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Buku hasil penelitian ini kami dedikasikan kepada sahabat-sahabat dan rekan-rekan kami, Bapak 
Fahrurrozi (Solidaritas Buruh Migran Cianjur atau SBMC), Ibu Syarifah (Korban Perdagangan Orang 
sebagai PRT migran asal Karawang), Ibu Reytha Kurnia Dewi (Sakti Pekerja Sosial, Kementerian Sosial) 
dan Bapak Aryudha Yalasandhi (staf RPTC Tanjung Pinang Kepulauan Riau). Mereka tidak hanya 
berkontribusi dalam penelitian ini tapi juga telah bekerja tak kenal lelah selama beberapa tahun dalam 
mencegah dan menangani perdagangan orang di Indonesia.  
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Sambutan dari Kementerian Pemberdayaan 
Perempuan dan Perlindungan Anak  
Republik Indonesia  
 
Assalamu’alaikum Wr. Wb.  
Salam sejahtera bagi kita semua, 
 
Tindak Pidana Perdagangan Orang merupakan suatu perbuatan yang benar-benar 
mencederai nilai-nilai kemanusiaan dan hak asasi manusia. Jaringan mafia perdagangan 
orang, seringkali bekerja dengan berbagai cara, mulai dengan cara yang sangat terselubung 
dan rapi sampai dengan cara yang kasar dan terang-terangan seperti menculik atau 
menggunakan cara-cara kekerasan. Perempuan dan anak yang masih dianggap lemah oleh 
sebagian masyarakat membuat mereka menjadi kelompok yang rentan menjadi korban 
perdagangan orang. 

Merebaknya kasus perdagangan orang telah mendorong disusunnya berbagai kebijakan, 
program dan kegiatan dalam upaya Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang di 
Indonesia. Selain itu, berbagai kajian juga telah dilakukan untuk mengetahui penyebab 
terus bertambahnya korban perdagangan orang. Berbagai faktor yang diduga menjadi 
penyebab terjadinya perdagangan orang antara lain faktor kemiskinan, rendahnya 
pendidikan, ketiadaan informasi, perceraian, sampai dengan masalah hedonisme. Oleh 
karena itu diperlukan kesadaran, kepedulian dan kerjasama semua pihak dalam upaya 
menghapuskan perdagangan orang di Indonesia. 
Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang telah dimulai sejak tahun 2002 dengan 
diberlakukannya Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi 
Nasional Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang 2002 - 2007, kemudian 
dilanjutkan dengan Rencana Aksi Nasional Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan 
Orang dan Eksploitasi Seksual Komersial Anak 2009 – 2014, dan terakhir Rencana Aksi 
Nasional Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang 2015 – 2019. 
Selain itu, dalam upaya pencegahan dan penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang 
juga telah dibentuk Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan 
Orang sebagaimana diamanatkan dalam pasal 58 (ayat 3) Undang-undang Nomor 21 
Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Pembentukan 
Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang juga 
diperkuat melalui Peraturan Presiden Nomor 69 tahun 2008, dimana bertindak sebagai 
Ketua adalah Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan dan 
sebagai Ketua Harian adalah Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. 
Setiap saksi dan/atau korban perdagangan orang berhak untuk mendapatkan layanan 
rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, bantuan hukum, pemulangan, serta reintegrasi 
sosial. Reintegrasi sosial dan pemberdayaan korban perdagangan orang merupakan proses 
yang sangat penting untuk mencegah agar korban tidak kembali terjerumus dalam kasus 
yang sama. Penerbitan Buku “Melangkah Maju. Reintegrasi Korban 
Perdagangan Orang (Trafficking) Di Indonesia dalam Keluarga dan 
Masyarakat” memberikan gambaran tentang pengalaman para korban, penyintas serta 
keluarga korban perdagangan orang menjalani hidupnya kembali setelah peristiwa 
traumatis yang menimpanya. Buku ini diharapkan dapat memberi semangat dan 
pemahaman bagi kita untuk meningkatkan upaya-upaya pencegahan dan penanganan 
korban tindak pidana perdagangan orang. 
Kami sangat mengapresiasi peran NEXUS Institute dalam melakukan penelitian dan 
pengalaman tentang perdagangan orang di Indonesia. Kami juga mengucapkan terima 
kasih dan memberikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada penyusun, penyunting, 
terutama kepada Rebecca Surtees atas partisipasi dan perhatiannya terhadap isu-isu 
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Vennetia	  R.	  Danes	  

terkait tindak pidana perdagangan orang serta telah mencurahkan tenaga dan pikirannya 
dalam penulisan buku ini. Semoga Buku “Melangkah Maju. Reintegrasi Korban 
Perdagangan Orang (Trafficking) Di Indonesia dalam Keluarga dan 
Masyarakat” dapat memajukan misi kita bersama dalam mewujudkan perlindungan hak 
perempuan Indonesia, khususnya korban tindak pidana perdagangan orang. 
 

Wassalamu’alaikum Wr. Wb 
Jakarta, Juli 2017 
Deputi Bidang Perlindungan Hak Perempuan 
 
 
 
 
Vennetia R. Danes 
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Sambutan dari Kementerian Sosial  
Republik Indonesia 
 
Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT karena atas 
limpahan rahmat dan perkenan-Nya, sehingga hasil penelitian tentang reintegrasi korban 
perdagangan orang yang diberi judul: Melangkah Maju Reintegrasi Korban Perdagangan 
Orang (Trafficking) di Indonesia dalam Keluarga dan Masyarakat ini berhasil diterbitkan 
oleh NEXUS Institute dan diharapkan dapat menjadi acuan/rujukan untuk memberikan 
input bagi pengembangan program dalam melaksanakan reintegrasi bagi korban 
perdagangan orang di Indonesia. 

Kami menyadari sekaligus mengapresiasi bahwa NEXUS Institute selama ini telah banyak 
melakukan penelitian dan pengalaman terhadap persoalan perdagangan orang (Trafficking) 
di Indonesia. 

Buku Melangkah Maju Reintegrasi Korban Perdagangan Orang (Trafficking) di Indonesia 
dalam Keluarga dan Masyarakat diharapkan dapat menjadi pedoman dan referensi bagi 
berbagai pihak baik pemerintah, daerah maupun masyarakat dalam memberikan bantuan 
reintegrasi sosial bagi korban perdagangan orang. 

Dengan diterbitkannya buku Melangkah Maju Reintegrasi Korban Perdagangan Orang 
(Trafficking) di Indonesia dalam Keluarga dan Masyarakat, diharapkan para 
penyelenggara dapat melaksanakan secara optimal dan penuh komitment untuk 
memberikan bantuan reintegrasi kepada korban yang terindikasi sebagai korban 
perdagangan orang. Peran aktif dari berbagai pihak, baik instansi dan stakeholders terkait 
sangat kami harapkan agar korban perdagangan orang dapat direntegrasi sesuai aturan dan 
prosedur yang berlaku sesuai dengan standar yang sudah ditetapkan. 

Demikian harapan kami semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu memberikan hidayah-Nya 
kepada kita semua. Amin. 

Jakarta, February 2017 

Direktur Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang, 

Kementerian Sosial Republik Indonesia 

 

DR. SONNY W.MANALU, MM 
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Kata Pengantar 
 

Moving On adalah bagian terakhir dari tiga bagian rangkaian penelitian kami yang 

mempelopori penggunaan metode longitudinal di bidang penelitian mengenai perdagangan 

orang. Dengan seri penelitian ini NEXUS dari waktu ke waktu telah berusaha untuk 

memperkenalkan ke dalam literatur tentang perdagangan orang perspektif yang lebih luas 

dan mendalam dari penelitian yang saat ini biasa dilakukan di bidang ini. Penelitian ini 

melibatkan lebih dari 100 individu korban perdagangan orang - baik laki-laki maupun 

perempuan, termasuk sejumlah korban anak-anak, serta banyak anggota keluarga dan 

anggota masyarakat. Hampir 150 pejabat penting lainnya di semua tingkat pemerintahan 

dan juga masyarakat sipil diwawancarai selama tiga tahun. Dengan upaya ini, NEXUS 

Institute telah mulai mengeksplorasi dan merangkai bersama kontur yang lebih luas dalam 

kehidupan individu-individu dan keluarga mereka sebelum dan sesudah mengalami 

perdagangan orang. 

Perspektif yang lebih luas dari penelitian ini mengupas berbagai kerentanan, kebutuhan, 

tantangan hidup dan dinamika keluarga maupun masyarakat dalam kehidupan individu 

sebelum dia diperdagangkan. Kajian ini mengeksplorasi bagaimana masalah dan tantangan 

yang ada sebelum terjadinya perdagangan orang dengan penekanan pada pengalaman 

korban. Dan juga menunjukkan bagaimana upaya mereka untuk menyelamatkan diri, 

melarikan diri dan pulang, yang jarang terjadi, jika pernah, membuat isu-isu tersebut hilang 

dan kompleksitas kehidupan keluarga dan masyarakat setelah terjadi perdagangan orang. 

Ada nilai yang bermakna dalam menggabungkan gambaran yang lebih lengkap dari 

kehidupan setiap individu dalam konteks mendengarkan dan mempelajari untuk lebih 

mendukung pemulihan dan reintegrasi mereka secara lebih baik, komprehensif dan efektif. 

Perspektif yang digunakan dalam laporan ini, digabungkan, memberikan satu gambaran 

paling komprehensif dan jalinan yang kompleks tentang apa arti "rumah" bagi prospek 
keberhasilan atau kegagalan pemulihan mereka. 

Selama bertahun-tahun, para pejabat di seluruh dunia telah mengutuk perdagangan orang, 

mendedikasikan diri mereka untuk mengakhiri itu dan menyatakan komitmen pemerintah 

masing-masing untuk mendukung pemulihan korban perdagangan orang dengan membantu 

dan melindungi dan, pada akhirnya, "mengintegrasi kembali" mereka yang bertahan 
terjebak dalam perbudakan modern.  

