin, udah pulang.. Dikasih tiket
dikasih uang katanya nih ya udah saya mah kaget ya. Udah pakaian juga di sana makanan juga
di sana baju-baju juga. Pulang pulang cuma pakai baju tidur doang bawa paspor sudah…
Nggak terima gaji, cuma ngasih duit ini katanya buat ongkos ini tiketnya udah saya ngak tau
masalah gajinya yang penting udah dikasih tiket kasih duit udah lah. Saya juga piker-pikir: “Ya
Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang menyatakan: “Jika korban berada di negara asing
memerlukan perlindungan hukum sebagai akibat dari tindak pidana perdagangan orang, pemerintah Indonesia melalui misi
perwakilannya di negara tersebut memiliki kewajiban untuk melindungi orang tersebut dan kepentingan korban tersebut,
dan harus melakukan upaya untuk memulangkan korban ke Indonesia, biaya yang timbul akan ditanggung oleh negara “. UU
21/2007, Pasal 54. Penelitian kami tidak menentukan fakta yang menjelaskan kegagalan Kedutaan Indonesia untuk
menyelidiki dan bertindak atas nama 74 laki-laki ini dan untuk melindungi warga negara Indonesia ini saat di luar negeri.
118
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udah lah biarin yang penting saya selamat” gitu lo. Orang disana disiksa terus disiksa ya pasrah
lah mau gimana? Mau pulang juga jauh kalau minta di pulangin ngak bakalan dipulangin.
Lainnya hanya dapat meninggalkan situasi trafficking mereka ketika dibebaskan pada akhir kontrak
kerja mereka. Dalam hal demikian, mereka hanya ingin pulang dan tidak mencari dukungan. Mereka
seringkali bepergian dengan dokumen imigrasi yang sah dan melintas perbatasan resmi dan mungkin
tidak memperlihatkan tanda-tanda yang dapat terlihat dari eksploitasi mereka.
Dapat dikatakan, skrining untuk perdagangan orang umumnya tidak dilakukan terhadap para
responden dalam penelitian ini.Tak satu pun dari individu yang diwawancarai dalam penelitian ini
menggambarkan pernah di screening/penyaringanyang memungkinkan mereka teridentifikasi sebagai
korban trafficking ketika memasuki Indonesia meskipun tanda-tandanya seringkali cukup terlihat yang
menunjukkan bahwa ini mungkin terjadi.119
Beberapa pekerja migran yang kembali dan terlihat sakit atau cedera (kadang-kadang serius) dan masih
tidak melalui screening/penyaringan sebagai korban perdagangan orang pada saat kedatangan. Wanita
yang disebutkan di atas, yang diperdagangkan di UAE dan tiba-tiba dikirim pulang oleh “majikan”nya,
memiliki luka yang nampak dan masih berdarah serta beberapa bekas luka lain terlihat ketika ia tiba di
Indonesia dan masihtetap tidak disaring oleh otoritas bandara. PRT lain yang diperdagangkan yang
kembali dari Bahrain begitu tampak sakit sehingga pramugari di pesawat menanyakan tentang
kondisinya: “Kamu kenapa? Disiksa sama majikan?” Tetap saja perempuan ini tidak diidentifikasi
sebagai korban perdagangan orang oleh otoritas yang berwenang pada saat kedatangannya.120
Beberapa korban perdagangan orang bahkan mencari bantuan di perbatasan tapi tidak diidentifikasi
sebagai korban perdagangan orang, atau bahkan sebagai yang telah dieksploitasi. Seorang
perempuan, yang diperdagangkan sebagai pekerja rumah tangga ke Qatar, berusaha menjelaskan
bahwa dia adalah korban perdagangan orang pada saat kedatangannya di bandara di Indonesia, tetapi
diklasifikasikan sebagai “Tenaga Kerja Indonesia Bermasalah” (TKIB).121
Banyak pekerja migran yang kembali tidak tahu tentang perdagangan orang (trafficking) atau tidak
menganggap bahwa eksploitasi yang mereka alami adalahtrafficking. Seorang perempuan telah
kembali ke rumah selama lima tahun dan tidak pernah diidentifikasi sebagai korban perdagangan
orang.Hanya pada saat ia berpartisipasi dalam diskusi komunitas tentang perdagangan orang
(trafficking) beberapa tahun setelah dia kembali baru dia mengerti bahwa dia telah diperdagangkan.
Akibatnya, dia tidak tahu bahwa dia telah (dan sebetulnya masih) berhak mendapatkan bantuan
sebagai korban perdagangan orang, dia juga tidak menyadari bantuan apa yang mungkin tersedia
baginya. Namun dia berbicara tentang kebutuhannya untuk bantuan dan layanan: “Saya mau
menghilangkan trauma saya. Kaya gimana solusinya supaya ilang aja. Supaya engga keingetan terus.
Mustinya ada program untuk menyembuhkan trauma. Bagaimana bisa mendapatkan bantuan untuk
ini?”
Demikian pula, pekerja rumah tangga yang lainnya yang pernah menjadi korban
traffickingmenjelaskan bahwa ia telah memiliki pengalaman yang sangat buruk saat bekerja di luar
negeri, tetapi hanya baru-baru ini dipahami (beberapa tahun setelah kejadian) bahwahal tersebut
adalah benar-benar perdagangan manusia: “Saya juga diperdagangkan. Dan baru pada tahun 2012
saya mengerti bahwa saya telah diperdagangkan (mengalami trafficking)”.
Laporan Departemen Luar Negeri Amerika Serikat mengenai Perdagangan Manusia (TIP) tahun 2015 mencatat bahwa
sementara pemerintah Indonesia memiliki standar operasional prosedur untuk identifikasi proaktif korban, “masih tidak
konsisten dalam menerapkannya pada kelompok-kelompok rentan, seperti para pekerja migran yang pulang melaporkan
masalah mereka selama bekerja di luar negeri. Pemerintah masih terus mengandalkan utamanya pada organisasi internasional
dan LSM untuk identifikasi korban “. Departemen Luar Negeri Amerika Serikat (2015) 'Indonesia', Laporan Perdagangan
Manusia. Washington: Departemen Luar Negeri Amerika Serikat.
120
Perempuan ini juga kemudian tidak berhasil mengajukan klaim asuransi melalui asuransinya sebagai seorang pekerja
migran (TKI) karena ia tidak melewati terminal yang benar untuk TKI (Terminal 4) yang pulang agar dapat menerima surat yang
diperlukan untuk mengajukan klaim) membiarkan dia tanpa akses ke perawatan medis yang sangat dibutuhkan.
121
TKIB singkatan dari Tenaga Kerja Indonesia Bermasalah, yang diterjemahkan sebagai pekerja migran yang bermasalah.
119

68#

Seorang pria bekerja di sebuah penggilingan padi di pedesaan Jawa Barat. Foto: Peter Biro.

Hal seperti ini sangat mungkin terjadi di antara korban perdagangan tenaga kerja, mengingat bahwa
banyak orang Indonesia (termasuk dalam masyarakat sipil dan pemerintah) terus mengaitkan
perdagangan orang semata-mata dengan perdagangan untuk eksploitasi seksual dan perdagangan
anak. Pengamatan terhadap satu pekerja rumah tangga yang diperdagangkan adalah ilustrasi dari
asumsi ini dan bias: “Saya tadinya berpikir bahwa perdagangan itu hanya perempuan yang
diperdagangkan sebagai pekerja seks. Jadi sekarang saya mengerti bahwa [situasi saya sebagai pekerja
rumah tangga] juga situasi trafficking “. Ini juga merupakan masalah bagi laki-laki korban trafficking
yang, hingga saat ini, tidak secara umum dipahami berisiko menjadi korban trafficking dan
kemungkinan bisa menjadi korban kejahatan ini.
Ringkasan. Banyak korban perdagangan orang (trafficking) Indonesia tidak pernah diidentifikasi
sebagai korban perdagangan orang (trafficking)- baik di negara tujuan dan di negara asal. Luputnya
identifikasi berarti bahwa korban perdagangan orang ditahan dan dideportasi, dipaksa untuk
membayar perjalanan pulang mereka sendiri (kadang-kadang harus berhutang untuk melakukannya)
dan/atau berisiko diperdagangkan atau eksploitasi lebih lanjut dalam proses kepulangannya. Hal ini
juga, hampir selalu, berarti bahwa orang-orang ini berakhir dengan tanpa bantuan sampai di rumah.
Kegagalan untuk mengidentifikasi korban - bahkan individu dengan indikasi eksploitasi atau kekerasan
yang terlihat - telah mengakibatkan dampak merusak yang signifikan pada individu yang telah
menderita di tangan para pelaku trafficking (perdagangan manusia).

5.2 Reintegrasi tidak didefinisikan dan dipahami dengan jelas
UU Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Indonesia tidak mendefinisikan reintegrasi
melainkan hanya mengacu pada “rehabilitasi”, yang didefinisikan sebagai “pemulihan dari penyakit
fisik, psikis/psikologis dan sosial untuk memungkinkan [korban] melanjutkan perannya dalam keluarga
atau komunitas”.122 UU PTPPO ini menyatakan bahwa korban trafficking123 “berhak menerima
UU 21/2007, Pasal 1.14.
UU mendefinisikan korban sebagai: “seseorang yang menderita trauma psikis, mental, fisik, seksual, ekonomi, dan/atau
sosial yang disebabkan oleh tindak pidana perdagangan orang”. UU 21/2007, Pasal 1.3.
122
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rehabilitasi medis dan sosial, bantuan pemulangan, dan reintegrasi sosial”,124 dengan Penjelasan yang
menyertai UU ini mendefinisikan “reintegrasi sosial” sebagai “reunifikasi korban dari tindak pidana
perdagangan orang dengan keluarganya atau keluarga asuh yang dapat memberikan perlindungan
dan memenuhi kebutuhan korban”. Artinya, reintegrasi dalam konteks Indonesia dan di kerangka
normatif pada dasarnya tentang kembali ke keluarga seseorang, meskipun reintegrasi, seperti yang
telah dibahas, adalah lebih dari itu.
Kurangnya kejelasan tentang apa yang merupakan reintegrasi dan penyatuan secara umum antara
reintegrasi dengan kepulangan diwujudkan dalam program dan kebijakan dari pemerintah dan
masyarakat sipil. Interaksi dengan penyedia berbagai layanan menunjukkan bahwa banyak pihak
memiliki pemahaman terbatas tentang apa itu reintegrasi, dengan banyak individu berfokus pada
kepulangan/pemulangan atau memperjuangkan kasus hukum atau kompensasi. Ketika diminta untuk
mendefinisikan reintegrasi dalam satu diskusi kelompok, staf LSM menawarkan definisi berikut, yang
menunjukkan berbagai pandangan dan tingkat pemahaman:
•
•
•
•
•
•
•

Kesempurnaan penyesuaian sosial
Suatu hal yang dipersiapkan untuk melakukan penggabungan
Perpindahan penduduk/TKI dari suatu Negara ke Negara lain
Sesuatu yang harus dilakukan: Penanganan kasus
Penanganan TKI setelah kembali ke habitatnya terutama yang menjadi korban
Pembinaan/pemberdayaan pasca bekerja diluar/migrasi
Penanganan kasus trafficking

Sebagaimana catatan seorangyang mendampingi korban traffickingmengenai respon reintegrasi saat
ini di dalam negeri: “Reintegrasi sering dianggap sebagai memulangkan seseorang, tetapi reintegrasi
yang sebenarnya jauh lebih dari ini”.

Para pelancong di sebuah terminal bus utama Jakarta. Reintegrasi jauh lebih daripada sekedar kembali pulang ke
keluarga. Foto: Peter Biro.
UU 21/2007, Pasal 51,1. Setelah klaim dibuat kepada pemerintah melalui menteri atau instansi yang bertanggung jawab
atas masalah medis dan sosial di wilayah masing-masing, menteri atau lembaga yang bersangkutan wajib memberikan
rehabilitasi medis dan sosial, bantuan pemulangan, dan reintegrasi sosial selambat-lambatnya tujuh hari dari tanggal klaim.
Pasal 52.
124
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Dengan demikian dapat dikatakan bahwa ada peningkatan pemahaman tentang reintegrasi di antara
penyedia layanan dan pembuat kebijakan di Indonesia. Salah satu LSM yang bekerja untuk membantu
korban perdagangan orang menjelaskan bahwa organisasinya sekarang menyadari kebutuhan untuk
bergerak melampaui bantuan dasar, bantuan segera, untuk bantuan yang komprehensif jangka
panjang untuk lebih efektif mendukung reintegrasi korban perdagangan orang (trafficking):
Pada [pertemuan baru-baru], kita membahas banyak tentang reintegrasi dan kami menyadari
bahwa kami perlu lebih berkonsentrasi pada hal ini, kita agak kurang dalam pekerjaan kita.
Sekarang, ketika seseorang pulang, ini dipandang sebagai reintegrasi dan kasus ditutup ... Tapi
itu tidak cukup.Reintegrasi adalah bagian yang sulit karena itu berarti kita harus membantu
[korban] dengan banyak hal dan tindak lanjut [dengan korban] dari waktu ke waktu.
Demikian pula, dalam penyusunan pedoman pelaksanaan rencana reintegrasi bagi perempuan yang
diperdagangkan pada awal tahun 2015, Kementerian Sosial (melalui Direktorat Rehabilitasi Sosial Tuna
Sosial) juga digunakan pemahaman yang lebih luas dan lebih bernuansa isu, mendefinisikan reintegrasi
sebagai “pemulihan dan inklusi ekonomi dan sosial setelah pengalaman perdagangan “dan menyoroti
pentingnya peran pekerja sosial dalam mendukung pemberdayaan korban, kemandirian, ketahanan
dan mencukupi sendiri.125

Penduduk desa di sebuah pedesaan yang terkena dampak perdagangan orang di Jawa Barat.
Foto: Peter Biro.

Ringkasan. Di Indonesia, reintegrasi umumnya dibingkai sebagai kembali secara fisik ke keluarga,
meskipun reintegrasi yang sebenarnya adalah kompleks, proses jangka panjang, yang melibatkan
banyak aspek dari kehidupan individu. Penyatuan reintegrasi dengan kepulangan dan kurangnya
kejelasan terkait apa yang merupakan reintegrasi telah memberikan kontribusi kepada korban
perdagangan Indonesia menjadi tidak terbantu atau kurang terbantu. Meskipun demikian, ada
125
KEMSOS (2015) Social Reintegration Manual for Women Victims of Trafficking, Jakarta: Direktorat Rehabilitasi Sosial Tuna
Sosial, Kementerian Sosial Republik Indonesia.
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peningkatan pemahaman tentang apa yang merupakan reintegrasi di antara pemerintah dan
masyarakat sipil.