Ada beberapa kemajuan penting - terutama dalam penerapan kerangka kerja anti 

perdagangan manusia secara internasional dan nasional. Namun kenyataannya, 

implementasinya belum optimal dan reintegrasi korban perdagangan orang yang berarti 
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sepertinya merupakan area yang paling diabaikan oleh keterlibatan pemerintah diseluruh 

dunia. Banyak negara tidak membedakan secara berarti antara konsep "pulang" dan 

"reintegrasi". Akibatnya, "reintegrasi" biasanya hanya berarti bahwa para korban yang 

selamat kembali ke masyarakat asal mereka. Pada kebanyakan negara, kemungkinan akses 

terhadap reintegrasi jangka panjang boleh dibilang tidak ada. Bagi kebanyakan korban di 

banyak negara, tidak akan ada reintegrasi jika bukan karena dukungan penuh kasih sayang 
dari keluarga dan masyarakat mereka. 

Penelitian ini mengeksplorasi dinamika lingkungan yang kompleks dimana para korban 

perdagangan manusia kembali. Menyajikan penelitian yang berfokus pada anggota keluarga 

dan masyarakat dan menjelaskan konteks dimana korban kembali setelah mereka melarikan 

diri atau terselamatkan. Meskipun ada banyak tantangan yang menakutkan ketika kembali, 

seringkali dukungan dalam keluarga dan masyarakat memunculkan ketahanan dan ini 
merupakan fondasi yang penting bagi keberhasilan pemulihan dan reintegrasi.  

Tapi keluarga adalah sumber dukungan yang tidak pasti dan bervariasi. Tentu saja sebuah 

kebijakan yang dipertimbangkan dengan baik yang mendukung reintegrasi harus 

menggabungkan kekuatan dukungan keluarga dan masyarakat. Namun, asumsi bahwa para 

keluarga korban dan masyarakat akan dapat atau bersedia memberikan semua kebutuhan 

bantuan jangka panjang yang dibutuhkan untuk pemulihan jangka panjang dan reintegrasi 

bukanlah model yang tepat untuk memastikan kebijakan dan tujuan kemanusiaan suatu 

bangsa terhadap para korban perdagangan manusia. 

Ada banyak pelajaran yang dapat dipelajari disini yang memiliki implikasi untuk memahami 

bantuan dan dukungan apa yang dibutuhkan oleh para korban perdagangan manusia dan 

keluarga mereka. Gambaran yang terbentuk oleh banyak individu yang diwawancarai untuk 

rangkaian penelitian ini, memberikan alasan kuat untuk mempelajari lebih lanjut strategi 

dalam memahami dan bekerja sama dengan keluarga dan masyarakat lokal untuk 

mendukung peran mereka sebagai penyedia jaring keselamatan kritis, meskipun tidak 

eksklusif, bagi para korban. Kami berharap para peneliti akan terus memperluas 
pemeriksaan ini ke konteks dan masyarakat yang lain. 

Sejak awal, visi kami atas pekerjaan yang kami lakukan di NEXUS Institute berfokus pada 

memberikan kontribusi pada institusi independen penelitian dan analisa yang mendalam 

tentang perdagangan manusia untuk tujuan mendukung pengembangan dan penerapan 

undang-undang, kebijakan dan praktek yang lebih efektif untuk memerangi perdagangan 

manusia dan untuk mendukung pemulihan dan membangun kembali kehidupan para 

korban perdagangan manusia. Saya percaya pekerjaan ini sesuai dengan visi ini. Saya 

berharap penelitian ini berguna bagi Anda untuk lebih memahami perdagangan orang dan 
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bahwa hal itu akan mengilhami pendekatan inovatif dan berdampak untuk memerangi 

kejahatan yang merusak dan melanggar hak asasi manusia dan mendukung mereka yang 
telah bertahan. 

Penelitian lapangan ini dilakukan oleh NEXUS dalam kerangka kerja sebuah penelitian 

multi-tahun yang didukung oleh Kantor Departemen Dalam Negeri Amerika Serikat untuk 

memantau dan memerangi perdagangan manusia. Saya ingin mengucapkan terima kasih 

kepada semua orang di kantor tersebut dan yang lainnya di Departemen Dalam Negeri 
Amerika Serikat yang telah mendukung pekerjaan ini.  

Saya berterima kasih kepada mereka yang berpartisipasi dalam penelitian ini di masyarakat 

di Indonesia. Kami menghargai keberanian yang dibutuhkan. Penelitian ini tidak akan 

mungkin terjadi tanpa kemauan dari begitu banyak para korban yang selamat, keluarga dan 

anggota masyarakat dan lainnya yang memberikan kontribusi pada pekerjaan ini.  

Saya juga berterima kasih kepada tim peneliti NEXUS. Dedikasi pemimpin peneliti NEXUS, 

Rebecca Surtees yang memperluas pemahaman tentang perdagangan manusia dan 

memberikan wawasan tentang jalan menuju pemulihan selama lebih dari dua puluh tahun - 

seringkali pada isu-isu kesan pertama dan pada ujung tombak pengetahuan tentang 

perdagangan manusia - sungguh luar biasa dan memberi inspirasi bagi kami yang bekerja di 

bidang ini untuk lebih jauh menemukan dan menerapkan tanggapan yang lebih efektif dan 

manusiawi terhadap korban manusia dalam perdagangan manusia. Setiap pemerintah yang 

ingin memperbaiki program perawatan dan dukungan mereka terhadap korban 

perdagangan manusia dengan cara yang berarti akan disajikan dengan baik dengan 

meninjau pengetahuan, bukti-bukti, dan temuan yang dapat ditemukan dalam lusinan 

laporan penelitian yang telah dia tulis. Seluruh tim peneliti kami - Thaufiek Zulbahary, 

Suarni Daeng Caya, Laura Johnson dan Pattarin Wimolpitayarat - membawa keahlian dan 

tujuan yang signifikan untuk pekerjaan mereka. Pekerjaan ini telah melibatkan pengorbanan 

mereka semua dan saya hanya bisa berkata bahwa saya sangat bersyukur bahwa mereka 
telah setuju untuk mendedikasikan bakat mereka dalam pekerjaan ini.  

Para korban yang selamat dari perdagangan orang seringkali sangat kuat, mempunyai 

wawasan yang luas dan tangguh. Meskipun demikian, sementara beberapa dari mereka 

mampu membangun kembali kehidupan mereka dan berkembang, banyak yang masih 

dalam proses sukses sebagian dan juga mengalami kemunduran. Rangkaian penelitian ini 

menceritakan kisah keduanya. Bagi semua pihak, ada kebutuhan akan pemahaman 

komitmen bersama kita yang lebih besar untuk mendukung perjalanan menantang mereka 

agar berpindah melalui bantuan dan perawatan yang lebih bernuansa, disesuaikan dan 

berkelanjutan. 
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Seperti biasa, saya mengundang orang-orang yang peduli akan perdagangan manusia dan 

isu-isu terkait dan tertarik untuk menjadi bagian dalam pencarian solusi untuk mengikuti 

pekerjaan kami di www.NEXUSInstitute.net dan @NEXUSInstitute. Saya juga mendorong 

Anda untuk melihat esai foto NEXUS yang terkait dengan penelitian ini di: 
https://medium.com/@NEXUSInstitute 

 

Stephen Charles Warnath 
Founder, President & CEO 
The NEXUS Institute 
1440 G Street NW 
Washington, D.C. 20005 
www.NEXUSInstitute.net  
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Ucapan Terima Kasih 
 
Proyek (Melindungi yang tidak terbantu dan kurang terlayani. Penelitian Berdasarkan Bukti 
(fakta) tentang Bantuan dan Reintegrasi di Indonesia) ini didanai oleh State Office to 
Monitor and Combat Trafficking in Persons/Kantor Negara untuk Memonitor dan 
Memerangi Perdagangan Orang (J/TIP) Departemen Luar Negeri Amerika Serikat dan 
karena itu ucapan terima kasih kami mulai dari sini. Kami berterima kasih atas dukungan 
J/TIP dan dedikasinya untuk meningkatkan bantuan dan reintegrasi korban perdagangan 
orang di Indonesia dan juga secara global. 
 
Terima kasih juga karena Pemerintah Indonesia–yaitu, Kementerian Pemberdayaan 
Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) dan Kementerian Sosial –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 sangat berterima kasih kepada semua pihak yang berpartisipasi dalam penelitian ini, 
baik laki-laki maupun perempuan, yang telah berbagi pengalaman mengenai eksploitasi 
serta keberhasilan dan tantangan yang mereka hadapi setelah mengalami perdagangan 
orang. Kami juga berterima kasih kepada anggota keluarga korban yang membantu kami 
untuk lebih memahami kehidupan setelah terjadi perdagangan orang, bukan hanya 
mengenai korban perdagangan orang tetapi juga keluarga mereka. 
 
Terima kasih juga kepada banyak profesional yang bekerja untuk memberikan bantuan 
terhadap korban 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 dan Korban Perdagangan Orang; 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 yang dihadapi 
korban selama proses pemulihan dan reintegrasi. 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)–termasuk Dewan Pimpinan Nasional (DPN), Dewan Pimpinan 
Wilayah (DPW) 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); 
Yayasan Bandungwangi Jakarta; Yayasan Bahtera Bandung; Institut Perempuan Bandung; 
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Forum Warga Buruh Migran Indonesia (FWBMI) Cirebon; Women’s Crisis Center (WCC) 
Balqis Cirebon; Yayasan Kusuma Bongas Indramayu; Jalin CIPANNAS 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 tersebut 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; Dinas Sosial Tenaga Kerja dan 
Transmigrasi 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. 
 
Proyek penelitian ini tidak mungkin terjadi tanpa kerja keras, dedikasi dan keahlian dari 
rekan-rekan saya di NEXUS Institute. Saya sangat berterima kasih kepada Thaufiek 
Zulbahary dan Suarni Daeng Caya yang melakukan penelitian lapangan selama proyek 
jangka panjang ini. Mereka melintasi Jawa (di segala cuaca, di semua medan, selama akhir 
pekan dan hari libur dan juga ke lokasi komunitas yang jauh) untuk bertemu dan belajar 
dari korban perdagangan orang dan berbagai informan kunci. Kami juga telah 
menghabiskan berjam-jam bersama-sama membahas dan menganalisis pengalaman ini 
serta mempertimbangkan cara agar upaya reintegrasi bisa diperbaiki. Kontribusi mereka 
juga termasuk melakukan kajian (review) dan memberikan masukan dalam penelitian ini 
pada berbagai tahap proses penyusunan tulisan ini. Laura S. Johnson tidak saja memberi 
ulasan dan memberikan umpan balik yang sangat berharga dalam penelitian ini pada 
seluruh proses penyusunan tetapi juga merancang dan melakukan copy-edit laporan dan 
memberikan dukungan yang luas di seluruh proses. Pattarin Wimolpitayarat telah 
memberikan bantuan yang sangat berarti dalam melakukan pembersihan (cleaning) dan 
pengkodean (coding) transkrip serta tugas-tugas pendukung lainnya. Sheila Berman yang 
memberikan dukungan administrasi dan moral sepanjang proyek. Foto-fot0 menarik Peter 
Biro mengenai kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia merupakan kontribusi penting 
lain untuk proyek penelitian ini. Terima kasih juga kepada para penerjemah, pencatat 
transkrip wawancara dan para asisten: Umi Farida, Gracia Asriningsih, Idaman 
Andarmosoko, Achmad Hasan, Santi Octaviani, Nur Yasni, Ilmi Suminar-Lashley, Elanvito, 
Ismira Lutfia Tisnadibrata, Ni Loh Gusti Madewanti, Ratih Islamiy Sukma, Susiladiharti, 
Nike Sudarman, Chandrasa Edhityas Sjamsudin, Yunda Rusman dan 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. Terakhir, terima kasih kepada Stephen Warnath, Pendiri, Presiden dan CEO 
NEXUS Institute atas masukannya dan saran-saran teknis pada seluruh tulisan dalam 
rangkaian penelitian ini. Keahliannya serta dukungan dan bimbingannya selama proyek 
penelitian yang kompleks ini sangat bermanfaat bagi kami.  
 
Rebecca Surtees 
Peneliti Senior 
NEXUS Institute 
www.NEXUSInstitute.net  
@NEXUSInstitute 
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1. Pendahuluan 
Lolosnya atau keluarnya korban perdagangan orang dari eksploitasi merupakan momentum 
yang sangat berarti. Hal ini menandai terciptanya keamanan, kebebasan dan kembalinya 
mereka ke kehidupan seseorang, keluarga, dan masyarakat setelah berbulan-bulan bahkan 
bertahun-tahun mengalami eksploitasi dan kekerasan. Namun untuk "melangkah maju" dari 
perdagangan orang (trafficking) bukanlah hal yang sederhana. Sebaliknya, hal tersebut, 
sering kali, merupakan proses yang kompleks, berat dan rumit yang melibatkan berbagai 
tantangan dan rintangan berarti di sepanjang perjalanannya. Penelitian ini mengeksplorasi 
berbagai tingkatan di mana reintegrasi berlangsung–individu, keluarga dan masyarakat–
dan tindakan dan reaksi di lingkungan keluarga dan masyarakat (sering kali berbeda, 
terkadang saling bertentangan) selama masa pemulihan dan reintegrasi. Tulisan ini 
menguraikan beberapa ketegangan, isu-isu dan tantangan yang dihadapi korban dalam latar 
keluarga dan masyarakat selama reintegrasi, di mana masalah-masalah tersebut sering kali 
berlapis-lapis, saling terkait dan berhimpit. 
 

 
Seorang perempuan sedang duduk di luar rumahnya di sebuah desa di Jawa Barat. Foto: Peter Biro. 

 
Ketegangan dan isu-isu dalam keluarga berpusat di sekitar masalah keuangan dalam 
keluarga (tidak mengirim uang dan adanya beban utang); stres dan kesusahan yang 
mengiringi perdagangan orang; perasaan malu dan disalahkan; serta rusaknya atau 
hancurnya hubungan pribadi. Ketegangan dan isu-isu dalam masyarakat berpusat di sekitar 
kegagalan migrasi dan kembali ke kampung halaman tanpa membawa uang; kritik terhadap 
"ambisi" korban; persepsi masyarakat terhadap stres atau perilaku "bermasalah" di rumah; 
diskriminasi karena perilaku yang "tidak dapat diterima" (misalnya terlibat dalam prostitusi, 
pulang dalam keadaan hamil); dan kecemburuan terhadap kesuksesan korban atau karena 
korban mendapat bantuan. Penelitian ini juga mengidentifikasi situasi-situasi ketahanan 
dan dukungan di antara keluarga dan teman-teman, yang mendukung, meningkatkan dan 
menggembleng keberhasilan reintegrasi. 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-based) tentang reintegrasi yang berhasil dari korban perdagangan 
orang (trafficking) di Indonesia.  
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2. Metodologi Penelitian 
 
2.1 Metodologi penelitian dan pengumpulan data 
Penelitian longitudinal ini dilakukan dengan 108 korban perdagangan orang di Indonesia, 
mempunyai lima sumber data utama yaitu: 
 
1. Dua putaran wawancara dengan korban perdagangan orang di Jakarta, Jawa 
Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur dan Sulawesi Selatan. Wawancara putaran pertama 
dilakukan dengan 108 korban (49 laki-laki dan 59 perempuan). Wawancara putaran kedua 
dilakukan dengan 66 responden (24 laki-laki dan 42 perempuan), biasanya dilakukan antara 
enam hingga sembilan bulan setelah wawancara pertama dilakukan. 
 
2. Komunikasi informal dengan 30 korban perdagangan orang di sela-sela 
pelaksanaan wawancara–berkomunikasi melalui telepon, bertukar pesan pendek (SMS) 
dan/bertemu secara informal di desa-desa mereka selama kunjungan lapangan berlangsung. 
Komunikasi informal dilakukan dengan 30 reseponden tersebut. 
 
3. Wawancara dengan 34 orang anggota keluarga (termasuk pasangan, orang tua, 
saudara, anak, kakek-nenek, bibi/paman, keponakan/keponakan dan mertua) dan 31 
orang teman-teman/tetangga korban perdagangan orang, untuk membahas 
bagaimana anggota keluarga mengalami dan mengatasi ketidakhadiran orang yang mereka 
cintai ketika menjadi korban perdagangan orang, juga ketika mereka kembali ke rumah dan 
selama proses pemulihan dan reintegrasi. 
 
4. Observasi partisipatif dalam keluarga dan lingkungan masyarakat, di mana 
tim peneliti umumnya menghabiskan dua dari empat minggu setiap bulan melakukan kerja 
lapangan berbasis masyarakat. Interaksi yang dilakukan termasuk percakapan dan diskusi 
informal (dengan individu atau kelompok), observasi langsung dan berpartisipasi dalam 
kegiatan-kegiatan di masyarakat. 
 
5. Wawancara dengan 14 orang dari pihak terkait/pemangku kepentingan di 
tingkat nasional, kabupaten/kota, kecamatan dan desa dari bulan Oktober 2013 
hingga April 2016, termasuk dengan perwakilan dari pemerintah Indonesia (32), LSM 
nasional dan internasional (97), organisasi internasional (5), donor/kedutaan (4) dan 
akademisi/peneliti (6). Dua puluh lima informan diwawancarai lebih dari satu kali. Para 
pemangku kepentingan ini termasuk para staf administrasi, pembuat kebijakan, petugas 
kesehatan, pekerja sosial, pengacara dan paralegal, kepala desa, guru/kepala sekolah, aktivis 
serikat buruh dan aktivis pekerja migran. 
 
2.2 Sample Penelitian. Tentang responden 
 
Jenis kelamin dan usia responden. Dari 108 korban perdagangan orang, 49 laki-laki 
dan 59 perempuan. Responden hampir semuanya merupakan orang dewasa ketika 
diwawancarai, meskipun dua responden masih berumur 17 tahun. Dua belas orang 
diperdagangkan saat masih anak-anak, namun sudah berusia dewasa pada saat 
diwawancarai. Usia para responden ketika terjadi perdagangan orang berkisar antara 13–49 
tahun. Umur responden bervariasi sesuai dengan bentuk eksploitasi. Perempuan yang 
diperdagangkan untuk tujuan eksploitasi seksual umumnya berusia jauh lebih dibandingkan 
dengan korban untuk tujuan eksploitasi tenaga kerja. 
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Tabel # 1. Usia responden ketika diperdagangkan, berdasarkan jenis kelamin 
dan bentuk perdagangan orang 
 
  

Laki-laki (n = 49)  
 
Perempuan (n = 59) 

Perikanan 
(Anak Buah 
Kapal kapal 
perikanan) 

Bentuk lain 
dari eksploitasi 
tenaga kerja 

PRT Eksploitasi 
seksual 

 # orang 
 

# orang 
 

# orang 
 

# orang 
 

Di bawah 18 tahun 0 1 2 11 
18-29 tahun 17 7 20 5 
30-39 tahun 14 6 14 4 
40-49 tahun 1 3 3 0 
50+ tahun 0 0 0 0 
 
 Pendidikan. Mayoritas responden (n = 65) hanya berpendidikan SD (24 laki-laki, 41 
perempuan); 17 responden telah mengenyam pendidikan di SMP (7 laki-laki, 10 perempuan) 
dan 20 responden berpendidikan SMA (13 laki-laki, 7 perempuan) dan 5 responden telah 
menempuh sekolah kejuruan. 
 