5.3 Kebanyakan bantuan bersifat “hanya sekali”
Kebanyakan bantuan yang dilaporkan telah diterima oleh korban perdagangan orang bersifat
dukungan “hanya sekali” - penyediaan satu jenis bantuan yang terbatas atau tidak ada tindak lanjut.
Namun sebagian besar korban trafficking menggambarkan banyaknya masalah dan kebutuhan selama
reintegrasi mereka, yang berbatasan dan saling menguatkan.
Seringkali dukungan ‘hanya sekali' ini termasuk transportasi pulang dan beberapa bantuan keuangan
untuk menangani kebutuhan darurat. Misalnya, IOM memberikan “hibah ulang” untuk menutupi biaya
dasar perumahan, makanan, pakaian dan barang-barang lainnya yang diperlukan untuk jangka waktu
antara 30 dan 90 hari setelah rujukan.126 Demikian pula, pada tahun 2013, Kementerian Sosial Indonesia
memberikan “bantuan keuangan” setara dengan 250USD masing-masing untuk 3.650 korban
kekerasan di luar negeri (diantara jumlah tersebut tidak diketahui berapa jumlah korban
traffickingnya).127 Namun, seorang perempuan yang juga diperdagangkan sebagai pekerja rumah
tangga, menjelaskan bahwa menerima bantuan keuangan sekali saja tidak cukup untuk memenuhi
kebutuhannya pasca traffickingdan tidak cukup untuk mendukung reintegrasinya. Dia menekankan
kebutuhan mendesak dia untuk layanan lainnya, seperti dukungan medis dan psikologis: “Pokoknya
menderita, sangat menderita, dicerai suami, pas pulang saya sakit. Terus ya bawaan ga kebawa ya gaji
juga ga kebayar 5 bulan… Ga bisa (berjalan) jalannya kurang, waktu itu saya stress, ga punya uang”.
Layanan ini tidak tersedia untuk dia, dia membayar perawatan medis sendiri dan tidak menerima
konseling apapun. Dia hanya mengandalkan berbicara dengan anggota keluarga untuk mengatasi
stress dan kecemasannya: “Karena saya itu stress nya itu mungkin bukan karena tujuan materi yang
tidak tercapai. Juga hati, sakitnya itu disitu waktu pulang itu kebutuhan rumah tangga… itu tapi yang
sakitnya itu saya tidak kumpul dengan keluarga, suami itu, anak (jadi) korban yah”.
Bantuan ekonomi adalah bentuk bantuan yang diprioritaskan, yang umumnya ditawarkan sebagai
bentuk bantuan ‘hanya sekali’ - misalnya hibah kecil, bantuan tunai bersyarat, modal untuk memulai
usaha dan lain sebagainya- dan jarang ditambah dengan dukungan cuma-cuma seperti untuk
pelatihan kejuruan atau keterampilan dalam pengembangan usaha kecil, di mana korban perdagangan
orang juga dilaporkan membutuhkan.128 Seorang perempuan, yang diperdagangkan sebagai pekerja
rumah tangga, menerima hibah untuk mendirikan sebuah usaha kecil setelah dia kembali ke Indonesia,
tapi akhirnya usahanya gagal, terutama karena dia tidak memiliki (atau tidak dia menerima)
keterampilan untuk mendirikan sebuah usaha yang berkelanjutan, sebagaimana yang ia jelaskan:
Tidak ada pelatihan atau modal yang dapat menopang pemberdayaan ekonomi. Mereka hanya
meminjamkan uang ke saya uang dan saya harus membicarakan dengan tetangga saya apa
yang ingin kita ingin lakukan dengan uang ini. Program ini tidak benar-benar mendidik kita.
Kami melatih diri kami sendiri dan mencoba untuk menjual sesuatu yang berharga ... Saya rasa
saya perlu beberapa pelatihan kejuruan yang dapat meningkatkan keterampilan saya. Sebagai
contoh, beberapa pelatihan untuk mengelola sebuah peternakan atau memiliki usaha ternak ...
Saya tidak ingin menerima uang tanpa pelatihan apapun.Akan sia-sia.
Perempuan lain yang menerima Rp 500.000 [45USD] dari pemerintah untuk memulai sebuah warung
kecil berhenti setelah satu bulan karena usahanya tidak menguntungkan dan tidak sesuai dengan
minat atau kebutuhannya. Ia menggambarkan tidak ada kaitannya antara apa yang dia bisa lakukan
Lyneham, Samantha (2014) 'Pemulihan, pemulangan dan reintegrasi korban perdagangan manusia Indonesia'. Tren & isuisu dalam tindak pidana dan peradilan pidana, No. 483.
127
Departemen Luar Negeri Amerika Serikat (2014) 'Indonesia', Laporan Perdagangan Orang. Washington: Departemen Luar
Negeri Amerika Serikat.
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Lihat juga Surtees, R. (2013) Setelah Trafficking: Pengalaman dan Tantangan di reintegrasi Korban Trafficking di sub region
Mekong Raya. Bangkok: UNIAP & Washington: NEXUS; dan Surtees, Rebecca (2012) Re/integrasi orang yang diperdagangkan.
Mendukung pemberdayaan ekonomi, Washington: NEXUS Institute & Brussels: KBF.
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dengan dukungan yang diberikan kepadanya oleh penyedia layanan. "Saya mulai toko kecil saya ...
Penghasilan saya tidak banyak. Itu usaha kecil. Untungnya hanya 100-200,000 rupiah [18/09 USD]. Saya
gagal. [...] Setelah dipertimbangan, saya memutuskan untuk berhenti. Saya ingin bertani ".

Seorang laki-laki menjalankan usaha kecil di bidang makanan di desanya. Berjualan makanan merupakan salah satu
bentuk umum dari usaha kecil di Indonesia.
Foto: Peter Biro.

Memang bantuan ekonomi sering hanya berhasil bila ditambah dengan bentuk-bentuk dukungan lain
(baik untuk korban dan/atau/keluarganya). Dalam beberapa kasus ini berarti konseling,
memungkinkan korban untuk memulihkan dan menstabilkan diri dan kemudian lebih berhasil
menemukan dan mempertahankan pekerjaan atau menjalankan usaha kecil. Seorang perempuan yang
membutuhkan pekerjaan (dia menganggur dan suaminya bekerja lepas) mengatakan bahwa
kebutuhan terbesarnya adalah konseling, untuk menangani trauma nya. Dampak dari bantuan
ekonomi juga dapat dihubungkan dengan kebutuhan medis di mana korban trafficking yang secara
fisik tidak sehat sering tidak dapat bekerja dengan baik atau tidak dapat bekerja karena sakit. Salah satu
staf LSM menjelaskan bahwa dalam melaksanakan sebuah proyek yang menyediakan akses untuk
membiayai usaha kecil di kalangan pekerja migran, staf menemukan bahwa banyak penerimanya
memerlukan layanan konseling sebagai bagian dari pemulihan dan reintegrasi dan sebagai dukungan
tambahan untuk mendorong keberhasilan di bidang-bidang seperti arena ekonomi.
Ringkasan. Banyak dukungan yang saat ini tersedia untuk korban perdagangan orang di Indonesia
bersifat bantuan ‘hanya sekali', terbatas atau tanpa tindak lanjut. Namun sebagian besar korban
trafficking menggambarkan banyaknya masalah dan kebutuhan mereka yang berjuang untuk
memenuhi dan mengatasinya sebagai bagian dari reintegrasi mereka. Pemberian bantuan ‘hanya
sekali’ memiliki keterbatasan dalam hal mendukung reintegrasi yang berhasil dari korban trafficking.
Penyedia layanan harus bekerja dengan para korban perdagangan manusia untuk bersama-sama
mengembangkan rencana reintegrasi yang mempertimbangkan dan memenuhi semua kebutuhan
mereka.
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Seorang wanita di warung sayurannya di Jakarta. Bantuan ekonomi, seperti modal untuk memulai usaha, umumnya
ditawarkan sebagai bentuk bantuan yang bersifat sekali (one-off) untuk mantan korban perdagangan orang. Foto:
Peter Biro.

5.4 Bantuan jangka pendek
Korban perdagangan orang diIndonesia umumnya pulang dalam keadaan sangat sulit, setelah
mengalami kekerasan fisik dan psikologis dan berada dalam situasi hidup dan kondisi kerja yang brutal
dan tidak manusiawi. Mereka sering menghadapi masalah ekonomi, termasuk hutang, dan beberapa
kembali ke keluarga dan masyarakat lingkungan yang sulit di mana mereka menghadapi kenyataan
disalahkan, diskriminasi atau bahkan stigma. Oleh sebab itu reintegrasi merupakan proses jangka
panjang dan banyak korban perdagangan orang membutuhkan layanan dan dukungan selama
periode beberapa waktu. Selain itu, beberapa korban perdagangan orang menghadapi “kemunduran”
dan “kegagalan” selama reintegrasi mereka dan mungkin memerlukan dukungan yang berkelanjutan
atau memulai kembali layanan untuk mengatasi masalah yang muncul dan terus menerus terjadi.
Waktu yang spesifik yang dibutuhkan untuk reintegrasi para korban bervariasi, tetapi umumnya
dianggap sebagai proses multi-tahun.129
Sebaliknya, bantuan yang saat ini tersedia untuk korban perdagangan orang di Indonesia biasanya
berjangka pendek, yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan saat itu dan mendesak dan tidak

Laporan Pelapor Khusus tentang perdagangan manusia mencatat bahwa kegiatan "yang bertujuan untuk memastikan
pemulihan sosial dan ekonomi secara keseluruhan dari korban trafficking" harus direncanakan untuk jangka panjang dan
termasuk tindak lanjut dan aftercare. Ezeilo, J.N. (2009) Laporan Pelapor Khusus tentang perdagangan manusia, terutama
perempuan dan anak-anak. New York: Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa, A / 64/290. Organisasi yang bekerja dalam
kerangka Program Re/integrasi Korban Trafficking (TVRP) di Eropa Tenggara, telah mengartikulasikantiga tahap yang berbeda
dari reintegrasi: 1) intervensi krisis (0-3 bulan) 2) tahap transisi (4- 12 bulan) dan 3) reintegrasi/inklusi sosial (13-36 bulan).
Surtees, R. (2008) Re/integrasi orang yang diperdagangkan.Bagaimana pekerjaan kita menjadi lebih efektif. Brussels: KBF &
Washington: NEXUS Institute, p. 27.
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berorientasi pada reintegrasi jangka panjang.130 Inisiatif yang didukung pemerintah untuk membantu
korban perdagangan orang, seperti Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak
(P2TP2A) umumnya hanya memberikan dukungan jangka pendek; mereka bukan penyedia layanan
jangka panjang. RPTC (Rumah Perlindungan dan Trauma Center) di Jakarta membantu ratusan korban
perdagangan orang setiap tahun, menawarkan konseling darurat, perawatan medis dan
penampungan131 – Namun, rata-rata tinggal di tempat penampungan ini adalah antara satu sampai
tiga minggu.132
Selain itu, adanya keterbatasan dalam hal tindak lanjut atau rujukan terhadap layanansaat korban telah
kembali ke rumah setelah mereka tinggaldi RPTC atau program sejenis lainnya. Seorang perempuan,
yang diperdagangkan ke UEA untuk pekerjaan rumah tangga, tidak diberi makanan, dipukuli dan
sangat dieksploitasi. Ketika ia berhasil melarikan diri dari “majikan”nya dia pergi ke Kedutaan Besar
Republik Indonesia (KBRI) di UEA, yang membantu dia untuk pulang. Setelah tiba di Indonesia, ia
menghabiskan dua minggu di RPTC di mana dia menerima bantuan jangka pendek, termasuk
makanan, akomodasi dan pendidikan untuk korbanperdagangan orang (trafficking) dan telah didata
untuk mendapatkanbantuan jangka panjang (misalnya penempatan kerja atau pelatihan kejuruan)
setelah kembali ke rumah. Namun, dia tidak mendapatkan bantuan lebih lanjut saat ia sudah pulang
atau dia juga tidak dihubungi oleh pekerja sosial. Dia menggambarkan bagaimana berjuang untuk
bertahan hidup: “Makanya saya pengen punya modal, kerja buat bikin surat-surat”.133 Demikian pula,
seorang perempuan, yang diperdagangkan untuk eksploitasi seksual di Indonesia, menjelaskan bahwa
sewaktu ditempatkan di Rumah Perlindungan Sosial Wanita (RPSW) oleh polisi setelah polisi
menggerebek “kafé” di mana dia dan perempuan lain sedang dieksploitasi: “[An Staf RPSW]
menjelaskan perdagangan orang (trafficking) dan bahwa kita adalah korban perdagangan orang”. Dia
tinggal di RPSW selama satu bulan di mana ia menerima makanan, beberapa pakaian,”pilihan untuk
mengikuti pelatihan kejuruan, serta “uang saku” (Rp 400.000 [atau 36USD]) namun menyatakan:
“Enggak, selama (sejak pulang) dari RPSW pulang, udah gak ada yg datang lagi”.
Itu tidak hanya bantuan pemerintah yang jangka pendek. Kedua LSM dan organisasi-organisasi
internasional menggambarkan keterbatasan substansial dalam kemampuan mereka untuk
menjangkau dan mendukung korban perdagangan orang dalam hal memberikan bantuan jangka
panjang diperlukan untuk reintegrasi yang bermakna. Sebagai salah satu penyedia layanan LSM
menjelaskan: “Kami menyadari bahwa kami sangat lemah pada reintegrasi dan ini adalah di mana kita
harus mulai menempatkan perhatian kita. Kami tidak bisa mengikuti kasus ketika mereka pulang dan
tetapi kami juga tidak memiliki banyak hal untuk ditawarkan ke mereka”. Penyedia layanan lain
menggambarkan bantuan saat ini sebagai “tabrak lari”, sementara menekankan bahwa dukungan
reintegrasi harus berkelanjutan dan tersedia dari waktu ke waktu. Seorang perempuan,
Ini juga telah dicatat di Eropa Tenggara di mana sebuah studi menemukan bahwa pendanaan donor untuk bantuan kepada
korban trafficking umumnya jangka pendek (satu sampai dua tahun siklus proyek) dan dalam jumlah terbatas. Lihat Surtees,
R. dan F. de Kerchove (2014) 'Siapa Mendanai Re/integrasi? Memastikan pelayanan yang berkelanjutan bagi korban
perdagangan orang ', Kanjian Anti-Trafficking, 3, pp. 64-86.
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Jumlah korban trafficking yang dibantu di RPTC di Jakarta, berdasarkan tahun, adalah sebagai berikut: 2005(6 orang), 2006
(18 orang), 2007 (245 orang), 2008(249 orang), 2009 (623 orang), 2010 (303 orang), 2011 (255 orang), 2012 (295 orang) , 2013
(205 orang), 2014 –(605 orang), dan 2015 (454 orang).
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Assesmen tahun 2006 tentang program anti-perdagangan orang di Indonesia mencatat: “bagi banyak korban, dua minggu
tidak memberikan waktu pemulihan yang cukup sebagai bekal pulang, terutama untuk daerah-daerah yang tanpa layanan;
beberapa organisasi yang memberikan bantuan kepada para korban telah menemukan tanda-tanda trauma psikologis yang
muncul setelah korban pulang ke rumah masing-masing. Penyedia layanan melaporkan bahwa karena kurangnya alternatif
ekonomi atau mekanisme dukungan setempat (bagi korban dan keluarga mereka) korban seringkali harus meninggalkan desa
lagi tak lama setelah kepulangannya, dan menempatkan dirinya pada risiko untuk diperdagangkan dan dieksploitasi lagi.
“Rosenberg, R (2006) Bantuan Teknis Anti-trafficking: Analisis Indonesia oleh Kegiatan Anti-Trafficking yang didanai oleh
Pemerintah Amerika Serikat, 6 Februari-21 Februari 2006. Washington: Chemonics International Inc., h. 12.
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Sesuai dengan protokol rujukan dan atas persetujuan responden, kami menghubungi staf RPTC untuk meminta komunikasi
dan bantuan tindak lanjut. Hal tersebut dilakukan beberapa bulan sebelum perempuan ini menghubungi lagi, dan pada saat
wawancara kedua dengannya, dia barusaja telah ditawarkan untuk mengikuti pelatihan keterampilan. Namun, dia tidak bisa
mengikuti pelatihan tersebut karena dia bekerja di Jakarta untuk mendapatkan uang untuk menghidupi dua anak kecil dan
pekerja sosial tidak mengizinkannya untuk menghadiri pelatihan pada tahap berikutnya.
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diperdagangkan untuk pekerjaan rumah tangga ke Malaysia, digambarkan hanya menerima bantuan
jangka pendek saat ia pulang ke Indonesia:
Setelah tiba di Jakarta, saya langsung dibawa ke [organisasi]. Diam dulu di sana sekitar dua
minggu. Mereka memberi saya perawatan medis. Disangkain orang gila. Mereka juga
memberikan saya pakaian dan menyediakan mobil dan staf untuk mengantar saya pulang
langsung ke rumah. Begitu sampai rumah, dia (staf organisasi) mau pulang ke Jakarta, dia
ngasih uang sejuta lima ratus rupiah [136USD]. Tapi enggak dikasih tahu uangnya untuk apa.
Saya hanya berpikir: “Kenapa? Saya cuma kabur, (dia) bukan majikan, bukan apa apa kenapa
(saya) di kasih uang. Katanya kasihan sama saya gitu. Enggak tahu tah buat apa (uangnya)
pokonya ngasih aja.

Sebuah keluarga sedang menikmati makan sore nya di sebuah desa kecil di Jawa Barat.
Foto: Peter Biro.

Demikian pula, IOM, yang merupakan organisasi internasional utama yang membantu korban
perdagangan orang di Indonesia, melaporkan bahwa bantuan yang diberikan oleh program-program
umumnya berjangka pendek. Di antara 3.699 korban trafficking yang dibantu antara Januari 2005 dan
Januari 2010134 sebagian besar korban menerima satu sampai dua minggu pemulihan (57%, n=2003)
atau kurang dari satu minggu pemulihan (22%, n=768). Beberapa korban menerima waktu pemulihan
lebih lama, dua sampai empat minggu (15%, n=536) atau, dalam beberapa kasus, pemulihan lebih dari
empat minggu (6%, n=200).135
Sampai titik tertentu, kurangnya bantuan reintegrasi karena terkait masalah sumber daya. Pendanaan
untuk dukungan dan terbatasnya layanan reintegrasi jangka panjang. Pendanaan dari pemerintah
Indonesia terutama disalurkan ke Pusat Pelayanan Terpadu, yang, seperti disebutkan di atas, berfokus
Ini termasuk: 2602 perempuan (70%); 210 laki-laki (6%); 739 anak perempuan (20%) dan 148 anak laki-laki (4%). Lyneham,
Samantha (2014) 'Pemulihan, pemulangan dan reintegrasi korban perdagangan manusia Indonesia', Tren & isu-isu dalam
tindak pidana dan peradilan pidana, No. 483.
135
Lyneham, Samantha (2014) 'Pemulihan, pemulangan dan reintegrasi korban perdagangan manusia Indonesia', Tren & isuisu dalam kejahatan dan peradilan pidana, No. 483.
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pada perawatan jangka pendek.136 Demikian halnya, dalam kerangka pemerintahan desentralisasi
(seperti dibahas dalam Bagian 5.9) dana untuk bantuan diberikan kepada pemerintah provinsi yang
bertanggung jawab untuk pengalokasian dana tersebut. Dan tidak semua provinsi telah
memprioritaskan bantuan kepada korban perdagangan orang dalam anggaran mereka, apalagi
layanan reintegrasi jangka panjang.
Demikian pula, LSM dan organisasi internasional melaporkan kurangnya dana dari pemerintah dan
kurangnya minat donor mendanai bantuan anti-perdagangan manusia di negara ini.Fakta lain adalah
kurangnya investasi dalam kerja reintegrasi yang berbiaya tinggi dan bersifat jangka panjang. Salah
satu LSM penyedia layanan menggambarkan hanya mampu menawarkan beberapa bulan dukungan
kepada penerima manfaat, dengan fokus pada pemulihan awal dan stabilisasi, dan tanpa pendanaan
untuk kebutuhan jangka panjang.
Ringkasan. Reintegrasi merupakan proses jangka panjang. Sementara, perlu waktu secara khususuntuk
mendukung reintegrasi tergantung pada individu, reintegrasi biasanya membutuhkan dukungan yang
berkelanjutan untuk menangani masalah yang muncul dari waktu ke waktu. Bantuan yang saat ini
tersedia untuk korban perdagangan orang di Indonesia utamanya didominasi bantuan jangka pendek
dan dirancang untuk memenuhi kebutuhan yang segera dan mendesak. Bantuan dan pelayanan harus
berorientasi pada reintegrasi jangka panjang karena bantuan jangka pendek hampir tidak pernah
cukup untuk mendukung reintegrasi individu setelah pengalaman perdagangan manusia.

5.5 Korban menghadapi kendala dalam mengakses layanan
Kerangka hukum dan peraturan di Indonesia menyediakan kepada korban perdagangan berbagai
bentuk bantuan dan dukungan. Selain itu, korban perdagangan orang dapat juga, dalam banyak
situasi, mengakses bantuan lainnya sebagai pekerja migran yang telah pulang dan orang yang rentan
secara sosial, sebagaimana dijelaskan dalam Bagian 4. Namundalam prakteknya, hak dan layanan ini
tidak selalu tersedia atau dapat diakses karena berbagai jenis hambatan termasuk persyaratan
administrasi, rintangan birokrasi, hambatan struktural, hambatan pribadi dan individu (misalnya
perasaan malu atau malu untuk meminta bantuan, kurangnya kepercayaan kepada instansi yang
berwenang, pesimisme apakah akan mendapatkan bantuan, ketidak percayaan dari pemerintah) dan
isu-isu praktis (Misalnyai kurangnya sumber daya untuk mengakses layanan).
Dalam beberapa kasus, korban menghadapihambatan dalam mengakses dukungan karena
persyaratan administrasi. Misalnya, mengakses dan mendaftar untuk layanan negara mensyaratkan
penyajian dokumen identitas yang sah. Namun, beberapa korban perdagangan orang, mereka kembali
ke rumah tanpa dokumen sah - dokumen tersebut diambil oleh majikan mereka saat di luar negeri atau
telah dihancurkan pada saat diperdagangkan. Satu pelaut perikanan, misalnya, kehilangan semua
dokumen ketika kapalnya terbakar. Seorang perempuan, diperdagangkan sebagai pekerja rumah
tangga ke Timur Tengah, disita dokumennya oleh pelaku trafficking untuk dijadikan alat kontrol:
“Nomor telepon, catatan nomor telepon keluarga, KTP, fotokopi KTP dari saudara-saudara kita disita
untuk mencegah agar kami tidak menghubungi keluarga kami ini dan ini tidak pernah dikembalikan“.
Dia masih tanpa kartu identitas karena ia tidak mampu mengupayakan biaya pembuatan kartu
identitas yang barudan selanjutnya, belum dapat memperoleh akta kelahiran bagi kedua anaknya,
sebagaimana yang ia jelaskan: “Tidak Ada [tidak ada akte kelahiran]. Saya belum membuatnya. Tidak
ada uang; keduanya tidak punya.Saya bahkan tidak mampu untuk membuat kartu identitas saya”.

Departemen Luar Negeri Amerika Serikat (2013) 'Indonesia', Laporan Perdagangan Manusia. Washington: Departemen Luar
Negeri Amerika Serikat.
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Seorang pria dan anak laki-laki sedang mendaftarkan diri untuk mendapatkan layanan di klinik kesehatan setempat.
Foto: Peter Biro.

Perempuan lain yang kembali ke rumah dengan masalah kesehatan yang serius ingin mendapatkan
asuransi kesehatan dari BPJS (yang menyediakan asuransi kesehatan untuk orang miskin dan rentan
secara sosial) untuk dapat mengakses layanan kesehatan tetapi dokumen identitasnya telah habis masa
berlakunya saat dia berada di luar negeri dan dia hanya bisa memperbaharui dokumennya di desa
asalnya. Dia tinggal di desa lain dan terlalu lemah (karena kondisi sakit) untuk menuju ke desanya untuk
membuat Kartu Tanda Penduduk (KTP). Dia akhirnya bisa mendapatkan KTP dengan bantuan seorang
kerabat tapi butuh beberapa waktu (beberapa bulan) untuk mengajukan dan menerima dokumen dan
untuk kemudian mengajukan dan diterima oleh BPJS, selama waktu tersebut dia tidak punya akses ke
perawatan medis yang ia butuhkan.
Membuat dokumen identitas baru tidak hanya memakan biaya yang sangat tinggi bagi beberapa
korban perdagangan orang, tetapi juga sering memakan waktu dan proses yang rumit yang
memerlukan akte kelahiran, kartu keluarga dan surat dari kepala Rukun Tetangga (RT) dan juga kepala
desa. Ini menjadi semakin mahal dan rumit bagi orang-orang yang telah berintegrasi ke dalam sebuah
komunitas baru, khususnya Jakarta. Seorang perempuan yang diperdagangkan ke Jakarta dan yang
menetap di kotaini setelah keluar dari perdagangan orang selama bertahun-tahun masih tinggal
dengan kartu identitas musiman, kartu identitas sementara karena ada persoalan biaya dan prosedur
jika ingin mendapatkan kartu identitas permanen: “Saya tidak bisa membuat KTP Jakarta sehingga saya
harus membuat kartu identitas non-permanen saya sendiri. [...] Itu sangat mahal, lebih dari Rp 500.000
[45USD] untuk membuat KTP Jakarta. [...] Saya harus membayar sejumlah uang dan mereka akan
memberi saya kartu kuning kecil yang memiliki logo Jakarta. Ini akan berakhir setiap tiga bulan”.
Kompleksitas lebih lanjut untuk beberapa korban perdagangan orang adalah bahwa mereka mungkin
tanpa disadari sedang menghadapi kehilangan kewarganegaraan mereka menurut UU
kewarganegaraan (Nomor 12, Tahun 2006) yang menetapkan bahwa warga negara Indonesia yang
tinggal di luar wilayah Republik Indonesia selama lima tahun berturut-turut untuk “tujuan tidak resmi,
tanpa alasan hukum” dan yang “sengaja menolak” untuk menyatakan niatnya untuk tetap menjadi
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warga negara Indonesia dalam lima tahun akan kehilangan kewarganegaraan Indonesianya.137 Korban
perdagangan orang (yang umumnya tanpa kontak dengan orang lain untuk jangka waktu yang lama)
dapat kehilangan kewarganegaraan mereka jika mereka tetap di luar Indonesia selama lebih dari lima
tahun.
Dalam kasus lain, korban menghadapi rintangan birokrasi dalam mengakses layanan yang tersedia.
Beberapa korban trafficking, meskipun diakui secara hukum sebagai korban perdagangan manusia,
tidak dirujuk ke layanan di mana dengan status mereka seharusnya mereka berhak atas layanan ini.
Misalnya, terlepas dari hak hukum untuk menerima perawatan medis gratis sebagai korban
perdagangan orang, beberapa korban tidak mendapatkannya.138 Seorang pekerja rumah tangga,
diperdagangkan ke Arab Saudi, menderita luka yang banyak dan kelumpuhan di kakinya karena disiksa
oleh majikannya. Dokternya di Indonesia mengetahui bahwa dia adalah korban trafficking yang
teridentifikasi secara resmi, yang telah dipulangkan dengan bantuan Kedutaan Besar Indonesia.
Meskipun demikian, dia masih diminta untuk membayar untuk perawatan medis dan tidak ada upaya
yang dilakukan untuk membantu dirinya agar bisa mendapatkan layanan kesehatan secara cumacuma. Dia sering mengandalkan bantuan tidak resmi dari tetangga dan teman-temannya untuk
membayar perawatan medis dan biaya obat. Ketika kita berbicara kepadanya beberapa bulan setelah
kepulangannya, ia masih berjuang dengan masalah kulitnya dimana ia tidak mampu membeli obat
krim yang ia butuhkan untuk mengatasi kondisinya; dia tidak memiliki akses ke perawatan medis yang
dapat menutupi biaya-biaya tersebut.
Tantangan lain yang umum adalah ketidakmampuan PRT (Pekerja Rumah Tangga) yang
diperdagangkan untuk mengakses asuransi mereka sebagai pekerja migran setelah pulang.139 Seorang
perempuan yang diperdagangkan ke Bahrain sebagai pekerja rumah tangga, merasa sangat sakit ketika
dia pulang ke Indonesia dan mengajukan klaim untuk asuransi kesehatan. Klaimnya ditolak karena
perusahaan asuransi menyatakan bahwa penyakitnya itu sudah ada sebelumnya dan kondisi
kesehatannya menyulitkan dia untuk melakukan banding, walaupun dengan dukungan
pendampingan hukum dari sebuah NGO:
Saya nanyain (perkembangan klaim asuransi) lewat sms, gimana?Lama berhari-hari ngga
dibalas gitu. 3 hari 4 hari baru dibalas begini bu begini-begini lama nanti dikabarin lagi. Sebulan
ngga ada kabar lagi gimana. Katanya setelah ditolak itu kan mau banding. Ternyata ngga tau
apa iya? Apa ngga?...Sayanya jadi sudah gimana yah kecewa. Kok asuransi saya ngga keluar.
Mungkin karena sayanya ngga hadir jadi mereka tidak melihat saya, jadi saya berpikir gimana
yah mungkin kalo lain dengan saya nya hadir datang mereka bisa lihat kondisisaya.
Dia kemudian tidak dapat mengakses perawatan medis yang didanai negara untuk keluarga miskin
karena dia tidak memiliki dokumen identitas dan dia tidak memiliki dana untuk memperbaharui KTPnya
atau uang untuk membayar transportasi untuk mendatangi berbagai instansi administratif. Dalam
kasus lain, seorang pria yang telah diperdagangkan untuk tenaga kerja di sebuah pabrik di Taiwan
(Provinsi dari Tiongkok) kembali ke rumah dengan tangannya menderita luka parah karena tersengat
bahan kimia beracun di pabrik.Ia tidak pernah diberikan kartu asuransi (meskipun telah membayar
asuransi wajib bagi pekerja migran) ia tetap tidak dapat mengajukan klaim: “Saya ngerasa dirugikan