Tabel # 2. Tingkat pendidikan responden, berdasarkan jenis kelamin dan 
bentuk perdagangan orang 
 
  

Laki-laki (n = 49) 
 
Perempuan (n = 59) 
 

Perikanan 
(Anak Buah 
Kapal 
perikanan) 

Bentuk lain dari 
tenaga kerja 

PRT Eksploitasi 
seksual 

Tingkat pendidikan # orang # orang # orang # orang 
Sekolah dasar (kelas 
1-6) 

15 9 31 10 

SMP (kelas 7-9) 4 3 4 6 
SMA (kelas 10-12) 8 5 3 4 
SMK  5 0 0 0 
Tidak menjawab 0 0 1 0 
 
Situasi keluarga. Sebagian besar responden (61 dari 108) berstatus menikah ketika 
mengalami perdagangan orang dan mempunyai satu atau dua anak (meskipun beberapa dari 
mereka mempunyai anak lebih banyak lagi). Tiga puluh satu responden berstatus belum 
menikah ketika mengalami perdagangan orang dan tidak mempunyai anak, 14 responden 
bercerai atau berpisah dan dua orang berstatus janda. Namun, situasi keluarga korban 
berubah setelah mereka kembali dari perdagangan orang, dalam banyak situasi, selama 
penelitian berlangsung. Beberapa responden telah menikah dan sejumlah responden juga 
sudah mempunyai anak (atau sudah mempunyai anak lagi); sedangkan pernikahan dan 
keluarga yang lainnya sudah berakhir. Status pernikahan beberapa korban perdagangan 
orang dalam keadaan tidak pasti selama berlangsungnya penelitian. 
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Tabel # 3. Situasi keluarga responden pada saat terjadi perdagangan orang, 
terpilah berdasarkan jenis kelamin dan bentuk perdagangan orang 
 
 Laki laki korban perdagangan 

orang untuk tujuan eksploitasi 
di kapal perikanan 

Perempuan korban perdagangan 
orang untuk menjadi PRT 

Status pernikahan 
(Pada saat terjadi 
perdagangan 
orang) 

Menikah 15 Menikah 26 
Belum menikah 17 Belum menikah 3 
Cerai 0 Cerai 8 
Duda 
 

0 Janda 2 

Jumlah anak-
anak (pada saat 
terjadi 
perdagangan 
orang) 

0 18 0 6 
1 9 1 12 
2 4 2 13 
3 1 3 4 
4+ 0 4+ 4 

 
Status pernikahan 
(Saat terjadi 
perdagangan 
orang) 

Laki-laki korban perdagangan 
orang untuk bentuk lain dari tenaga 
kerja 

Perempuan korban perdagangan orang 
untuk eksploitasi seksual 

Menikah 14 Menikah 6 
Belum menikah 2 Belum menikah 9 
Cerai 1 Cerai 5 
Duda 0 Janda 0 

Jumlah anak-
anak (pada saat 
terjadi 
perdagangan 
orang) 

0 3 0 11 
1 5 1 5 
2 6 2 3 
3 2 3 0 
4+ 1 4+ 1 

 
Daerah asal dan integrasi. Para responden berasal dari Jakarta (n = 6), Sulawesi Selatan 
(n = 3), Jawa Tengah (n = 15), Jawa Timur (n = 1), Lampung (n = 2) dan tujuh Kabupaten di 
Jawa Barat (n = 81), termasuk Bandung (n = 9), Bogor (n = 5), Cianjur (n = 11), Cirebon (n = 
11), Indramayu (n = 16), Karawang (n = 20) dan Sukabumi (n = 9). Sebagian besar telah 
kembali untuk tinggal di daerah asal mereka setelah diperdagangkan, namun beberapa 
orang tinggal sementara di Jakarta, berintegrasi secara permanen di Jakarta dan pindah ke 
desa-desa/masyarakat baru di wilayah provinsi atau kabupaten. Sebagian besar responden 
(102 dari 108) adalah beretnis Sunda (n = 58) atau Jawa (n = 44). 
 
Tabel # 4. Reintegrasi di komunitas asal; integrasi di komunitas baru 
 
Reintegrasi di 
komunitas asal 

# jumlah responden  

Integrasi di 
komunitas baru 

# jumlah responden 
Jawa Barat 62 Jawa Barat 14 
Jakarta 3 Jakarta 15 
Jawa Tengah 9  
Sulawesi Selatan 3 
Jawa Timur 1 
Lampung 1 
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Peta # 1. Kabupaten dan provinsi asal 108 responden 
 

 
Bentuk perdagangan orang (trafficking). Para korban diperdagangkan untuk 
eksploitasi seksual (n = 20) serta untuk berbagai bentuk eksploitasi tenaga kerja (n = 88), 
termasuk konstruksi/bangunan (n = 3), pekerjaan rumah tangga (n = 39), perikanan 
(bekerja di kapal ikan atau anak buah kapal/ABK perikanan) (n = 32), bekerja di pabrik (n = 
4), bekerja di perkebunan (n = 8) dan bekerja sebagai petugas kebersihan atau cleaning 
service (n = 2). Beberapa korban mengalami berbagai bentuk eksploitasi–sebagian besar 
perempuan yang diperdagangkan untuk eksploitasi tenaga kerja juga mengalami kekerasan 
seksual atau eksploitasi seksual.  
 
Tabel # 5. Bentuk eksploitasi perdagangan orang, terpilah berdasarkan jenis 
kelamin 
 
Bentuk 
perdagangan 
orang 

Laki-laki (n=49) Perempuan (n=59) 
# orang # orang 

Nelayan/Bekerja di kapal 
ikan (Anak buah kapal 
perikanan) 

32 Pekerjaan rumah tangga  39 

Perkebunan  8 Eksploitasi seksual 20 
Pabrik 4  
Konstruksi/bangunan 3 
Bentuk eksploitasi tenaga 
kerja lainnya 

2 

 
 



 18 

Negara tujuan eksploitasi. Para responden diperdagangkan di wilayah di Indonesia (n = 
19) dan di luar negeri (n = 86). Tiga orang korban diperdagangkan di Indonesia terlebih 
dahulu dan kemudian diperdagangkan di luar negeri. Mereka yang diperdagangkan ke luar 
negeri dieksploitasi di 17 negara, termasuk di Timur Tengah (n = 28)–Bahrain, Yordania, 
Oman, Qatar, Arab Saudi, Suriah, Uni Emirat Arab (UEA)–dan di Asia (n = 35) - Brunei, 
Malaysia, Singapura, Korea Selatan, Taiwan (Provinsi Cina). Mayoritas laki-laki yang 
diperdagangkan untuk bekerja di kapal ikan atau ABK perikanan (n = 23) diperdagangkan di 
negara tujuan yang tidak biasa seperti Ghana, Mauritius, Afrika Selatan, Trinidad dan 
Tobago dan Uruguay. Beberapa korban perdagangan orang dieksploitasi di lebih dari satu 
negara tujuan.  
 
Tabel # 6. Negara tujuan eksploitasi Korban Perdagangan Orang, terpilah 
menurut jenis kelamin dan bentuk perdagangan orang 
 
 Laki-laki korban perdagangan 

orang untuk tujuan eksploitasi 
di kapal perikanan (n=32) 

Perempuan korban perdagangan 
orang untuk pekerjaan rumah tangga 
(n=39) 

Negara 
tujuan 
eksploitasi 

Ghana 5 Bahrain 1 
Mauritius 1 Brunei 1 
Afrika Selatan  7 Jordan 3 
Korea Selatan 4 Malaysia 9 
Taiwan (Provinsi Cina) 5 Oman 1 
Trinidad dan Tobago 9 Qatar 4 
Uruguay 1 Arab Saudi 15 

Singapura 1 
Suriah 1 
Uni Emirat Arab (UEA) 3 

 
Negara 
tujuan 
eksploitasi 

Laki-laki korban perdagangan 
orang untuk bentuk lain dari 
eksploitasi tenaga kerja (n=17) 

Perempuan korban perdagangan 
orang untuk eksploitasi seksual 
(n=20) 

Malaysia 12 Indonesia 19 
Singapura 3 Malaysia & Singapura 1 
Taiwan (Provinsi Cina) 2 

 
 
2.3 Analisis data 
Semua wawancara dan catatan lapangan dirapikan dan diberi kode serta dimasukkan ke 
dalam perangkat lunak analisis data kualitatif NVivo 10. Data dianalisis mengikuti prinsip-
prinsip analisis tematik dan tim peneliti bekerja secara kolaboratif dalam mengidentifikasi 
tema dan isu-isu penting. Analisis dilakukan bersamaan dengan pengumpulan data, yang 
memungkinkan tim untuk menindaklanjuti isu-isu dan tema yang muncul selama kerja 
lapangan berlangsung dari waktu ke waktu.  
 
2.4 Masalah etika dan pertimbangan 
Pelaksanaan penelitian di masyarakat dilakukan dengan sangat hati-hati. Kami memilih 
desa-desa di mana kami mempunyai hubungan kerja dengan pihak berwenang setempat 
atau masyarakat sipil dan kami bekerja sama dengan mereka dalam mengidentifikasi calon 
responden. Calon responden hanya didekati ketika kami mampu mengidentifikasi saluran 
komunikasi yang aman dan etis. Responden pertama kali dihubungi oleh seorang 
penghubung (staf LSM, tokoh masyarakat, aktivis pekerja migran, pekerja migran lain), yang 
memberikan mereka informasi tertulis dan penjelasan lisan tentang penelitian. Mereka 
kemudian diberi waktu untuk memutuskan apakah mereka bersedia berpartisipasi dalam 
penelitian. Responden, dalam keadaan apapun, tidak dibujuk atau dipaksa untuk 
berpartisipasi dalam penelitian ini. Wawancara dilakukan di lokasi yang dipilih oleh 
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responden. Setiap wawancara dimulai dengan proses terperinci dan persetujuan 
terinformasi (informed consent), jika responden menyetujui, maka wawancara dilakukan. Di 
akhir setiap wawancara, peneliti memberikan informasi rujukan ini kepada setiap responden 
dan meluangkan waktu untuk menjelaskan pilihan bantuan yang mungkin dan bagaimana 
cara mengaksesnya. Karena kompensasi berpotensi dapat memberikan tekanan untuk 
berpartisipasi dalam penelitian dengan cara yang dapat mengkompromikan persetujuan 
responden maka kompensasi yang demikian tidak disediakan. Kami mengganti semua biaya 
yang terkait dengan keterlibatan responden dalam penelitian–misalnya biaya transportasi 
dan biaya makan–dan “hadiah” kecil yang diberikan kepada setiap responden sebagai 
pengakuan dan penghargaan atas kontribusi penting mereka dalam penelitian ini. 
Responden tidak segera diminta untuk berpartisipasi dalam wawancara berikutnya, 
melainkan diberi waktu untuk merenungkan dan memutuskan mengenai partisipasi mereka 
selanjutnya. Peneliti menghubungi responden setelah beberapa bulan untuk mengetahui 
kesediaan mereka untuk kembali diwawancarai dan, jika mereka setuju, proses terinci di 
atas diulangi. 
 
Semua wawancara sangat dijaga kerahasiaannya; transkrip wawancara hanya dibagikan 
antara tim peneliti dan diamankan sesuai dengan kebijakan perlindungan data internal 
NEXUS. Penelitian ini dilakukan dalam kemitraan dengan Kementerian Sosial dan 
Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) di Indonesia. 
Penelitian ini diawasi oleh sebuah kelompok acuan. 
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reintegrasi

kesejahteraan

kesempatan

standar hidup

3. Mendukung Reintegrasi yang Sukses 
 
3.1 Apa itu reintegrasi? 
Reintegrasi adalah proses pemulihan dan inklusi sosial dan ekonomi setelah pengalaman 
perdagangan orang. Reintegrasi yang berhasil sering terdiri dari komponen yang berbeda, 
termasuk tinggal di lingkungan yang aman dan terlindungi, akses terhadap standar hidup 
yang layak, kesejahteraan mental dan fisik, kesempatan untuk pengembangan pribadi, 
pengembangan sosial dan ekonomi, dan akses kepada dukungan sosial dan dukungan 
emosional.  
 