UU kewarganegaraan Republik Indonesia (2006) Nomor 12, Tahun 2006, Pasal 23 (i). Kantor Perwakilan pemerintah
Indonesia di luar negeri memiliki tanggung jawab untuk semestinya menginformasikan warga negara Indonesia di luar negeri
tentang persyaratan bahwa mereka harus “menyatakan niat mereka untuk mempertahankan kewarganegaraan mereka ke
kantor Perwakilan Indonesia di mana orang tersebut tinggal di bawah wilayah hukum mereka”.
138
Departemen Luar Negeri Amerika Serikat (2013) 'Indonesia', Laporan Perdagangan Manusia. Washington: Departemen Luar
Negeri Amerika Serikat.
139
Sebagaimana dibahas dalam Bagian 4.2, pekerja rumah tangga yang bermigrasi secara resmi diminta untuk membeli
asuransi sebelum keberangkatan mereka untuk melindungi mereka dalam kasus perekrutan gagal, gaji yang tidak dibayar,
terminasi dini kontrak, penipuan kontrak, kekerasan fisik, pelecehan dan penyerangan seksual, hukum proses, terdampar,
sakit, kecelakaan industri dan kematian. Amnesty International (2013) Dieksploitasi untuk Keuntungan, Digagalkan oleh
Pemerintah: Pekerja Rumah Tangga Migran Indonesia diperdagangkan ke Hong Kong. London: Amnesty International, h. 40.
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masalah asuransi. Jujur aja, sakit ga diobatin. Percuma kita bayar asuransi. Walaupun ibarat nya emang
bayar nya cuma 2 bulan tapi kan kartu asuransi ga keluar terus sakit ga diobatin itu uang nya kebuang”.
Bagi beberapa korban, prosedur yang harus ditempuh saat mengakses layanan tidak nyaman dan
menakutkan.Seorang perempuan diperdagangkan untuk pekerjaan rumah tangga, menjelaskan
keengganannya dalam mengakses bantuan jika harus memenuhi persyaratan administratif dan
hukum: “Kalau misalnya nanti yang ruwet-ruwet terlibat hukum apa saya nya nggak mau. Saya orang
nya nggak mau yang ruwet- ruwet…Saya nggak mau masalah sama hukum”
Beberapa hambatan dalam mengakses bantuan adalah hambatan structural - yaitukarena kurangnya
informasi dan kapasitas di kalangan pejabat pemerintah yang bertangggung jawab membantu korban.
Seorang perempuan diperdagangkan untuk pekerjaan rumah tangga menggambarkan bagaimana
perbaikan diperlukan dalam hal cara penanganan kasus oleh polisi, menjelaskan bahwa polisi tidak
“menerima” laporan kasusnya ketika ia melaporkannya terlepas apakah kasus tersebut secara jelas
merupakan kasus perdagangan orang: “Polisi juga harus bisa ngerti lah. Pas kakak saya ngelapor kan
itu di tolak nya itu karena, ‘Maaf mba disini untuk kasus pencurian sama penculikan’.Perempuan lain,
yang diperdagangkan untuk eksploitasi seksual, takut jika kemudian ia diharuskan membayar polisi
untuk melanjutkan kasusnya: “Fisik ini lelah. Saya tidak tahu. Saya mungkin kalau bisa seperti orang
akan melaporkan ke hukum, cuman kalau saya melapor kan harus memakai uang kan”.
Lainnya diberi informasi yang kontradiktif dari pemerintah dan/atau organisasi bantuan. Yang lain
diberitahu mereka tidak memenuhi syarat atau tidak dapat menerima bantuan.
Beberapa hambatan yang sangat pribadi dan individual. Selama mewawancaraipara korban untuk
proyek ini, kami memberikan mereka informasi tentang opsi-opsi bantuan yang mereka bisa akses dan
meluangkan waktu untuk menjelaskan hak mereka terhadap layanan dan cara mengakses bantuan ini.
Namun banyak responden enggan untuk menindaklanjuti arahan tersebut. Beberapa menyatakan
“rasa malu” dan takut menghubungi pejabat pemerintah untuk meminta bantuan. Lainnya
menjelaskan perasaan malu tentang harus menjadi miskin atau membutuhkan bantuan yang
mencegah mereka dari mengakses layanan. Lainnya malu karena telah dieksploitasi. Seorang lelaki
yang diperdagangkan untuk menangkap ikan ingin membuka usaha sekembalinya ke Indonesia,
namun ia merasa kesulitan untuk memberitahu penyedia layanan berapa banyak uang yang
dibutuhkan untuk melakukannya: “...itu ditanya, berapa modal usaha (yang dibutuhkan) ? paling 10
jutaan (rupiah) tapi aku juga kan malu masak mau bilang gitu”.
Perempuan lain, diperdagangkan untuk menjadi pekerja rumah tangga, berbicara tentang
keengganannya dalam meminta bantuan untuk mengklaim gajinya yang belum dibayar: “Saya ingin
menuntut majikan saya untuk membayar gaji saya. Tapi saya tidak mengatakan ini kepadanya
[penyedia layanan]. Saya [malu] dan takut pada waktu itu. Saya takut bahwa hal itu akan menjadi
masalah bagi saya dan proses akan panjang dan lebih rumit “. Perempuan lain, yang membutuhkan
perawatan kesehatan, menggambarkan bagaimana suaminya terlalu enggan dan takut untuk
membantunya mengakses perawatan medis yang ia butuhkan:
Kata saya, ngomong sama suami saya, saya mau kerumah sakit gitu. Kan waktu di rumah sakit
[xx] itu kan…Disana banyak teman-teman pada ngomong, “Kamu itu di bawa aja ke Bandung”,
katanya. Di Bandung itu rumah sakit bagus. Kata saya, waktu itu lama, sekitar satu bulan, saya
ngomong sama suami saya, “Saya mau ke Bandung”. Katanya, “Uangnya bagaimana? Mana
uangnya?”. Gituuu. Kata saya bilang,’Minta gratisan”, gitu kan…Katanya nggak bisa…Itu suami
saya nggak bisa ngurus-ngurus, ngomong ke orang penting, kepolisi aja nggak bisa, jadi
orangnya udah, diem aja.
Beberapa responden bertanya-tanya dan khawatir tentang apa yang harus dikatakan dan bagaimana
mereka harus menyatakan diri mereka kepada pihak berwenang dalam meminta bantuan. Seorang
perempuan membutuhkan bantuan, menghubungi salah satu anggota tim peneliti di tengah malam
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untuk meminta arahan dalam menghubungi pihak berwenang, bertanya apa yang persisnya harus
dikatakan untuk menjelaskan siapa dia dan dari mana dia mendapat informasi kontak.
Yang lain menyatakan mereka kurang percaya diri dalam kemampuan mereka untuk mengakses
layanan dan pesimis tentang kemungkinan menerima bantuan. Seorang korban yang mengalami
eksploitasi tenaga kerja di Malaysia, mengatakan bahwa awalnya ia mencoba untuk mengajukan dana
untuk memulai usaha kecil, tapi dia akhirnya menyerah: “Ada kemungkinan kita orang kecil ga bakalan
dikabul gitu, itu faktornya. Udah berhenti lah, ga jalan lagi”. Bagi yang lainnya masalahnya karena
ketidak percayaan terhadap otoritas yang berwenang yang mereka harus hubungi untuk mengakses
hak-hak mereka. Kata seorang laki-laki terkait perasaannya dalam menghubungi polisi: “Sama polisi
kurang percaya. Jujur aja, kebanyakan polisi keebanyakan suka memanfaatkan, Pak. Kita misalkan udah
minta tolong ama polisi selalu di manfaatkan soal nya. Bukan ngejelekin ya pa ini maaf emang
kenyataan nya kaya gitu pa di sini. Seperti kan temen dari sana kan temen jadi bos pas dengan alasan
itu ini itu ini nyatanya tiap itu minta jatah kepolisian sini. Aku kurang percaya disini polisi”.
Ada juga isu-isu praktis berkaitan dengan mengakses layanan. Beberapa responden tidak memiliki
sumber daya untuk menghubungi penyedia layanan melalui telepon atau mendatangi kantor
pemerintah terkait.140 Seorang laki-laki, diperdagangkan untuk eksploitasi tenaga kerja di Singapura
dan Malaysia, hanya mengatakan bahwa ia tidak bisa mencari bantuan karena dia tidak memiliki uang:
“Saya tidak punya uang. [...] Ya, kita perlu uang untuk transportasi ke polisi”.
Dampak dari tidak mampu mengakses layanan dapat memiliki konsekuensi yang mengerikan untuk
reintegrasi jangka panjang bagi korban perdagangan orang. Seorang perempuandiperdagangkan
untuk pekerjaan rumah tangga, yang buta akibat trafficking diberitahu bahwa dia membutuhkan donor
mata untuk melakukan operasi. Dia kembali ke masyarakatnya, tidak mampu bekerja dan tidak dapat
mengakses perawatan medis yang berkelanjutan yang ia butuhkan. Kerabatnya membantu dia untuk
mengajukan jaminan sosial dan asuransi kesehatan dari BPJS. Sementara Kementerian Kesehatan yang
seharusnya membayar premi asuransi kesehatan di bawah program ini, tetapi ia diberitahu bahwa ia
harus membayar preminya. Karena dia tidak bisa membayar biaya bulanan, dia telah dikeluarkan dari
program ini: “Saya tidak punya uang meskipun hanya untuk pergi ke sana, jadi itu dibatalkan. Saya
kehilangan harapan”. Dia sekarang buta dan berjuang untuk tetap bertahan: “Saya harus dibantu, kalo
saya ada bantuan saya bersyukur gitu. Saya akan bersyukur karena kondisi saya, ekonomi saya kayak
gini. Saya nggak nutupin saya harus minta bantuan sama permintah gitu”.
Ringkasan. Terlepas dari hak yang melekat atas bantuan dan dukungan yang disediakan bagi korban
perdagangan orang oleh UU dan peraturan di Indonesia, beberapa bantuan tetap tidak dapat diakses.
Korban trafficking menghadapi hambatan dalam mengakses layanan, termasuk persyaratan
administratif yang mereka tidak mampu penuhi (seperti dokumen yang mereka tidak miliki) rintangan
birokrasi (seperti tidak dirujuk ke layanan) masalah dengan pengajuan klaim asuransi, berbagai
hambatan struktural, pejabat dan penyedia layanan memberikan informasi yang salah atau
bertentangan, berbagai hambatan pribadi dan individu (seperti perasaan malu atau merasa malu
menerima bantuan, rasa malu untuk menghubungi otoritas yang berwenang atau penyedia layanan,
perasaan negatif tentang kemungkinan menerima bantuan, ketidakpercayaan dari pemerintah dan
sebagainya) dan isu-isu praktis (seperti tidak memiliki sumber daya untuk menghubungi penyedia
layanan). Tidak mampu mengakses layanan dapat berdampak negatif terhadap reintegrasi jangka
panjang bagi korban perdagangan orang.

Sebagai bagian dari protokol penelitian, tim peneliti membantu responden dalam mengatasi hambatan-hambatan ini kadang-kadang menawarkan responden telepon mereka untuk menghubungi dinas terkait, menghubungi mereka atas nama
mereka atau menyediakan pulsa telepon, yang memungkinkan mereka untuk menelepon langsung. Dalam kondisi darurat,
tim peneliti juga memfasilitasi transportasi responden untuk penyedia layanan, termasuk menyertai individu tersebut untuk
memperlancar dan memperlancar proses rujukan.
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5.6 Kurangnya informasi tentang bantuan
Sementara pemerintah menetapkan layanan yang spesifik untuk korban trafficking (begitu juga
layanan untuk pekerja migran dan orang yang rentan secara sosial dan ekonomi banyak korban
perdagangan orang di Indonesia tidak tahu tentang layanan yang tersedia. Ketika ditanya apakah
mereka tahu tentang bantuan dan di mana untuk mengaksesnya, sebagian besar mereka yang tidak
dibantu melaporkan bahwa mereka tidak memiliki informasi ini.
Secara keseluruhan, korban perdagangan orang yang diwawancarai untuk penelitian ini, termasuk
mereka yang telah menerima beberapa bantuan, memiliki sangat sedikit informasi tentang hak-hak
mereka sebagai korban perdagangan manusia dan cara mengakses layanan yang merupakan hak
mereka. Kata seorang lelaki, yang diperdagangkan ke sebuah perkebunan kelapa sawit, atas
ketidakmampuannya untuk mengakses layanan dan dukungan yang ia butuhkan: “Karena saya tidak
tahu bagaimana mendapatkannya, bagaimana cara mengaksesnya. Saya tidak memiliki informasi,
organisasi mana yang dapat kita datangi, bagaimana saya bisa meminta bantuan”. Seorang laki-laki
lain, diperdagangkan untuk bekerja di pabrik, menyatakan bahwa ia membutuhkan bantuan untuk
menyembuhkan traumanya, tapi: “Saya engga tahu ke mana harus pergi (untuk mencari bantuan)”.
Demikian pula, seorang perempuan diperdagangkan untuk pekerjaan rumah tangga (dikutip dalam
Bagian 5.1) mengatakan: “Saya perlu untuk menyembuhkan trauma saya, apa solusi untuk ini? Ke mana
saya bisa pergi untuk menghilangkannya? ... Harus ada program untuk menyembuhkan trauma.
Bagaimana cara mendapatkan bantuan ini?”

Perempuan dan anak di sebuah klinik kesehatan di sebuah desa di Jawa Barat. Foto: Peter Biro.

Terlepas dari tujuan atau bentuk eksploitasi, memang banyak korban perdagangan orang, menyatakan
kurangnya informasi tentang hak-hak mereka dan layanan yang tersedia untuk membantu pemulihan
mereka. Salah satu pekerja rumah tangga yang diperdagangkan tidak menerima bantuan resmi ketika
ia kembali dari Timur Tengah dan hanya menyadari bahwa ternyata ada bantuan yang tersedia untuk
dirinya sebagai korban perdagangan manusia setelah dia menghadiri diskusi masyarakat tentang hakhak pekerja migran. Namun kemudian, dia tidak tahu ke mana harus pergi untuk mendapatkan
bantuan ini dan dia belum dibantu ketika kami mewawancarainya, beberapa tahun setelah menghadiri
diskusi tersebut. Demikian pula, satu orang pria, diperdagangkan untuk tenaga kerja, menyalahkan
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dirinya sendiri karena tidak menerima bantuan apapun: “Alasannya mungkin karena saya bodoh dan
saya tidak tahu apa jenis bantuan [yang] tersedia”.
Beberapa korban perdagangan orang menjelaskan kebingungan tentang kelayakan mereka untuk
mendapatkan bantuan, serta proses untuk mengajukan bantuan yang mereka butuhkan, seperti
seorang laki-laki, diperdagangkan untuk tenaga kerja, menjelaskan:
Nggak ada yang nawari (bantuan) kan bantuan-bantuan itu berpusat disana, yang tahu kan
Kadus (Kepala Dususn) RT, kan target-target itu bisa salah sasaran disitu, orang yang susah kan
gambarannya di TV itu pakai gelang, pakai kalung dapat BLT, kenapa orang susah kayak saya
ga kedaftar sama Desa, itu ada masalah apa pak, kan kayak gitu. Dari pihak mana yang itu,
masak saya harus bilang saya orang miskin, apa saya harus begitu ke RT ke Desa?
Korban perdagangan orang berbicara tidak hanya tentang kurangnya informasi terkait bantuan, tapi
kurangnya informasi di kalangan pekerja migran umumnya. Seorang laki-laki, yang diperdagangkan ke
sebuah perkebunan kelapa sawit, menjelaskan bagaimana istri temannya yang saat ini dalam situasi
yang berpotensi trafficking di luar negeri dan tidak bisa pulang:
Seorang teman mengatakan kepada saya bahwa istrinya ingin pulang tapi tidak
diperbolehkan.Kami bingung ke mana harus melaporkan hal ini. Sebelumnya, hanya ada plang
di sana. Karena tidak ada sosialisasi, orang takut kalau mereka diminta membayar. Jadi jika ada
penyebaran di desa, mungkin ada sudah pernah tapi mungkin tidak cukup, maka mungkin
orang akan lebih mengerti.
Tidak hanya kurangnya informasi yang menyebabkan banyak korban perdagangan orang percaya
bahwa mereka harus membayar atau terjebak ke dalam hutang lebih lanjut untuk menghindari situasi
eksploitatif mereka, tetapi orang-orang ini mungkin percaya bahwa mereka harus membayar untuk
layanan di Indonesia.
Berbagai upaya telah dilakukan untuk meningkatkan kesadaran mengenai bantuan untuk korban
trafficking. Pada tahun 2014, Kementerian Sosial telah bekerja untuk memberikan informasi tentang
perdagangan manusia dan bantuan yang tersedia untuk korban perdagangan orang / pekerja migran
yang dieksploitasi dengan menyebarluaskan spanduk di masyarakat dan membuat iklan layanan
masyarakat di dua stasiun televisi swasta. Namun, kurangnya informasi tentang bantuan yang tersedia
masih menjadi kendala bagi banyak korban perdagangan orang di seluruh Indonesia.
Ringkasan. Banyak korban perdagangan orang mengatakan bahwa mereka tidak tahu bantuan apa
yang menjadi hak mereka atau ke mana harus pergi untuk mendapatkan bantuan atau layanan. Mereka
memiliki sedikit pengetahuan tentang hak-hak mereka dan tentang layanan yang tersedia untuk
mendukung pemulihan dan reintegrasi mereka. Beberapa korban perdagangan orang kebingungan
tentang kelayakan mereka untuk mendapat bantuan serta bagaimana caramengajukan atau
mengakseslayanan-layanan tersebut. Pekerja migran Indonesia juga kurang terinformasi tentang
bantuan dan layanan. Kurangnya informasi tentang bantuan yang tersedia menjadi hambatan bagi
korban perdagangan orang untuk menerima dukungan yang mereka butuhkan dalam rangka
reintegrasi setelah mengalami eksploitasi perdagangan orang.

5.7 Kurangnya bantuan reintegrasi bagi korban traffickinglaki-laki
Trafficking dari dan di Indonesia dialami, baik laki-laki, perempuan dan anak-anak, dalam berbagai
bentuk eksploitasi. Responden dalam penelitian ini bukan hanya perempuan tetapi juga laki-laki yang
diperdagangkan untuk perikanan, bekerja di perkebunan kelapa sawit, sebagai petugas kebersihan,
untuk konstruksi dan kerja pabrik. Laki-laki,seperti halnya rekan-rekan perempuan mereka yang
menjadi korban trafficking, menggambarkan banyaknya masalah setelah dan sebagai konsekuensi dari
trafficking, termasuk yang luka fisik yang parah, trauma psikologis, krisis ekonomi, masalahhubungan
keluarga dan sebagainya.
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Seorang laki-laki diperdagangkan dua kali, di Indonesia dan Malaysia, dan kehilangan ayahnya saat dia
pergi. Ketika ia pulang dari pengalaman traffickingkedua, ayahnya sakit keras dan meninggal tak lama
setelah ia kembali. Dia menggambarkan kondisi emosionalnya yang sangat terganggu saat itu:
Ya nangis lah mas, begitu melihat kondisi istriku terbaring kurus kering, tinggal tulang. saya
nangis. Gelap saja lah mas. yang ada hanya gelap. Penyesalan yang sakit luar biasa. penyesalan
sama dendam, dendam sama calo, sama sponsor. Sangat luar biasa dendam. Kalau saja ketemu
saat itu, saya parang mungkin…Mungkin saya parang kalau pada saat itu ketemu. Karena
sangat emosional, bapak meninggal, istri dalam kondisi begitu, gara-gara siapa, saya dijanjikan
kerja malah ditinggal. Saya bukan orang nakal mas. Tapi dengan kondisi seperti itu saya nekad.
Kalau ketemu pada saat itu sekalipun saya orang ga pernah nakal, kayanya dengan kondisi itu
saya parang karena sempat saya cari sampai tanya sana-sini. Saya cari dimana-mana. sempat
emosi, saya sudah siapkan golok. Kalau ketemu, kalau pada saat itu. Tapi setelah semuanya
terjadi, saya tersadar. Kalau pun ketemu hari ini saya ga akan melakukan itu, biasa saja. Nggga
ada gunanya dendam itu, cuma buat persoalan baru. Cuman kalau pada saat itu ketemu kan
liat kondisi. Kondisi saya gapunya apa-apa, istri kurus kering, bapak meninggal. [Saya
merasakan] kekecewaan, berkecamuk sih mas. kecewa iya, penyesalan iya, harapan pesimis iya.
karena, punten mas ya, orang yang memberi semangat biasanya orang yang disamping kita,
ketika yang disamping kita ini dicabut, semuanya down.
Seorang laki-laki lain, yang diperdagangkan ke Singapura, berbicara tentang stress dan kecemasannya
karena harus melunasi utang akibat mengalami trafficking: “Ya terus terang aja waktu itu saya betul
betul trauma ya ga mengerti apa apa yang cuma tahunya dendam (terhadap pelaku).Kata saya ga ada
yang bisa di harep gitu kan saya udah minta pertolongan sama ini ternyata di sana ga ada
(pertolongan)”.
Seorang laki-laki lain, yang menjadi korban perdagangan orang dan dipekerjakan di sektor perikanan
(saat ini menempati rumah yang disediakan oleh sebuah organisasi penyedia layanan) juga berbicara
tentang beban hutangnya, serta dampak pengalaman traffickingnya pada hubungan keluarganya:
Aku dah satu bulan nganggur, satu bulan nggak ngasih nafkah, uang sama isteri, makanya
semalam saya bilang sama [LSM], sampai saya nangis, saya bilang pak isteri saya diusir pak,
diusir sama siapa? sama saudaranya, karena sudah sebulan numpang makan, numpang tidur,
sedangkan saya disini nggak pernah ngasih duit, nggak pernah dapat duit, ya sudah dibawa
kesini aja, tapi entar jangan lama-lama, ya sudah pak yang penting sambil nunggu aku dapat
kontrakan, isteriku kan lagi ngelamar-ngelamar, nanti diterima kerja, nanti kita
ngontrak…mungkin satu bulan ini sabar, tapi kedepannya, aku nggak enaknya sama keluarga,
dia ikut keluarganya, saya ikut kan (di) keluarganya berarti satu bulan, itu aku nggak pernah
ngasih duit segede 10 ribu, diapun nggak punya duit, dia pun nggak punya duit
Di Indonesia, layanan lebih mudah tersedia untuk korban trafficking perempuan. Saat menganalisis
kasus 3.701 korban perdagangan Indonesia yang dibantu oleh IOM antara Januari 2005 dan Januari
2010, sebuah penelitian menemukan bahwa proporsi laki-laki yang tidak menerima bantuan jauh lebih
tinggi dibandingkan dengan perempuan. Selain itu, perempuan lebih mungkin dibandingkan laki-laki
untuk menerima pemulihan lebih dari dua minggu.141Secara keseluruhan kerangka kerja di Indonesia142
didukung oleh asumsi bahwa korban trafficking yang paling sering adalah perempuan dan anak.
Misalnya, Pusat Pelayanan Terpadu awalnya dirancang “untuk pemberdayaan perempuan dan anakanak” dan 456 unit pelayanan Kepolisian Republik Indonesia (yang dijalankan di kantor-kantor polisi di

141
Lyneham, Samantha (2014) 'Pemulihan, pemulangan dan reintegrasi korban perdagangan manusia Indonesia', Tren & isuisu dalam tindak pidana dan peradilan pidana, No. 483.
142
Ini tidak hanya unik untuk Indonesia tapi memang telah menjadi asumsi dalam desain banyak kebijakan dan program di
bidang anti-perdagangan manusia. Akibatnya adalah adanya situasi kurang teridentifikasi dan luput identifikasi dari para lakilaki yang diperdagangkan.
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seputar Indonesia) juga untuk perempuan dan anak.143 Dan di bawah kerangka P2TP2A, unit polisi yang
terlibat adalah secara khusus untuk perempuan dan anak. Ada juga inkonsistensi antara kebijakan dan
peraturan yang berbeda dalam hal layanan yang tersedia untuk korban trafficking laki-laki. Misalnya,
Peraturan Daerah Jawa Barat Pada Pencegahan dan Penanganan Korban Perdagangan Orang di Jawa
Barat (Nomor 3, Tahun 2008) termasuk yang korban trafficking laki-laki. Namun, Keputusan Gubernur
Provinsi Jawa Barat (Nomor 63, Tahun 2014) yang baru-baru ini menetapkan Standar Minimum
Pelayanan Terpadu Korban Trafficking dan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak, difokuskan secara
khusus pada perempuan dan anak.
Dengan demikian dapat dikatakan, beberapa layanan dapat diakses oleh korban trafficking laki-laki.
RPTC (Rumah Perlindungan Trauma Center untuk) di Jakarta menyediakan layanan untuk laki-laki dan
perempuan. Ada juga satu RPTC di Bandung dan satu lagi yang baru-baru ini didirikan yaitu di
Kabupaten Sukabumi. Namun demikian, biaya bantuan yang disediakan untuk korban trafficking lakilaki biasanya tidak dicakup oleh Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak atau
P2TP2A. Memang dari 29 orang yang diwawancarai untuk penelitian ini, dua belas dilaporkan belum
pernah menerima bantuan resmi apapun - apakah sebagai korban perdagangan orang, migran yang
dieksploitasi atau orang yang rentan. Dari para laki-laki yang melaporkan telah menerima beberapa
bantuan, tidak satupun yang menerima dalam jangka panjang atau bantuan yang komprehensif. Lakilaki biasanya menerima dukungan jangka pendek, hanya sekali seperti bantuan langsung tunai
bersyarat, subsidi beras, atau hibah kecil untuk memulai usaha kecil.

Para penduduk desa sedang bekerja di sawah di Jawa Barat. Foto: Peter Biro.

Laki-laki yang diperdagangkan untuk menjadi ABK (Anak Buah Kapal) di kapal perikanan lebih mungkin
menerima beberapa bantuan setelah mereka kembali ke Indonesia - meskipun ini umumnya berupa
bantuan hukum dalam gugatan kasus terhadap perusahaan/agen perekrut. Hampir semua kasus
hukum sedang berlangsung pada saat wawancara dan beberapa orang menyatakan frustrasi atas tidak
adanya kejelasan setelah sekian lama. Seorang laki-laki yang diperdagangkan untuk ABK (Anak Buah
Kapal) kapal perikanan, menjelaskan bagaimana bantuan hukum yang diterimanya tidak cukup:
Departemen Luar Negeri Amerika Serikat (2014) 'Indonesia', Laporan Perdagangan Manusia. Washington: Departemen Luar
Negeri Amerika Serikat. Unit Pelayanan Perempuan dan Anak atau UPPA didirikan di setiap polres untuk menangani kasus-kasus
pidana yang melibatkan perempuan dan anak-anak (baik sebagai pelaku maupun korban) dan menyediakan beberapa
dukungan dan perlindungan kepada perempuan dan anak-anak melalui; menerima kasus trafficking, melakukan investigasi
dan membuat rujukan untuk bantuan.
143
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Ya waktu baru pertama pulang sangat sedih ya, sangat sangat sedih ngelihat anak kurus, saya
berfikir saya nggak bawa uang sepeserpun, sangat sangat sedih, yang jelas saya lihat anak kurus
kurus kayak gimana, habis itu saya sangat sangat terpukul, yang hari pertama saya masih bisa
lalui, hari kedua kok begini, hari ketiga saya cari cari informasi untuk menyelesaikan kasus saya
supaya saya bisa dapat duit, supaya saya bisa ngidupin keluarga, supaya saya bisa buat modal
usaha saya, saya berusaha kesana kemari sampai saya keluar uang untuk ongkos, memang ada
sedikit bantuan, ibaratnya ada yang membantu, tapi yang namanya sekedar bantuan,
membantu nggak mungkin sepenuhnya kan, saya tahu ada orang yang membantu, pasti ada,
tapi nggak bakal lah, maaf bukannya kita kurang dibantu bukan, tapi sebatas bantuan itu kan
ada batasnya kan, nggak terlalu tercukupi kan…”

Nelayan yang tengah bekerja di pelabuhan di Jakarta. Foto: Peter Biro.