Diagram #1. Reintegrasi yang sukses 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ada beberapa pertimbangan spesifik, yang mungkin, secara kumulatif, mengindikasikan 
bahwa reintegrasi korban perdagangan orang dapat dikatakan berhasil. Ini terpusat pada 
berbagai aspek dari kehidupan dan kondisi kesejahteraan individu serta keluarga dan 
lingkungan sosial yang lebih luas dan termasuk: mempunyai tempat yang aman, 
memuaskan dan terjangkau untuk ditempati; kesejahteraan fisik; kondisi mental yang baik; 
status hukum; akses terhadap keadilan; keselamatan dan keamanan; kesejahteraan 
ekonomi; peluang pendidikan dan pelatihan; lingkungan sosial dan hubungan interpersonal 
yang sehat dan kesejahteraan keluarga dan orang-orang yang menjadi tanggungan korban. 
Korban perdagangan orang dapat berintegrasi ke dalam latar (setting) yang berbeda-beda, 
tergantung pada kebutuhan, kepentingan, kesempatan, termasuk di komunitas asal mereka 
atau dalam sebuah komunitas baru. Reintegrasi berlangsung pada tingkat yang berbeda - 
pada tingkat individu, di dalam lingkungan keluarga korban trafficking; dalam masyarakat 
yang lebih luas; dan juga dalam masyarakat dan masyarakat formal secara keseluruhan. 
 
3.2 Apa itu bantuan reintegrasi? 
Sebuah paket bantuan reintegrasi yang komprehensif termasuk layanan-layanan berikut ini: 
tempat tinggal atau akomodasi, bantuan medis, dukungan psikologis dan konseling, 
pendidikan dan kemampuan untuk bertahan 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. Korban 
perdagangan orang mungkin membutuhkan sebuah layanan tunggal (seperti transportasi ke 
negara asal atau perawatan medis darurat) atau beberapa layanan sekaligus (seperti 

dukungan 

tempat tinggal 
yang aman dan 

terlindungi 
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kombinasi antara tempat tinggal, bantuan medis, perawatan psikologis, bantuan hukum, 
pendidikan dan pelatihan kejuruan). Layanan yang dibutuhkan mungkin bersifat bantuan 
yang spesifik untuk korban (yaitu yang ditawarkan oleh organisasi dan lembaga yang bekerja 
untuk korban perdagangan orang) atau bantuan yang sifatnya lebih umum–misalnya yang 
ditawarkan oleh lembaga yang bekerja untuk kelompok rentan, mantan pekerja migran, 
pembangunan masyarakat dan perlindungan anak).  
 
Diagram #2. Berbagai tingkatan dari reintegrasi 
 

Tingkat individu, pribadi 
(termasuk pemulihan dari ekspektasi seseorang) 

ê 
Tingkat keluarga 

(termasuk keluarga dekat begitu juga dengan keluarga 
besar) 

ê 
Tingkat Komunitas/Masyarakat 

(masyarakat di rumah/kampung atau dalam sebuah 
komunitas baru) 

ê 
Dalam masyarakat formal dan struktur negara 

(termasuk akses ke layanan negara dan status resmi) 
 
 
Reintegrasi yang berarti adalah usaha yang kompleks dan mahal, sering kali membutuhkan 
layanan yang lengkap dan beragam bagi korban (dan kadang-kadang keluarga mereka) yang 
membutuhkan bantuan yang sangat beragam untuk pemenuhan kebutuhan fisik, psikologis, 
sosial dan ekonomi untuk jangka pendek dan jangka panjang. Setelah kebutuhan mendesak 
korban telah terpenuhi (misalnya kebutuhan darurat kesehatan, perlindungan segera dan 
sebagainya) banyak korban memerlukan bantuan lebih lanjut untuk bereintegrasi ke 
keluarga dan masyarakat (misalnya pelatihan keterampilan, dukungan ekonomi, akses 
jangka panjang untuk perawatan kesehatan, konseling, pendidikan, mediasi keluarga dan 
sebagainya). Karena reintegrasi membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk mencapai 
keberhasilannya, program-program untuk korban perdagangan orang harus menyediakan 
serangkaian layanan dan dukungan dan harus direncanakan secara jangka panjang dan 
melingkupi tindak lanjut dan manajemen kasus. 
 
Orang Indonesia yang menjadi korban perdagangan orang, dieksploitasi untuk berbagai 
tujuan (untuk eksploitasi seksual dan berbagai bentuk kerja paksa) dan pengalaman 
eksploitasi mereka yang berbeda menginformasikan jenis dan jumlah layanan yang mungkin 
mereka perlukan, waktu yang dibutuhkan untuk pemulihan dan sebagainya. Beberapa 
korban membutuhkan banyak layanan dan bahkan mungkin semua layanan yang tercantum 
di atas pada beberapa tahap reintegrasi, yang lainnya mungkin hanya membutuhkan satu 
atau dua layanan dan mampu menggunakan sumber daya pribadi, keluarga dan masyarakat 
mereka untuk mendukung reintegrasi mereka. Tidak semua korban selalu menginginkan 
atau membutuhkan semua layanan yang ditawarkan atau tersedia. Banyak korban 
bereintegrasi tanpa layanan atau bantuan resmi, menggunakan sumber daya pribadi atau 
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. Tentang keluarga dan masyarakat di Indonesia 
Upaya mendukung reintegrasi setelah pengalaman perdagangan orang memerlukan sebuah 
pemahaman yang bukan saja tentang apa yang telah terjadi pada individu korban, namun 
juga bagaimana dinamika keluarga dan masyarakat yang lebih luas. Hal ini, pada gilirannya, 
membutuhkan sebuah pemahaman yang sangat jelas tentang keluarga dan masyarakat di 
Indonesia, termasuk berbagai konstelasi yang terjadi di tempat para korban kembali (dari 
perdagangan orang) dan tinggal setelah eksploitasi mereka berakhir dan ketika mereka 
melanjutkan hidupnya. Hal ini juga membantu untuk menempatkan di mana dan mengapa 
ada keretakan pada hubungan keluarga dan masyarakat yang dapat muncul sebagai bagian 
dari kehidupan mereka setelah perdagangan orang dan selama reintegrasi.  
 

 
Suasana pedesaan di Jawa Barat. Foto: Peter Biro. 
 
Peran dan hubungan dalam keluarga 
Keluarga adalah struktur pengorganisasian yang sentral, baik pada masyarakat Sunda 
maupun Jawa. Keluarga inti adalah kelompok kerabat yang paling penting dalam dua 
kebudayaan tersebut. Para anggota keluarga saling memberikan perhatian, saling merawat 
satu sama lain dan menjalankan berbagai kewajiban lainnya; mengabaikan kewajiban 
keluarga adalah pelanggaran sosial yang serius. Orang tua berada pada pusat keluarga inti 
dan tanggung jawab berbakti kepada mereka merupakan hal sangat penting baik pada 
keluarga Jawa dan Sunda. Anak-anak harus menghormati dan mentaati orang tua mereka. 
Dalam kehidupan sehari-hari, anak-anak tidak hanya diharapkan untuk menghormati dan 
menghargai orang tua mereka, tetapi juga memberi mereka dukungan dan bantuan, saat 
dibutuhkan. Ibu dan ayah memiliki kewajiban-kewajiban terhadap anak-anak mereka, yang 
harus mereka jaga dan lindungi. Dalam budaya Sunda dan Jawa, istri/ibu adalah pusat dari 
rumah tangga dan keluarga. Ia mengontrol keuangan keluarga, membuat keputusan besar 
tentang rumah tangga dan keluarga, melakukan semua aspek yang berhubungan dengan 
membesarkan anak dan berurusan dengan masalah-masalah mulai dari kesulitan ekonomi 
hingga krisis keluarga yang lebih umum. Hubungan anak dengan ibu biasanya lebih dekat 
sejak lahir dan, sepanjang hidupnya, ibu merupakan pengasuh utama dan menjadi 
penanggung jawab utama dalam hal membesarkan anak dan kehidupan keluarga. Hubungan 
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seorang anak dengan ayahnya berubah dan berangsur menjadi lebih formal sesuai usia 
anaknya. Seorang ayah di masyarakat Jawa dan Sunda harus mendapatkan "hormat" dari 
anak-anaknya, yang juga berimplikasi terciptanya jarak tertentu diantara mereka. Hal ini 
juga berarti adanya kewajiban bagi seorang ayah untuk menopang kebutuhan ekonomi 
anak-anaknya. Tanggung jawab seorang ibu dan ayah untuk mendukung dan membesarkan 
anak-anak mereka menjadi landasan utama bagi banyak pengambilan keputusan terkait 
migrasi, dengan anak-anak sebagai pendorong, jika bukan sebagai katalis.  
 
Peran gender dan dinamika perkawinan 
Di kalangan orang Sunda maupun orang Jawa, hubungan perkawinan umumnya salah satu 

bentuk kesetaraan yang relatif. Ketika 
hubungan suami-istri tidak didasarkan pada 
status inferior istri, laki-laki menempati 
posisi yang sedikit/relatif “lebih tinggi” 
dibandingkan perempuan di dalam 
perkawinan. Suami/ayah adalah kepala 
keluarga dan rumah tangga dan pencari 
nafkah. Perempuan merupakan pemegang 
tanggung jawab yang pertama dan utama 
untuk merawat keluarganya. Meskipun 
pernikahan merupakan hal yang diinginkan 
dalam budaya Sunda dan Jawa, perpisahan 
dan perceraian bukanlah hal yang luar biasa 
di Jawa Barat. Menikah lagi juga biasa 
terjadi. 
 
Baik perempuan maupun laki-laki, keduanya 
memainkan peran penting dalam bidang 
ekonomi–baik dalam kegiatan untuk 
menghasilkan pendapatan atau pekerjaan 
yang bersifat formal maupun formal–dan 
berkontribusi terhadap ekonomi rumah 
tangga/keluarga.  
 