Sebagian besar korban traffickinglaki-laki yang diwawancarai mengungkapkan kebutuhan mereka
(seringkali bersifat mendesak) akan bantuan dan dukungan. Seorang korban trafficking laki-laki dan
pernah dipekerjakan di sebuah pabrik mengatakan kebutuhannya akan layanan konseling, tetapi tidak
mampumengakses dukungan ini:
Sering ketakutan lah saya mah…Kita jadi trauma kebawa kebawa kesini gitu loh. Bangun tidur
jadi kaget terus bawaannya kaya ada yang cariin padahal kita kan di rumah sendiri, istri istri
sendiri, tidur di rumah sendiri ngapain tidur harus takut, saya kalo saya bangun tidur tuh
langsung (terkejut) langsung duduk, sadar-sadar, lalu tidur lagi, ga enak ga nyaman kaya
diburu-buru dibangunin jadi kaget. Saya pengen ngilangin rasa itu gimana caranya. Mungkin
kalau punya duit mungkin saya udah berobat ke psikiater kalo punya duit mah. Tapi kan buat
bayar itu pun mikir dua kali lah, daripada buat bayar itu mending buat makan istri aja. Jadi saya
nenangin diri saya cuma bisa ngelawan rasa itu, tapi ga bisa ngelawan sampe sekarang. Kebawa
gitu. Saya tuh sebenernya pengen ke psikiater, pengen berobat, saya ga mau lah sampai tua
begini terus, saya sering ketakutan.udah telinga saya kurang denger, ditambah sering
ketakutan kalau bangun tidur. Takutnya sampai tua begini terus.
Seorang korban perdagangan orang yang dipekerjakan di sektor perikanan laut (Anak Buah Kapal)
mengatakan: “Pengennya sih dari pemerintah langsung yang membantu, cuman pemerintah
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Indonesia kayaknya lepas tangan nih […] kalau itu nyari-nyari dana (bantuan) saya nggak tahu, kurang
paham.”
Beberapa bantuan kepada para laki-laki ini tersedia melalui LSM yang bekerja di masyarakat untuk
membantu para pekerja migran yang telah menghadapi masalah. Beberapa laki-laki korban
perdagangan orang telah dibantu oleh organisasi internasional dan LSM yang sebagian besar berlokasi
di Jakarta. Selain itu, beberapa organisasi yang bekerja untuk membantu pelaut perikanan umumnya
juga telah membantu pelaut perikanan yang diperdagangkan. Namun, seperti disebutkan di atas,
organisasi-organisasi ini memiliki sumber daya terbatas untuk bantuan, yang berarti bahwa pelayanan
yang diberikan umumnya bersifat dukungan hanya sekali atau bantuan jangka pendek.
Kurangnya bantuan kepada laki-laki korban perdagangan orang berdampak negatif pada kesehatan
fisik dan mental mereka serta melemahkan kemampuan mereka untuk bisa pulih setelah
mengalamitraffickingdan pada akhirnya untuk bereintegrasi dengan keluarga serta masyarakatnya.
Sejumlah laki-laki mempertimbangkan bermigrasi lagi dengan harapan bisa mendapatkan uang,
menafkahi keluarga mereka dan membayar hutang mereka.
Ringkasan. Kerangka kerja untuk memerangi trafficking dan melindungi serta membantu korban di
Indonesia dibangun di seputar asumsi bahwa korban perdagangkan orang yang paling sering adalah
perempuan dan anak-anak. Inkonsistensi terjadi di antara kebijakan dan peraturan yang berbeda dalam
hal pemberian bantuan reintegrasi bagi korban traffickinglaki-laki. Kebanyakan korban trafficking lakilaki yang telah dibantu menerima dukungan dari LSM dan organisasi internasional, bukan dari
pemerintah. Banyak laki-laki korban trafficking tidak menerima bantuan resmi sama sekali. Dari
beberapa korban trafficking laki-laki yang telah menerima bantuan, umumnya bantuan tersebut
bersifat sekali-selesai atau bantuan jangka pendek yang tidak mengatasi reintegrasi jangka panjang
mereka.

Seorang pria yang bekerja di sebuah pabrik di Jawa Barat. Foto: Peter Biro.

5.8 Kurangnya manajemen kasus dan bantuan reintegrasi yang sesuai
kebutuhan
Setiap korban perdagangan orang memiliki pengalaman unik saat dieksploitasi dan juga kembali ke
situasi yang sangat spesifik dalam keluarga dan masyarakatnya. Ini berarti bahwa bantuan reintegrasi
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perlu disesuaikan dengan setiap situasi individu dan serangkain kebutuhan. Ini memerlukan
manajemen kasus oleh pekerja sosial profesional dan staf pendukung termasuk dalam hal ini bekerja
dengan para korban traffickingdalam mengembangkan rencana untuk reintegrasi, monitoring dan
menilai kemajuan dari waktu ke waktu dan mematangkan rencana dan tujuan reintegrasi dari waktu
ke waktu. Manajemen kasus memainkan peran penting dalam mengantisipasi dan menangani isu-isu
dan masalah yang dihadapi oleh korban perdagangan orang selama reintegrasi.144 Berbagai upaya
telah dilakukan untuk memperbaiki managemen kasus di negeri ini. Sebagai contoh, pada 2014,
Kementerian Sosial telah bekerja untuk meningkatkan kompetensi pekerja social dengan
menyelenggarakan pelatihan dan pengembangan kapasitas bagi pekerja sosial di RPTC, termasuk
pelatihan yang difokuskan pada repatriasi dan reintegrasi sosial pada klien (termasuk korban
perdagangan orang) seperti bagaimana melakukan penilaian (assessment) teknik-teknik melakukan
pemulihan psikologis dan motivasi.
Namun, korban perdagangan orang melaporkan bahwa petugas penanganan kasus jarang melakukan
penilaian (asesment) kebutuhan atau bekerja dengan korban untuk mengembangkan rencana
reintegrasi. Organisasi dan lembaga cenderung menawarkan bantuan hanya sekali atau bantuan
jangka pendek, dengan sedikit menyesuaikan bantuan dengan kebutuhan individu, situasi,
kepentingan atau kapasitas korban. Jarang ada diskusi tentang layanan dan dukungan apa yang akan
memenuhi kebutuhan terbaik dari individu korban. Salah satu penyedia layanan menegaskan bahwa
banyak bantuan gagal karena tidak disesuaikan dengan kebutuhan riil korban trafficking,
ketidaksesuaian tersebut seharusnya dapat dicegah melalui penilaian (assessment) kebutuhan yang
dilakukan dengan hati-hati. Sebagaimana yang ia katakan: “[organisasi dan lembaga] mendukung
pelatihan untuk bekerja, misalnya, di salon tetapi kenyataannya adalah bahwa tidak semua korban
memiliki kepentingan dalam [pekerjaan] ini ... Ini bukan apa yang dia inginkan atau butuhkan dalam
hidupnya”.
Selain itu, manajemen kasus individu umumnya lemah bahkan tidak ada. Seringkali penyedia layanan
tidak memantau penerima manfaat setelah mereka meninggalkan shelter dan kembali ke rumah.
Seorang perempuan muda yang diperdagangkan untuk prostitusi, diselamatkan dan dibantu di shelter
pemerintah. Setelah tinggal selama satu bulan, seorang pekerja sosial menemani dia pulang ke rumah
tapi sejak saat itu dia belum dihubungi maupun menerima bantuan lebih lanjut: “Setelah kembali dari
[penampungan], saya pengangguran dan hanya tinggal di rumah tanpa aktivitas karena saya tidak
ingin pergi ke Jakarta lagi untuk bekerja dalam situasi yang sama. [...] Tidak. Sejak saya kembali dari
[penampungan], tidak ada yang pernah datang mengunjungi saya”.
Masalah tambahan adalah bahwa ada ikatan pekerja sosial di Indonesia,145 tetapi tetap kekurangan
pekerja sosial profesional di tingkat masyarakat untuk melakukan pekerjaan manajemen kasus. Pekerja
sosial profesional biasanya bekerja di tingkat provinsi (dengan antara satu sampai sepuluh pekerja
sosial yang ditugaskan ke provinsi) dan di tingkat kabupaten (antara satu sampai tiga pekerja sosial
ditugaskan untuk setiap kabupaten). Pekerja sosial profesional tidak biasanya ditemukan di tingkat
kecamatan atau desa atau biasanya bekerja melalui sukarelawan. Isu lain adalah terbatasnya jumlah
pekerja sosial yang bekerja pada isu-isu perdagangan orang dan bahkan lebih sedikit yang faham dan
terlatih dalam masalah yang kompleks dari reintegrasi korban perdagangan orang.

Manajemen kasus adalah proses kolaboratif yang menilai, merencanakan, mengimplementasikan, mengkoordinasikan,
memantau dan mengevaluasi pilihan dan layanan untuk memenuhi kebutuhan reintegrasi individu melalui komunikasi dan
sumber daya yang tersedia. Lihat CMSA (2010) Standar Praktik Manajemen Kasus. Little Rock: CMSA (yang menyediakan
pedoman praktek sukarela untuk industri manajemen kasus di Amerika Serikat).
145
Di Indonesia, seorang pekerja sosial adalah seseorang yang di bawah Lembaga Sertifikasi Pekerja Sosial (LSPS/Lembaga
Sertifikasi Pekerja Sosial) atau yang memiliki ijazah sarjana dalam pekerjaan sosial atau kesejahteraan sosial. Hanya ada satu
sekolah pekerjaan sosial di bawah Kemensos, meskipun ada 37 universitas yang menawarkan juga pendidikan pekerjaan sosial
dalam kerangka ilmu-ilmu sosial.
144
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Para pekerja sosial membagikan kondom di sebuah lokasi prostitusi. Foto: Peter Biro.
Beberapa dukungan tersedia di tingkat kecamatan melalui kerja-kerja dari pekerja sukarela di tingkat
komunitas (TKSK atau Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan) yang ditugaskan untuk membantu
pekerja sosial di kecamatan dalam melaksanakan program-program kesejahteraan sosial.146 Namun,
TKSK tidak dididik, terlatih dan bersertifikat secara profesional sebagai pekerja sosial dan hanya
menerima pelatihan kesejahteraan sosial dasar. Ini berarti dalam prakteknya TKSK umumnya memiliki
pengetahuan dan keterampilan yang terbatas di bidang pekerjaan sosial dan sebagian belum
menerima pelatihan terkait bekerja dengan korban perdagangan orang atau kekerasan. Ada juga
“pendamping sosial” atau “asisten sosial” (pendamping) yang dapat mendukung orang yang dibantu
melalui program-program kesejahteraan sosial di tingkat desa, tapi pendamping juga bukan pekerja
sosial terlatih; tetapi mereka berasal dari bidang profesional lainnya seperti pendidikan, hukum dan
administrasi. Mereka umumnya tidak memiliki pelatihan atau pengalaman dalam bekerja dengan
kelompok rentan dan sering tidak memiliki kapasitas untuk bekerja secara sensitif dan tepat dengan
korban perdagangan. Dalam beberapa kasus, pendamping mungkin mantan korban perdagangan
orang yang dipekerjakan oleh pemerintah daerah atau LSM untuk mendukung korban perdagangan
orang dalam mendirikan usaha atau beberapa aspek lain dari reintegrasi.
Ini berarti bahwa mereka secara pribadi berpengetahuan tentang isu perdagangan manusia dan juga
tantangan reintegrasi. Namun, mereka kurang memiliki keterampilan profesional untuk bekerja
dengan para korban. Danmereka mungkin juga menghadapi masalah dalam menjalankan pekerjaan
ini ketika mereka masih berproses dengan eksploitasi mereka sendiri dan mereka pun mungkin masih
berada dalam proses reintegrasi.
Dalam beberapa hal, kurangnya manajemen kasus, menyebabkan hasil reintegrasi yang negatif. Dalam
sejumlah kasus, perempuan yang diperdagangkan pada eksploitasi seksual kembali ke prostitusi
setelah dibantu melalui program shelter. Seorang perempuan tinggal selama beberapa bulan di sebuah
penampungan di mana ia menerima layanan yang berbeda dan pelatihan, termasuk kursus menjahit
Setiap orang dapat mengajukan permohonan untuk menjadi TKSK tetapi beberapa TKSK juga ditunjuk langsung oleh biro
sosial di kecamatan ketika mereka telah membuat kontribusi untuk program kesejahteraan sosial di kecamatan. Seorang TKSK
tidak bisa menjadi manajer kasus karena mereka tidak terikat oleh kode etik, termasuk jaminan kerahasiaan.
146
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profesional dan mesin jahit untuk memulai usaha menjahit. Namun, dia merasa sulit untuk melepaskan
diri dari pelakunya (yang juga bibinya) tanpa bimbingan atau dukungan dari seorang pekerja sosial.
Ketika dia meninggalkan tempat penampungan, bibinya menjemputnya dan membawanya kembali
ke kafe, menyita mesin jahit tersebut yang ia terima melalui program dan mengirimnya kembali ke
prostitusi setelah berkunjung ke keluarganya:
Saya dijemput oleh bibi saya.Dia memerintahkan saya untuk pertama menghapus nasib buruk
(Buang sial). [...] Saya begitu bodoh.Saya terdiam.Saya hanya diberi Rp 100.000 [9usd] untuk
mesin itu. Mesin yang akan sangat mahal jika dijual. Lalu saya pulang [ke desa saya]. Setelah 2
minggu disana, saya kembali lagi ke Jakarta ... untuk bekerja lagi di cafe bibi saya.

Para perempuan di sebuah lokasi prostitusi di pinggiran rel kereta. Foto: Peter Biro.

Dia tidak dihubungi oleh pekerja sosial yang telah membantu dia di tempat penampungan; tidak ada
tindak lanjut yang dilakukanpada setiap tahapan setelah dia keluar dari program. Dia akhirnya
meninggalkan situasi trafficking setelah beberapa waktu tetapi hanya dengan bantuan sebuah LSM
yang bekerja dengan perempuan dalam prostitusi.
Korban perdagangan orang lain yang kembali ke rumah juga menggambarkan bagaimana pekerja
sosial dan penyedia layanan tidak menindaklanjuti dengan mereka setelah mereka kembali atau
mengikuti perkembangan mereka. Seorang perempuan menggambarkan bahwa ia tinggal di sebuah
tempat yang dia sebut sebagai limbo, sementara dia menunggu untuk mendengar dari pekerja sosial
tentang bantuan yang mungkin didapatkannya, yang akhirnya tidak datang juga: “Saya menyarankan
[untuk penyedia layanan] untuk tidak membuat janji-janji palsu atau harapan palsu. Kami berada dalam
kesulitan, [mereka] mengatakan bahwa mereka akan membantu tetapi kita harus menunggu. Tapi itu
tidak pernah terwujud. Jika mereka ingin memberikan bantuan, mereka dapat memberikan langsung,
tidak peduli berapa banyak jumlahnya. Pokoknya jangan memberi kita janji-janji palsu dan
mengatakan: 'nanti dan nanti’”. Demikian pula, seorang laki-laki, diperdagangkan untuk menjadi ABK
di kapal perikanan, ketika ditanya apa saran yang akan dia berikan kepada penyedia layanan untuk
korban trafficking untuk membantu korban trafficking dengan lebih baik, dijawab seperti ini: “...
Pemantauan. Ini juga sangat penting karena orang, bahkan saya, cenderung mengikuti arus. Jadi jika
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ada pemantauan yang intens, orang yang dipantau akan sangat berhati-hati, bukan karena dia takut
tapi lebih untuk memotivasi orang “.

Sekelompok perempuan berdiri di luar rumah mereka di sebuah desa di Jawa Barat. Foto: Peter Biro.
Ringkasan. Manajemen kasus memainkan peran penting dalam mengantisipasi dan menangani isu-isu
dan masalah yang mungkin dihadapi oleh korban trafficking selama reintegrasi. Namun, di Indonesia,
manajemen kasus individu umumnya lemah bahkan tidak ada. Penilaian kebutuhan jarang dilakukan;
penyedia layanan jarang merancang rencana reintegrasi yang bersifat individu dengan korban.
Bantuan biasanya paket standar hanya sekali atau layanan jangka pendek. Kurangnya pekerja sosial
profesional di tingkat masyarakat memberikan kontribusi terhadap kurangnya manajemen kasus dan
dukungan reintegrasi yang sesuai kebutuhan di dalam negeri. Kurangnya manajemen kasus dan tindak
lanjut dari penyedia layanan dapat menyebabkan konsekuensi negatif dan bahkan menyebabkan
kegagalan reintegrasi bagi korban perdagangan orang.

5.9 Ketersediaan bantuan yang tidak merata karena desentralisasi dan distribusi
geografis
Indonesia adalah kepulauan yang luas dengan sistem pemerintahan desentralisasi.147 Setiap dari 34
provinsi di Indonesia (provinsi) dikepalai oleh seorang gubernur, yang berfungsi sebagai pusat
pemerintahan, dan badan legislatif (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) yang terdiri dari anggota
perwakilan terpilih.
Peta #3. 34 provinsi Indonesia148

147
Desentralisasi, juga kadang-kadang disebut sebagai “otonomi daerah”, adalah proses pengalihan kekuasaan dari
pemerintah pusat ke provinsi dan kab/kota.
148
Peta credit: Wikipedia Commons, 25 October 2012
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Setiap provinsi dibagi lagi menjadi: kabupaten dikepalai oleh bupati (atau sebuah kota (kota) dikepalai
oleh walikota)149 kecamatan, dikepalai oleh camat; desa, dikepalai oleh seorang kepala desa (atau lurah)
dan dusun (kampung atau dusun) dikepalai oleh seorang kepala dusun (kepala kampung atau kepala
dusun).
Ada juga unit administrasi di bawah tingkat desa - yaitu, “Rukun Warga” (RW) dan Rukun Tetangga - RT.
Kabupaten dan kota adalah unit administratif kunci yang bertanggung jawab untuk menyediakan
layanan yang paling bersifat pemerintahan dan dapat membuat hukum dan peraturan.150 Struktur
administrasi pemerintah diringkas dalam diagram di bawah ini:
Diagram #7. Struktur administrasi pemerintahan di Indonesia: geografis
Pemerintah
Pusat

Provinsi

Kabupaten

Kota

Kecamatan

Kecamatan

Desa

Desa
(kelurahan)

Dasun
(kampung)

Desentralisasi (atau otonomi daerah) dapat memajukan tata pemerintahan yang baik termasuk dalam
hal peningkatan pelayanan publik, yang pada gilirannya, dapat menjamin penyediaan layanan yang
mendukung reintegrasi korban perdagangan orang. Mampu mengakses layanan lokal, misalnya dapat
Kabupaten dan kotaadalah setingkat secara administratif, dengan struktur yang sama dalam pemerintah daerah dan
legislatif tetapi berbeda dalam jenis cakupannya. Yakni, kota meliputi daerah perkotaan dan kabupaten umumnya meliputi
daerah pedesaan.
150
Hijau, K. (2005) Desentralisasi dan tata pemerintahan yang baik: Kasus Indonesia. Munich: Munich Personal RePEc Archive.
149

92#

meningkatkan akses korban terhadap layanan dan dukungan mengingat luasnya wilayah. Hal ini juga
dapat membantu individu untuk merasa lebih nyaman untuk mendatangi/menghubungi para
pejabat/petugas pemerintah untuk mendapatkan layanan. Seorang perempuan, yang diperdagangkan
untuk pekerjaan rumah tangga, menerima bantuan baik dari pemerintah pusat (melalui RPTC) dan
pemerintah provinsinya. Meskipun ia tidak menghadapi hambatan dalam menerima bantuan, ia
menggambarkan beberapa masalah bahasa dan budaya saat menerima bantuan dari penyedia layanan
nasional dibandingkan dengan penyedia layanan lokal dan kecenderungannya lebih memilih untuk
mengakses layanan yang ada di daerahnya. Korban lainnya juga berbicara tentang pentingnya untuk
bisa mengakses layanan di tingkat lokal.
Meskipun demikian, ada juga mungkin dampak negatif dari desentralisasi pemerintah - misalnya, ketika
sumber daya keuangan tidak memadai atau administrasi pemerintah tidak efisien di tingkat daerah
berdampak pada layanan yang tersedia untuk korban perdagangan orang dalam masyarakat
mereka.151 Selanjutnya, beberapa lembaga sosial di Indonesia, “yang berdaya oleh desentralisasi”, telah
mengabaikan UU dan putusan pengadilan, yang berarti bahwa beberapa lembaga lokal mungkin tidak
memenuhi kewajiban untuk membantu korban trafficking sebagaimana dituangkan dalam kebijakan
dan program nasional.152 Desentralisasi dan distribusi geografis layanan menghasilkan variasi luas
dalam hal layanan apa saja yang tersedia untuk korban trafficking di berbagai provinsi dan kabupaten,
yang menimbulkan tantangan dalam menerima bantuan reintegrasi.
Kebijakan tingkat nasional dan program-program yang bertujuan untuk mendukung reintegrasi
korban trafficking diimplementasikan di tingkat provinsi dan kabupaten, tanpa pelaporan langsung ke
tingkat nasional dan tanpa anggaran yang dialokasikan untuk pekerjaan ini. Pemerintah pusat di
Indonesia utamanya mendanai pemerintah provinsi melalui hibah, yang berarti bahwa provinsi
memiliki keleluasaan yang signifikan dalam alokasi dana untuk bantuan kepada korban perdagangan
orang. Ini berarti, dalam prakteknya, bahwa dukungan reintegrasi adalah pada kebijaksanaan
pemerintah provinsi, sehingga variasi dalam bagaimana pemerintah provinsi mendanai layanan
korban dan tingkat perawatan yang tersedia melalui pusat-pusat pemerintah di seluruh negeri.153
Penyediaan layanan reintegrasi tidak merata di seluruh Indonesia, serta antar kabupaten dalam satu
propinsi.
Beberapa pemerintah provinsi dan kabupaten telah memprioritaskan untuk memerangi perdagangan
manusia dan bantuan kepada korban, yang berarti bahwa para korban perdagangan orang mungkin
memiliki akses ke dukungan reintegrasi di daerah tertentu (atau setidaknya beberapa bentuk bantuan
reintegrasi). Misalnya, di Provinsi Jawa Barat, Peraturantentang Pencegahan dan Penanganan Korban
Perdagangan Orang di Jawa Barat (Nomor 3, Tahun 2008) menetapkan bahwa pemerintah daerah harus
menyediakan beberapa bentuk bantuan (penampungan sementara, bantuan hukum, perawatan medis
, dukungan psikologis, pemberdayaan ekonomi dan pendidikan) kepada korban yang berasal dari
Provinsi Jawa Barat.154Oleh karena itu, beberapa pemerintah kabupaten di Jawa Barat telah
menerapkan peraturan dan program yang mendukung reintegrasi lokal. Sebagai contoh, Kabupaten
Sukabumi memiliki peraturan khusus tentang perdagangan orang, yang menetapkan satuan tugas
yang melibatkan para pemangku kepentingan tertentu dalam penanganan korban dan menyediakan
alokasi anggaran untuk pelayanan bagi korban perdagangan manusia. Saat ini di Provinsi Jawa Barat,

Hal ini menjadi perhatian di Indonesia, di mana “tanggung jawab pelayanan publik tidak sesuai dengan pendapatan daerah
dan akuntabilitas publik dan lembaga hukum yang kuat belum di tempat”. Hijau, K. (2005) Desentralisasi dan pemerintahan
yang baik: Kasus Indonesia. Munich: Munich Personal RePEc Archive, hal. 5.
152
International Crisis Group (2012) 'Indonesia: Menentang Negara', Update Briefing, Asia Briefing, No. 138,. Brussels:
International Crisis Group.
153
Departemen Luar Negeri Amerika Serikat (2014) 'Indonesia', Laporan Perdagangan Manusia. Washington: Departemen Luar
Negeri Amerika Serikat. Lihat juga Departemen Luar Negeri Amerika Serikat (2015) 'Indonesia', Laporan Perdagangan Manusia.
Washington: Departemen Luar Negeri Amerika Serikat, mencatat bahwa: “Kualitas perawatan bagi korban bervariasi di seluruh
negeri”.
154
Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat (2008) tentang Pencegahan dan Penanganan Korban Perdagangan Orang di Jawa Barat,
Nomor 3, Tahun 2008, Pasal 8-9.
151
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18 kabupaten/kabupaten atau kota (dari 24) memiliki peraturan tentang pencegahan dan penanganan
tindak pidana perdagangan manusia serta gugus tugas.
Dengan demikian dapat dikatakan, beberapa provinsi belum menetapkan Gugus Tugas Pencegahan
dan Penangan Tindak Pidana Perdagangan Orang (GT-PPTPPO) dan hanya memberikan dana minimal
untuk perlindungan korban perdagangan orang. Dan beberapa pemerintah kabupaten belum
mengatur atau memprioritaskan perdagangan manusia. Dengan demikian, desentralisasi ini dapat
menghambat akses untuk mendukung reintegrasi. Sebuah penyedia layanan di sebuah Kabupaten di
Jawa Barat mencatat bahwa sulit bagi korban untuk mendapatkan akses ke beberapa layanan dari
pemerintah daerah karena kurangnya peraturan anti-trafficking dan tidak adanya gugus tugas PPTPPO
daerah. Akibatnya, bagi korban trafficking di Kabupaten ini, untuk dapat menerima bantuan, penyedia
layanan harus merujuk mereka ke Jakarta (yang jarak tempuhnya mencapai beberapa jam).
Desentralisasi telah mengakibatkan perbedaan besar dalam hal layanan (jika ada) yang tersedia untuk
korban perdagangan orang di berbagai provinsi dan kabupaten di Indonesia. Perbedaan ini diperburuk
oleh fakta bahwa Indonesia adalah luas, terdiri dari pulau dan oleh karena itu distribusi geografis
terhadap layanan memberikan tantangan untuk bantuan bagi korban trafficking di seluruh negeri.
Reintegrasi paling sering terjadi dalam keluarga korban perdagangan orang dan masyarakat, yang
menyoroti pentingnya akses ke layanan dan dukungan di tingkat masyarakat dan di seluruh negeri.
Namun, dalam kenyataannya, ada layanan terbatas bagi korban trafficking yang tersedia di desa-desa
dan kelurahan. Selanjutnya, meskipun beberapa bantuan tersedia di kabupaten (atau bahkan
kecamatan) tingkat, jarang ada akses ke dukungan reintegrasi yang komprehensif di setiap kabupaten.
Dan beberapa bentuk bantuan seperti bantuan psikologis hanya tersedia di kota-kota besar dan ibu
kota Jakarta.

Seorang pria sedang bekerja di sawah di pedesaan Jawa Barat. Foto: Peter Biro.