 
 
 
 

Seorang perempuan Indonesia dan anaknya di sebuah 
desa di Jawa Barat. Foto: Peter Biro. 
 
Laki-laki dianggap sebagai pencari nafkah utama dan menjadi kepala rumah tangga dan 
mereka diharapkan untuk mendukung anggota keluarga mereka. Migrasi laki-laki juga telah 
menjadi satu aspek untuk memperoleh pendapatan selama dekade terakhir, ditandai dengan 
banyaknya laki-laki yang bermigrasi untuk bekerja di dalam negeri serta di negara-negara 
tetangga di Asia dan yang lebih jauh lagi (misalnya untuk bekerja di perkebunan, konstruksi, 
pekerjaan pabrik, penangkapan ikan komersial). Banyak migrasi laki-laki di sektor 
informal–untuk bekerja di Malaysia–meskipun beberapa sektor seperti perikanan dan 
buruh pabrik, dan negara tujuan yang lebih jauh, menggunakan saluran migrasi yang 
formal. Peran kerja perempuan mulai lebih mengakar pada 1970-an dengan adanya 
kebijakan negara yang mendorong perempuan untuk bergabung dengan pasar kerja formal 
upah-produktif, dan pada 1980-an dan 1990-an, ketika negara mulai mempromosikan 
migrasi tenaga kerja perempuan formal. 
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Pola tinggal dan komposisi rumah tangga 
Pola tinggal di kalangan orang Sunda dan Jawa sebagian besar diatur oleh pilihan. Dapat 
dikatakan, "pilihan" juga sangat terkait dengan kebutuhan banyak pasangan tinggal bersama 
orang tua istri selama beberapa tahun sebelum mereka menjadi mandiri secara ekonomi. 
Komposisi rumah tangga Jawa dan Sunda fleksibel dan dapat mencakup anggota keluarga 
yang lebih tua (orang tua atau mertua), saudara kandung yang belum menikah atau para 
kerabat yang baru saja bercerai. Dimungkinkan juga ada pengasuhan terhadap anak dari 
anggota keluarga lain. Kerangka keluarga yang lebih luas ini menawarkan potensi untuk 
mendapatkan dukungan, karena jumlah orang yang dapat diandalkan untuk bantuan 
emosional (dan bantuan keuangan) lebih banyak. Tetapi situasi ini juga dapat meningkatkan 
beban korban ketika mereka harus bertanggung jawab untuk mengurus keluarga besar 
tersebut.  
 
 

Sekelompok perempuan sedang berdiri di luar rumah mereka di sebuah desa di Jawa Barat. Foto: Peter Biro. 
 
Berbagai harapan dalam keluarga luas 
Baik orang Jawa maupun orang Sunda menganut sistem kekerabatan bilateral. Identitas 
sosial mereka berasal dari kedua orang tua dan para leluhur mereka dari berbagai arah yang 
diakui sebagai kerabat. Ada sejumlah pilihan tertentu dalam menghubungkan mereka 
dengan berbagai keluarga (luas) dan korban perdagangan orang berpotensi untuk ditarik 
sebagai anggota keluarga ibu dan juga ayah sebagai sumber dukungan dan bantuan. 
Ada dua jenis kelompok kerabat berbeda dalam budaya Jawa–kerabat dekat (sepupu 
pertama) dan kerabat jauh (sepupu kedua dan ketiga). Namun, tugas-tugas wajib terhadap 
kerabat di luar keluarga inti dalam budaya Jawa terbatas. Sifat dan intensitas hubungan 
dengan kerabat dekat dan kerabat jauh bersifat cair dan umumnya bersifat praktis dan 
kontekstual. Kerabat dekat yang tinggal berjauhan mungkin saja jarang berkomunikasi; 
Kerabat jauh yang tinggal berdekatan mungkin memiliki hubungan yang intens. Fleksibilitas 
hubungan keluarga berarti bahwa beberapa hubungan persaudaraan (baik dekat atau jauh) 
bisa menyediakan dukungan yang signifikan ketika terjadi krisis. Beberapa korban meminta 
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pertolongan ke kerabat/keluarga jauh untuk mendapatkan dukungan emosional dan/atau 
keuangan ketika mengalami kesulitan. 
 
Peran sosial, kewajiban dan harapan 
Dalam masyarakat Jawa, individu berfungsi sebagai bagian yang harmonis dari keluarga 
atau kelompok. Esensi menjadi orang Jawa adalah keberadaban, untuk mengetahui sopan 
santun dan tempat seseorang di dunia. Interaksi sosial harus ditandai dengan rukun 
(kesatuan yang harmonis). Konflik harus dihindari. Sementara tidak terlalu hirarkis, budaya 
Sunda mirip dalam hal keinginan untuk mencapai harmoni sosial. Gotong royong juga 
merupakan karakteristik penting dalam kehidupan masyarakat Sunda dan Jawa. 
"Kampung” adalah pengelompokan sosial yang penting dalam latar perkotaan dan pedesaan 
di Jawa Barat. Keanggotaan dalam suatu kampung (desa) melibatkan lebih dari sekedar 
tinggal di sana; namun melibatkan partisipasi dalam jaringan yang bersifat saling 
membantu di kampung tersebut, mengidentifikasikan diri dengan masyarakat lokal dan 
teridentifikasi oleh para tetangga sebagai “bagian “dari” (of)” bukan hanya “tinggal “di “(in)” 
kampung. Kampung juga menawarkan sebuah struktur administrasi. 
 
Hubungan sosial dalam masyarakat selalu homogen, kompak dan harmonis. Sebagian besar 
kampung terdiri dari kumpulan yang berbeda dari para keluarga dan tetangga yang mungkin 
saja mempunyai kepentingan untuk bersaing. Hubungan sosial dan dukungan juga 
dipengaruhi oleh dinamika kelas dan hirarki sosial lainnya. Selain itu, sementara sebuah 
masyarakat (baik pedesaan atau perkotaan) masih sangat penting dalam kehidupan sehari-
hari, sifat masyarakat telah berubah dan berkembang selama beberapa dekade terakhir – 
utamanya dipicu oleh transisi ekonomi dan politik setelah jatuhnya rezim Suharto pada 
tahun 1998 dan sejak itu oleh perubahan sosial dan ekonomi secara lebih luas termasuk 
desentralisasi, reformasi politik, urbanisasi dan globalisasi dan pola konsumerisme global 
dan lokal.  
 
Korban perdagangan orang yang diwawancarai untuk penelitian ini bereintegrasi dalam 
latar masyarakat yang berbeda-beda. Banyak yang pulang ke komunitas asal mereka setelah 
trafficking, sementara yang lain memilih untuk mengintegrasikan diri dalam setting 
masyarakat baru - di Jakarta atau kota-kota lain atau di komunitas asal pasangan mereka. 
Dalam semua kasus, masyarakat utama yang menjadi tempat berlangsungnya reintegrasi 
mereka adalah kampung dan hubungan sosial serta dinamika masyarakat bukan hanya 
berdampak pada lingkungan keluarga dekat, tetapi juga pada keseluruhan pengalaman 
reintegrasi individu korban perdagangan orang. 
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5. Pulang ke rumah. Pengalaman reintegrasi di 
lingkungan keluarga 
Pemulihan dan reintegrasi setelah eksploitasi perdagangan orang tidak hanya mencakup 
individu korban, tetapi juga anggota keluarga mereka dan lingkungan keluarga yang menjadi 
tempat para korban kembali. Korban perdagangan orang dituntut untuk berdamai tidak 
hanya dengan eksploitasi yang telah mereka derita, yang biasanya melibatkan beberapa 
lapisan kekerasan, pelanggaran dan berbagai kesulitan, tetapi juga berdamai dengan reaksi 
dan tanggapan dari anggota keluarga mereka. Demikian pula, anggota keluarga korban, yang 
juga telah terdampak secara langsung dan negatif oleh eksploitasi yang dialami korban, 
harus berdamai dengan kenyataan bahwa seseorang yang mereka sayangi telah menderita, 
dan juga menghadapi, mengelola dan idealnya mendukung kembalinya dan reintegrasi 
korban, yang sering kali penuh dengan tekanan di berbagai tingkatan. 
Keluarga sering memberikan berbagai bentuk dukungan yang penting setelah perdagangan 
orang–emosional, sosial, fisik dan ekonomi–yang berkontribusi terhadap keberhasilan 
reintegrasi individu korban. Pada saat yang sama, lingkungan keluarga juga kerap 
menimbulkan berbagai kerentanan (dan bahkan kerusakan) yang dapat menghambat proses 
pemulihan dan reintegrasi korban perdagangan orang. Status perkawinan dan status 
keluarga dari seorang korban perdagangan orang mempunyai implikasi penting bagi 
keberlangsungan dan berbagai kemungkinan dalam reintegrasi mereka setelah mengalami 
perdagangan orang dan, dalam banyak kasus, dapat menjelaskan setidaknya beberapa (jika 
tidak banyak) kondisi "naik" dan "turun" yang mereka mengalami sebagai bagian kehidupan 
mereka paska-perdagangan orang. 
 

 
Para pelancong di sebuah terminal bus di Jakarta. Foto: Peter Biro. 
 
Tentang kehidupan keluarga 
Lingkungan keluarga para responden yang terlibat dalam penelitian ini sangat beragam dan 
sangat kompleks, bahkan, terkadang, bertolak belakang. Orang Indonesia yang menjadi 
korban perdagangan orang kembali dan bereintegrasi ke berbagai keluarga dan konstelasi 



 27 

rumah tangga yang berbeda. Selain itu, beberapa korban kembali ke lingkungan keluarga di 
mana mereka menghadapi berbagai reaksi dan tanggapan dari orang yang berbeda di dalam 
keluarga. Reaksi anggota keluarga–baik yang bersifat mendukung atau tidak mendukung–
juga sering kali bersifat cair, kadang-kadang berubah dari waktu ke waktu dan ketika 
merespon peristiwa dan situasi yang berbeda. 
 
Mayoritas responden (61 dari 108) berstatus menikah dan tinggal bersama keluarga mereka 
sendiri pada beberapa tahap kehidupan mereka sebelum perdagangan orang atau pada saat 
mereka mengalami eksploitasi. Sebagian besar responden yang berstatus menikah 
mempunyai satu atau dua anak, meskipun beberapa mempunyai anak lebih dari itu (seorang 
perempuan, diperdagangkan untuk eksploitasi seksual, memiliki enam anak). Sebagian 
besar kembali ke keluarga inti mereka setelah eksploitasi trafficking mereka–untuk hidup 
dengan pasangan, anak-anak mereka dan juga, kadang-kadang, bersama keluarga besar 
mereka, umumnya dengan orang tua dan mertua. Perempuan yang diperdagangkan untuk 
pekerjaan rumah tangga lebih dimungkinkan untuk menikah pada saat mengalami 
perdagangan orang dibandingkan dengan perempuan yang diperdagangkan untuk tujuan 
eksploitasi seksual, karena usia dari perempuan dan anak perempuan yang diperdagangkan 
untuk eksploitasi seksual memang lebih muda. Mayoritas laki-laki yang diperdagangkan (29 
dari 49) menikah ketika diperdagangkan. Namun, laki-laki yang diperdagangkan di kapal 
perikanan kemungkinannya lebih kecil untuk menikah dibandingkan dengan laki-laki yang 
diperdagangkan untuk bentuk lain dari eksploitasi tenaga kerja (di perkebunan, di pabrik-
pabrik, cleaning service). Menikah lagi relatif biasa terjadi terutama dalam budaya Sunda.  
 
Sejumlah responden menikah pada beberapa kesempatan, termasuk menikah lagi setelah 
bercerai (divorced) dan menikah lagi setelah menjanda (widowhood). Dari 61 orang yang 
berstatus menikah ketika mengalami perdagangan orang, enam orang (semuanya 
perempuan, diperdagangkan untuk pekerjaan rumah tangga) menikah lagi, telah bercerai 
dari suami pertama mereka. Selain itu, selama reintegrasi, 14 responden menikah lagi.  
Menikah dalam banyak cara menawarkan sebuah kerangka yang mendukung untuk 
reintegrasi, paling tidak karena secara teoritis memberikan dukungan (keuangan dan 
emosional) kepada korban setelah perdagangan orang, yang, pada gilirannya, memberi 
mereka waktu dan ruang untuk memulihkan diri dan bangkit dari eksploitasi. Dapat 
dikatakan, hal ini mengasumsikan lingkungan keluarga yang aman dan mendukung (dengan 
keluarga inti dan/atau keluarga besar), yang tidak selalu terjadi. Dan ketika korban 
menikah, mereka juga harus mempertimbangkan dan mengelola kebutuhan dan reaksi dari 
anggota keluarga mereka, yang juga dapat menciptakan tekanan tambahan. 
 
Tiga puluh satu (dari 108) responden belum menikah ketika diperdagangkan dan tidak 
mempunyai anak (19 laki-laki dan dua belas perempuan). Mayoritas perempuan yang belum 
menikah diperdagangkan untuk eksploitasi seksual; mayoritas laki-laki yang belum menikah 
diperdagangkan di kapal perikanan. Sebagian besar individu-individu tersebut kembali 
untuk tinggal bersama orang tua mereka selama reintegrasi. Empat belas responden (dari 
108) bercerai atau berpisah ketika diperdagangkan–13 perempuan (diperdagangkan untuk 
pekerjaan rumah tangga dan eksploitasi seksual) dan satu orang. Berpisah atau bercerai 
umumnya dirasakan tanpa adanya stigma sosial yang berarti, meskipun sejumlah responden 
(terutama perempuan) menyatakan bahwa mereka dipandang rendah di keluarga dan 
masyarakat karena status mereka setelah bercerai.  
 
Masalah lainnya adalah beban keuangan dan emosional bahwa perpisahan/perceraian (dan 
menjadi orang tua tunggal). Dua responden, keduanya perempuan yang diperdagangkan 
untuk pekerjaan rumah tangga, berstatus janda ketika diperdagangkan. Menjadi janda kerap 
melibatkan banyak kerentanan dan tekanan sebagaimana orang-orang yang mengalami 
perceraian atau perpisahan, sebagai janda yang menjadi korban perdagangan orang 
sebagian besar harus menanggung beban untuk menanggung beban hidup seorang sendiri 
termasuk menanggung kesedihan karena telah kehilangan pasangan.  
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Seorang perempuan sedang memasak di rumahnya di Jawa Barat Foto: Peter Biro. 
 
Dalam beberapa kasus, status perkawinan responden lebih rumit dan beberapa responden 
tinggal di lingkungan keluarga yang kompleks bersama beberapa orang yang sudah menikah 
di dalam keluarga tersebut. Di Indonesia, tidak semua pernikahan kedua membuat 
pernikahan pertama berakhir. Poligini (seorang suami menikah dengan lebih dari satu istri), 
walaupun tidak umum atau tidak normatif secara sosial, namun hal itu legal di Indonesia 
dan hal itu terlihat di kehidupan beberapa korban perdagangan orang. Poligini bisa 
memunculkan lapisan tambahan dari kompleksitas proses reintegrasi korban di dalam 
keluarga. Selain itu, perselingkuhan dalam pernikahan juga kerap terjadi, di mana delapan 
orang perempuan menceritakan bahwa suami mereka telah bertindak tidak setia ketika 
mereka diperdagangkan atau setelah mereka kembali, dan seorang laki-laki menyatakan 
bahwa ia berencana untuk meninggalkan istrinya karena istrinya tidak setia setelah ia 
kembali dari perdagangan orang. Sangat mungkin bahwa ada lebih banyak kasus 
perselingkuhan yang tidak muncul dalam wawancara karena topik ini bersifat sensitif. 
 
Perubahan dalam kehidupan keluarga dari waktu ke waktu 
Status perkawinan responden dan komposisi keluarga cukup cair dan berubah-ubah 
sepanjang hidup mereka–sebelum migrasi, ketika diperdagangkan dan selama reintegrasi. 
Hal ini umumnya terjadi pada responden perempuan. Sementara 26 dari 39 perempuan 
korban yang diperdagangkan untuk pekerjaan rumah tangga berstatus menikah ketika 
mengalami perdagangan orang, status ini berubah pada tahap kehidupan mereka 
selanjutnya. Dari lima perempuan yang bercerai dan mempunyai anak ketika 
diperdagangkan untuk pekerjaan rumah tangga, empat orang dari mereka kemudian 
menikah lagi dalam kurun waktu setahun setelah kembali ke Indonesia. Dua (dari tiga) 
perempuan yang belum menikah ketika diperdagangkan untuk pekerjaan rumah tangga 
menikah antara satu dan tiga tahun setelah kembali ke Indonesia. 
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Perempuan yang diperdagangkan untuk eksploitasi seksual juga mengalami perubahan 
status perkawinan dari waktu ke waktu. Dari 20 perempuan yang diperdagangkan untuk 
eksploitasi seksual, enam orang berstatus menikah ketika diperdagangkan. Dua (dari 
sembilan) perempuan yang belum menikah ketika sebelum terjadi perdagangan orang 
kemudian menikah, baik saat mereka diperdagangkan atau setelah keluar dari perdagangan 
orang. Kehamilan telah menyebabkan pernikahan pada setidaknya tiga perempuan yang 
diperdagangkan untuk eksploitasi seksual. Dua (dari lima) perempuan yang berstatus 
bercerai dan mempunyai anak ketika diperdagangkan menikah lagi selama reintegrasi. 
Dapat dikatakan, situasi beberapa perempuan tetap sama selama hidup mereka setelah 
perdagangan orang.  
 
Laki-laki korban perdagangan orang juga mengalami perubahan status perkawinan dari 
waktu ke waktu, meskipun dengan variasi yang lebih sedikit dari perempuan. Dari 29 laki-
laki yang berstatus menikah ketika diperdagangkan, 26 masih berstatus menikah setelah 
mengalami perdagangan orang. Namun, dua (dari 29) bercerai atau berpisah dari istri 
mereka setelah kembali ke rumah. Dan, dalam beberapa kasus lain, para korban laki-laki 
melaporkan mengalami perselisihan dan masalah perkawinan yang berpotensi 
menyebabkan perceraian. Dalam beberapa kasus, tampaknya pernikahan tersebut tidak 
akan bertahan menghadapi tekanan-tekanan ketika terjadi perdagangan orang dan 
reintegrasi pasca-perdagangan orang. Dari 19 laki-laki korban yang berstatus belum 
menikah ketika diperdagangkan, sepuluh orang masih berstatus belum menikah pada saat 
diwawancarai. Delapan laki-laki yang berstatus masih lajang ketika diperdagangkan 
kemudian menikah selama reintegrasi. Namun, tidak semua pernikahan mereka 
berlangsung langgeng.  
 
Lingkungan keluarga dan kehidupan setelah trafficking 
Mayoritas (65 dari 108) korban trafficking kembali tinggal di lingkungan keluarga yang 
sama dengan sebelum mereka bermigrasi atau mengalami trafficking. 
Responden yang menikah sering kali kembali hidup dengan keluarga inti–bersama 
pasangan dan anak-anak. Namun banyak responden hidup dalam keluarga besar dengan 
orang tua atau mertua di rumah yang sama. Dalam beberapa kasus, orang tua atau mertua 
mereka tinggal bersama mereka.  
 
Table #8. Situasi kehidupan responden selama trafficking dan selama 
reintegrasi, dibedakan berdasarkan jenis kelamin dan bentuk trafficking 
 
Kembali 
dan tetap 
dalam 
situasi 
yang sama 
seperti 
sebelum 
trafficking 

Laki-laki korban 
trafficking untuk 
berbagai bentuk 
eksploitasi tenaga kerja 
(n=30) 

Perempuan korban 
trafficking 
eksploitasi seksual 
(n=10) 

Perempuan korban 
trafficking pekerja 
rumah tangga (n=25) 

Keluarga inti  8 Keluarga inti 1 Keluarga inti 
 

13 

Dengan orang tua  
 

10 Dengan orang 
tua 

7 Dengan orang tua 4 

Dengan mertua  10 Dengan mertua 1 Dengan mertua 
 

4 

Lain-lain (saudara 
kandung atau kakek 
nenek) 

2 Lain-lain 
(kakek nenek )  

1 Lain-lain (sendiri 
dengan anak-anak, 
kakek nenek, atau 
bibi)  
 

4 

 
Namun demikian, umumnya mereka hidup di rumah milik orang tua atau mertua mereka, di 
mana sering kali melibatkan pengaturan yang berbeda (dan sering kali lebih rumit). Mereka 
yang belum menikah biasanya tinggal dengan orang tuanya setelah kembali, ada pula, 
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walaupun jarang terjadi, yang tinggal sendiri. Beberapa korban yang belum menikah tinggal 
dengan anggota keluarga besar, misalnya saudara kandung, bibi, paman atau kakek-nenek. 
Beberapa korban merupakan orang tua tunggal baik karena bercerai atau kematian dan 
tinggal dengan anak mereka serta keluarga besar atau keluarga ipar (biasanya orang tua atau 
mertua). Beberapa korban merupakan janda atau duda, cerai atau mati dan tinggal sendiri 
setelah trafficking. Beberapa tinggal dengan anak kecil yang mereka besarkan sendiri. Ada 
pula yang memiliki anak yang telah dewasa dan tinggal bersama mereka (terkadang tinggal 
bersama pasangan dan anak mereka) atau tinggal di tempat lain dan korban tinggal sendiri. 
Beberapa responden tidak kembali ke keluarganya sama sekali. 
 