Salah satu penyedia layanan mencatat pentingnya konseling psikologis dan kurangnya layanan yang
tersedia bahkan di tingkat kabupaten, yang memerlukan rujukan ke ibukota:
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Banyak korban-korban yang mengalami gangguan jiwa, sekarangkan harus ke Jakarta, harus ke
Rumah Sakit [spesialis]… Walaupun disini ada poliklinik gangguan jiwa, tetapi fasilitas dan
pelayanan minim, artinya tidak terfokus untuk korban trafficking. Dengan alasan tidakada
anggaran. Jadi keinginan kami bersama korban itu adalah setiap Rumah Sakit untuk jiwa ada di
tingkat Kabupaten,jadi tidak perlu ke Jakarta. Kebanyakan memang mengalami gangguan jiwa,
yang ringan-ringan sih ada, tapi yang penting itu jangan sampai berkepanjangan,
berkelanjutan, sampai dia sengsara.
Jarak yang dibutuhkan untuk menjangkau layanan seringkali cukup jauh dan biaya untuk
menjangkaunya (baik dari segi waktu dan uang) mahal. Satu orang laki-laki diperdagangkan untuk
tenaga kerja ke Malaysia, harus menempuh jarak yang jauh dari rumahnya untuk mencari bantuan yang
ia butuhkan dan karena itu ia akhirnya menyerah:Dulu saya udah pernah gitu yah ngomong-ngomong
gitu [tentang bantuan] yah. Berhubung jangkauannya harus pake biaya ongkos lah, udah mentok…
Kita kan ga punya kendaran gitu yah, ada yang misalnya, ada yang kesana, kalau mau ini [bantuan] mah
cenah [katanya] cerita ke sana, ke orang sana…berhubung kita faktornya itu, ga ada [ongkos] buat
jalannya itu, ya udah mentok, ga dilanjutin...Iya jauh.Banyak desa yang letaknya berjam-jam dari pusat
administrasi terdekat, melewati jalan-jalan yang sulit dan dengan pilihan transportasi yang terbatas.
Hambatan untuk mendapatkan layanan ini tidak hanya jarak, tetapi juga waktu yang dibutuhkan untuk
perjalanan, serta biaya (yaitu biaya perjalanan dan hilangnya pendapatan ketika tidak bekerja). Seorang
perempuan yang menjelaskan kebutuhan mendesaknya untuk konseling tinggal di sebuah desa yang,
paling cepat, empat jam dari ibukota kabupaten dan beberapa jam lagi ke Jakarta di mana layanan
tersebut tersedia. Perempuan lain yang kembali ke rumah dengan luka parah akibat bekerja di luar
negeri tinggal delapan jam dari kota terdekat di mana ia bisa menerima perawatan medis dasar.
Layanan yang lebih baik tersedia di ibukota kabupaten namun untuk menuju ke sana sangat sulit dan
ongkosnya mahal. Seorang laki-laki menjelaskan kesulitan yang dihadapinya untuk melakukan
gugatan kasus hukum terhadap perusahaan perekrutankarena biaya nya mahal dan prosesnya rumit,
termasuk perjalanan pulang pergi ke kota lain untuk memberikan pernyataan:
...Kami akan melaporkan ke polisi atas tindakan Trafficking, karena ibaratnya sudah tidak mau
menggaji kami, akhirnya kami membuat laporan ke Jakarta, ke Jakarta dilimpahkan ke [kota lain
di provinsi lain], saya sempet mondar mandir ninggalin keluarga, saya nggak bekerja, untuk
mengurusi kasus saya, untuk mengusut gaji saya, lari ke [kota tersebut], saya coba lari ke [kota
tersebut].
Akhirnya ia tidak dapat melanjutkan perjalanan untuk menerima bantuan hukum atau menggugat
kasus ini: “kendalanya adalah jarak. Jarak dari sini ke [kota yang] cukup jauh”. Dia masih belum
menerima gajinya yang belum dibayar. Seorang laki-laki lain yang diperdagangkan untuk menjadi ABK
di kapal perikananmenjelaskan dampak ekonominya karena mengharuskan dia melakukan perjalanan
dari desanya ke Jakarta untuk menyelesaikan kasusnya:
Saya kerja jadi nggak bisa fokus, soalnya melalui jalur hukum perjalanannya panjang, sewaktuwaktu dibutuhkan ke Jakarta, sedangkan saya penghasilan pas-pasan, dananya bagaimana,
kayak gini baru kerja 5 hari, suruh pulang ada ini panggilan mau ke Jakarta saya langsung
pulang, saya standby selama satu tahun ini nggak bisa jauh-jauh, nggak bisa lama-lama
merantaunya…[kalau ke Jakarta] biaya sendiri, makan sendiri…Satu jatah untuk keluarga
akhirnya buat sendiri, saya tinggalin, siapa yang ngasih makan dirumah? Kadang kalau suruh
lama, satu minggu, saya satu minggu anak saya bagaimana, mau sekolah, nggak bisa jajan.
Ringkasan. Desentralisasi dapat berdampak negatif terhadap pemberian bantuan misalnya ketika
sumber daya keuangan di tingkat lokal kurang memadai dan/atau administrasi pemerintah daerah
tidak efektif atau tidak efisien. Dan di provinsi atau kabupaten di mana tidak ada peraturan daerah
mengenai anti-perdagangan atau gugus tugas pencegahan dan penanganan tindak pidana
perdagangan orang yang aktif, korban perdagangan orang menghadapi tantangan tambahan dalam
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mencari bantuan. Desentralisasi di Indonesia telah mengakibatkan variasi luas dalam hal layanan dan
kualitas pelayanan yang tersedia untuk orang yang diperdagangkan di berbagai provinsi dan
kabupaten. Variasi ini diperparah oleh distribusi geografis layanan, dengan wilayah yang kurang
penduduknya cenderung kurang memiliki layanan yang tersedia dan para korban perdagangan orang
harus melakukan perjalanan jarak jauh dan biaya yang besar untuk mengakses bantuan yang mereka
butuhkan.
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6. Kesimpulan dan Rekomendasi
Investasi yang signifikan telah dilakukan oleh pemerintah Indonesia, LSM dan IO (organisasi
internasional) untuk mendukung dan membantu korban perdagangan orang setelah mereka kembali
ke Indonesia. Dan dukungan ini telah memiliki dampak positif dalam reintegrasi banyak korban
perdagangan orang. Meskipun demikian, banyak korban traffickingtidak menerima bantuan dan
dukungan yang mereka butuhkan untuk pulih dari pengalaman perdagangan orang mereka dan untuk
berintegrasi ke keluarga dan masyarakat.

Seorang perempuan duduk di luar rumahnya di sebuah desa yang terkena dampak perdagangan orang di Jawa Barat.
Foto: Peter Biro.

Ada beberapa kesenjangan yang spesifik dan berbagai tantangan dalam upaya mendukung reintegrasi
korban trafficking di Indonesia yang, pada prakteknya, berarti bahwa korban perdagangan orang
banyak yang tidak terbantu dan kurang terlayani. Hal ini termasuk:

•
•
•
•
•
•
•
•
•

banyak korban perdagangan orang tidak teridentifikasi;
reintegrasi tidak didefinisikan atau dipahami secara jelas;
kebanyakan bantuan adalah hanya sekali
bantuan bersifat jangka pendek
kendala dalam mengakses layanan yang tersedia;
kurangnya informasi tentang bantuan;
kurangnya bantuan reintegrasi bagi korban trafficking laki-laki;
kurangnya dukungan manajemen kasus dan dukungan reintegrasi yang sesuai kebutuhan; dan
ketentuan bantuan yang tidak merata karena desentralisasi dan distribusi geografis layanan.
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Tanpa akses ke layanan jangka panjang dan dukungan reintegrasi yang komprehensif, banyak korban
perdagangan orang di Indonesia kesulitan untuk melanjutkan kehidupan mereka setelah mengalami
trafficking. Perhatian diperlukan pada bagaimana organisasi dan lembaga yang bekerja pada bantuan
anti-perdagangan manusia di negara ini dapat membuat perubahan lebih lanjut dan perbaikan yang
akan menjamin reintegrasi yang berhasil dan berkelanjutan bagi korban perdagangan orang di
Indonesia. Mengatasi kesenjangan dan isu-isu yang disebutkan di atas akan menjadi titik awal penting
dalam meningkatkan respon reintegrasi di Indonesia dan implikasinya, memiliki dampak yang
signifikan dan positif dalam kehidupan korban perdagangan orang. Untuk itu, rekomendasi berikut
diusulkan sebagai cara untuk mulai menangani berbagai kesenjangan dan isu-isu tersebutdengan
demikian, meningkatkan penyediaan dukungan reintegrasi bagi korban trafficking di negara ini
termasuk laki-laki, perempuan dan anak-anak dan korban semua bentuk eksploitasi trafficking.
Meningkatkan identifikasi terhadap korban perdagangan orang (trafficking).Ada kebutuhan
mendesak untuk meningkatkan identifikasi korban perdagangan orang dan menjamin akses mereka
atas bantuan. Ini mungkin termasuk: mengembangkan standar, pedoman nasional untuk identifikasi
proaktif terhadap korban; pelatihan otoritas garis depan termasuk di tingkat komunitas dalam
identifikasi awal dari korban perdagangan orang; membekali staf Kementerian Sosial dan staf mereka
di tingkat provinsi dan kabupaten/kota dengan keterampilan dan sumber daya untuk mengidentifikasi
korban perdagangan orang saat kembali ke komunitas/ masyarakat mereka; meningkatkan kesadaran
akan perdagangan orang (trafficking) dan hak serta layanan bagi korban perdagangan manusia untuk
memungkinkan korban mengidentifikasi diri dan mengakses dukungan; dan pelatihan kedutaan dan
konsulat untuk meningkatkan identifikasi korban perdagangan orang di luar negeri.
Mengembangkan sebuah kebijakan dan respon programatik pada reintegrasi. Dibutuhkan
respon yang sistematis untuk mendukung reintegrasi korban perdagangan orang. Ini harus mencakup
pengembangan standar, pedoman nasional untuk memberikan dukungan reintegrasi pada korban
trafficking, termasuk laki-laki, perempuan dan anak-anak dan korban dari semua bentuk perdagangan
manusia. Ini juga memerlukan alokasi anggaran yang memadai untuk menyediakan layanan reintegrasi
di semua tingkat pemerintahan, paling tidak di dalam masyarakat. Kebijakan dan program harus
dipantau dan dievaluasi dari waktu ke waktu dan diperbaharuisesuai kebutuhan.
Menyediakan bantuan reintegrasi yang komprehensif bagi korban perdagangan orang
(trafficking). Mendukung reintegrasi yang berhasil bagi korban perdagangan orang mungkin
memerlukan penyediaan beberapa atau semua rangkaian layanan termasuk perumahan, perawatan
kesehatan, pendidikan, keterampilan hidup, konseling, pemberdayaan ekonomi, bantuan hukum dan
mediasi keluarga. Kebijakan dan program tersebut harus memastikan bahwa para korban perdagangan
memiliki akses ke berbagai macam bantuan reintegrasi untuk mendukung reintegrasi mereka dan
bahwa dukungan ini tersedia dalam jangka panjang. Korban perdagangan orang harus dibantu untuk
mengakses layanan dan program yang ada yang dapat mendukung reintegrasi mereka.
Menjamin ketersediaan bantuan reintegrasi jangka panjang. Reintegrasi adalah jangka panjang,
proses multi-tahun dan berbagai layanan yang sering dibutuhkan untuk mendukung atau
meningkatkan keberhasilan reintegrasi korban. Layanan mungkin juga diperlukan beberapa waktu,
bahkan setelah korban telah dinilai berhasil diintegrasikan kembali. Bantuan reintegrasi harus tersedia
untuk korban traffickingdari waktu ke waktu dan saat dibutuhkan.
Menghilangkan hambatan-hambatan terhadap bantuan.Korban perdagangan orang sering
menghadapi hambatan dalam mengakses layanan termasuk hambatan administratif, hambatan
birokrasi, hambatan struktural dan berbagai hambatan pribadi dan individu. Hambatan-hambatan
untuk mengakses bantuan harus diidentifikasi dan langkah-langkah yang diambil untuk mengatasi
rintangan ini. Kendala yang bersifat pribadi (seperti korban merasa malu) akan dibahas lebih lanjut
dalam konteks manajemen kasus.
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Meningkatkan rujukan bagi layanan reintegrasi.Rujukan dan kerjasama antar penyedia layanan
anti-perdagangan manusia harus ditingkatkan di semua tingkatan -, tingkat nasional, provinsi dan
kabupaten/kota - serta antara organisasi/lembaga anti-trafficking dan kerangka bantuan sosial umum,
di mana banyak layanan reintegrasi yang tersedia. Ini akan memastikan tidak hanya penyediaan
layanan yang komprehensif tetapi juga lebih efisien dalam hal penggunaan sumber daya yang ada di
pemerintah dan LSM.
Menyediakan informasi tentang bantuan reintegrasi bagi korban Perdagangan Orang. Korban
perdagangan orangmembutuhkan informasi yang jelas dan dapat dipahami tentang hak-hak mereka
sebagai korban perdagangan orang dan cara mengakses layanan yang menjadi hak mereka, baik
sebagai korban trafficking, pekerja migran yang mengalami eksploitasi atau orang yang membutuhkan
layanan. Informasi harus tersedia dalam format yang dapat diakses dan dipahami oleh korban
perdagangan orang, dengan mempertimbangkan berbagai tingkat pendidikan dan kemampuan
berbahasa.Informasi harus disebarluaskan secara langsung kepada para korban di komunitas mereka.
Memasukkan korban perdagangan orang (trafficking) laki-laki dalam semua program dan
kebijakan mengenai reintegrasi. Kesadaran yang lebih besar diperlukan bahwa pria dan anak lakilaki juga menjadi korban trafficking dan bahwa mereka juga membutuhkan bantuan dan dukungan
untuk bisa move on dari eksploitasi mereka. Laki-laki dan anak laki-laki korban trafficking harus memiliki
akses ke bantuan reintegrasi yang komprehensif yang dirancang secara individual untuk memenuhi
kebutuhan mereka setelah mengalami trafficking. Semua reintegrasi dan bantuan program dan
kebijakan harus mencakup pengakuan dan bantuan untuk laki-laki dan perempuan korban
perdagangan orang.
Menyesuaikan bantuan reintegrasi bagi masing-masing individu. Setiap korban perdagangan
orang memiliki pengalaman eksploitasi yang unik dan pulang ke situasi yang sangat spesifik dalam
keluarga dan masyarakatnya. Bantuan reintegrasi harus memenuhi kebutuhan dan kepentingan
masing-masing individu korban perdagangan orang, menyesuaikan dengan aspek-aspek yang
berbeda dari proses reintegrasi. Korban perdagangan orang harus secara aktif terlibat dalam
mengidentifikasi setiap layanan yang diperlukan dan berpartisipasi dalam desain, implementasi dan
perubahan rencana reintegrasi.
Meningkatkan manajemen kasus. Manajemen kasus oleh para profesional terlatih memainkan peran
penting dalam mendukung korban trafficking selama proses reintegrasi, termasuk menangani masalah
yang dihadapi dan memastikan akses ke layanan bila diperlukan. Penyedia layanan di Indonesia, baik
LSM dan pemerintah, harus meningkatkan dan memperluas upaya manajemen kasus mereka,
termasuk peningkatan kapasitas pekerja sosial, relawan masyarakat (termasuk TKSK) dan panduan
sosial dalam proses reintegrasi, kepekaan dalam bekerja dengan korban dan keterampilan dalam
manajemen kasus. Sumber daya yang memadai harus didedikasikan untuk manajemen kasus termasuk
tindak lanjut jangka panjang.
Mempromosikan ketersediaan layanan reintegrasi di berbagai wilayah Indonesia. Ada
kebutuhan di semua tingkat pemerintahan untuk melaksanakan kebijakan dan program yang
ditujukan untuk mendukung reintegrasi korban perdagangan orang termasuk alokasi anggaran yang
memadai untuk menyediakan layanan yang relevan. Ada kebutuhan untuk menjamin akses ke layanan
reintegrasi di seluruh provinsi dan untuk memperluas distribusi geografis dari layanan dan dukungan
diluar ibukota dan pusat-pusat kota.
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