Meskipun responden kembali pada lingkungan keluarga yang sama dengan sebelum mereka 
mengalami trafficking, banyak perubahan yang bisa terjadi dalam lingkungan keluarga, 
seperti orang tua yang pindah untuk hidup bersama, menikah dan pasangan pindah ke 
rumah yang sama, pasangan bermigrasi untuk bekerja, harus merawat keluarga dan 
sebagainya. Perubahan ini diketahui dan memperngaruhi kehidupan setelah trafficking, 
pola reintegrasi dan hasilnya. Komposisi keluarga dan pola tempat tinggal sering kali 
berubah dari waktu ke waktu selama integrasi, setidaknya sebagai reaksi terhadap 
perubahan status pernikahan.  
 
Ada banyak anggota keluarga yang terlibat dalam skala dan tahap yang berbeda dalam 
proses reintegrasi, dan lingkungan keluarga sering kali sangat komplek dengan berbagai 
bentuk dukungan dan ketegangan yang terjadi. Bahkan dalam satu keluarga, anggota 
keluarga memiliki berbagai sikap, perilaku, aksi dan reaksi yang sering kali bertentangan. 
Terutama setelah beberapa waktu dan dalam menanggapi faktor eksternal. Beberapa 
anggota keluarga mendukung dan membantu; yang lain justru mengkritisi dan tidak 
mendukung. Semua faktor dan variasi ini masing-masing mempengaruhi hasil reintegrasi 
korban dan keluarga besar–kadang-kadang positif, kadang-kadang negatif.  
 
5.1 Lingkungan keluarga yang mendukung  
Keluarga, bagi hampir semua korban adalah sumber utama dukungan dan bantuan setelah 
trafficking dan dalam jangka panjang. Kembali kepada keluarga dalam kebanyakan kasus 
merupakan pilihan utama. Namun hal ini juga terjadi karena kebutuhan–misalnya, akibat 
tidak adanya layanan dan dukungan secara umum, terbatasnya jangkauan layanan hingga 
tingkat komunitas lokal.  
 
Banyak responden menemukan bahwa keluarga umumnya adalah lingkungan yang aman, 
mendukung dan melindungi. Mereka yang berasal dari keluarga yang bahagia dan sehat 
sebelum mengalami trafficking dan umumnya juga kembali ke lingkungan keluarga yang 
positif. Pulang ke rumah menjadi hal emosional namun umumnya menjadi momen yang 
menggembirakan. Korban mendapat sambutan yang positif dari anggota keluarga ketika 
kembali. Korban dan anggota keluarga menggambarkan perasaan lega, gembira dan 
bersyukur. Selain dukungan emosional, korban juga sering mengandalkan keluarga untuk 
mendapat bantuan dan dukungan yang lebih nyata, termasuk tempat tinggal, makanan dan 
keuangan, membantu merawat anak-anak mereka serta tanggungan mereka dan sebagainya. 
Bahkan hubungan yang (atau mungkin telah) rusak selama perdagangan orang dan 
reintegrasi dapat, dalam beberapa situasi, dipulihkan dan diperbaiki.  
 
“[Anak saya] bilang katanya bersyukur aja pas lihat saya pulang ke rumah. [Dia] nangis aja”. 
(Perempuan diperdagangan untuk pekerjaan rumah tangga)  

“Mereka baik. Mereka tahu saya sendiri pulang engga bawa uang. Rokok dikasih, ngopi juga 
dikasih, padahal kita juga engga minta. Orang tua juga sama, ngasih uang”. (Laki-laki 
diperdagangkan untuk bekerja di kapal perikanan)  
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“[Suami saya] baik, dia bilang, Mungkin nasib kita engga berubah, kita cari [nafkah] sama-
sama disini. Walaupun sedikit dimakan sama-sama”. (Perempuan diperdagangan untuk 
pekerjaan rumah tangga)  

“Kalau suami itu sifatnya ah yang sudah mah sudah. Yang penting kamu selamat sudah, 
biarin sudah, dia mau berbuat apa, yang penting kamu selamat sudah. Jangan perpanjang, 
buang-buang waktu sudah aja biarin… Setelah kejadian, saya disuruh pulang, diem di rumah 
engga usah kerja. Dia bilang dia yang akan kerja”. (Perempuan yang diperdagangkan untuk 
eksploitasi seksual)  

“Ibu saya Alhamdulillah karena kebanyakan kalau ke sana kan biasanya engga kembali. 
Biasanya kalau di sana (di luar negeri) disiksa engga bakalan pulang malahan pulangnya 
jasadnya aja kan kebanyakan gitu ya. Ibu saya Alhamdulilah lihat anaknya udah selamat 
walaupun engga digaji dia engga mikirin gaji, engga mikirin baju, yang penting anaknya 
udah pulang”. (Perempuan diperdagangan untuk pekerjaan rumah tangga)  

“Alhamdulillah, [istri saya] baik engga ada problem… Paling istri suka ngomong, “Kita engga 
punya duit gimana, besok makan apa?” Entar nyari pinjeman katanya, barangkali dapet, 
suka gitu kalo belum kerja gitu. [Kalau istri saya dan mertua], pokoknya makan engga 
makan udah ngumpul di sini. Engga pernah [marah] kok. […] Iya, anak juga sayang gitulah 
sama saya, Alhamdulillah engga pernah neko-neko”. (Laki-laki diperdagangkan untuk 
eksploitasi tenaga kerja)  

 
5.2 Ketegangan dan tantangan di lingkungan keluarga 
Bahkan di lingkungan keluarga yang positif, reintegrasi tidak berlangsung secara sederhana 
dan perasaan-perasaan lega dan bahagia pada saat kembali sering kali hilang ketika 
menghadapi berbagai stres dan ketegangan yang muncul dalam keluarga dari waktu ke 
waktu. Orang yang diperdagangkan dan keluarga mereka mengalami banyak ketegangan di 
berbagai tingkatan yang berbeda dan berkaitan dengan berbagai faktor. Dalam pengaturan 
keluarga yang lebih kompleks, korban trafficking sering pulang ke lingkungan keluarga yang 
sangat tidak mendukung. Ketegangan dan masalah-masalah yang memicu seseorang 
menjadi korban perdagangan orang (dan mungkin telah berkontribusi pada keputusan 
seseorang untuk bermigrasi) tidak teratasi dan perdagangan orang memunculkan lapisan 
tambahan dari ketegangan. Ketegangan-ketegangan dapat ditimbulkan oleh: masalah 
keuangan dalam keluarga; konflik antara korban dan keluarga; perasaan malu dan 
dipersalahkan; dan rusak atau hancurnya hubungan pribadi.  
 
5.2.1 Masalah keuangan dalam keluarga. Biaya migrasi bagi korban 
dan keluarganya 
 
Beban utang dan tidak ada kiriman uang  
Sumber ketegangan yang paling jelas terlihat dalam keluarga setelah korban perdagangan 
orang pulang ke rumah adalah yang terkait dengan masalah keuangan dan ekonomi karena 
mereka tidak mengirimkan uang ketika bermigrasi (menjadi korban perdagangan orang) 
atau tidak membawa uang ketika mereka pulang. Sebagian kecil korban trafficking mampu 
mengirimkan uang ke keluarga atau membawa sejumlah uang saat mereka kembali ke 
rumah, yang setidaknya dapat mengurangi masalah keuangan yang bersifat mendesak. 
Namun jumlah uang tersebut jauh lebih sedikit dari yang dijanjikan dan diharapkan oleh 
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keluarga mereka, baik karena korban dibayar (digaji) lebih kecil dari yang disepakati dalam 
kontrak atau karena sebagian besar gaji mereka ditahan. 
 
Lilitan utang juga dapat menimbulkan 
ketegangan dalam keluarga. Beberapa 
korban (atau anggota keluarga mereka) 
terlilit utang sebelum bermigrasi dan 
mereka kemudian pergi bermigrasi untuk 
membayar utang-utang tersebut. Lebih 
jauh lagi, sebagian besar korban trafficking 
berutang ketika mereka hendak bermigrasi 
atau untuk membayar ongkos pulang. 
Beberapa responden berutang kepada 
anggota keluarga yang merawat anak-anak 
yang ditinggalkan. Beberapa korban 
berutang setelah kembali dari perdagangan 
orang, mereka meminjam uang ketika 
mereka belum mampu menemukan 
pekerjaan, karena kondisi fisik yang belum 
memungkinkan atau karena sakit akibat 
pengalaman perdagangan orang atau 
karena tidak adanya kesempatan kerja di 
komunitas.  
 
 
 
Perasaan dan reaksi korban perdagangan orang terhadap tekanan 
keuangan 
 

Korban trafficking menyatakan 
kecemasan, frustrasi dan kekecewaan 
mereka ketika mereka pulang ke rumah 
tanpa membawa uang, sering kali 
memperburuk situasi keuangan keluarga. 
Beberapa korban trafficking berstatus 
bercerai, berpisah atau janda, yang berarti 
bahwa mereka hanya mempunyai sedikit 

sistem pendukung setelah migrasi mereka mengalami kegagalan. Pada banyak responden 
perempuan yang telah bercerai, mantan suami mereka tidak merawat anak-anak mereka 
selama mereka tidak di rumah atau setelah mereka pulang. Banyak korban yang 
menggambarkan rasa frustrasi dan kecewa ketika kegagalan migrasi mereka telah merusak 
hubungan mereka dengan anak-anak mereka. Laki-laki dan perempuan di Indonesia 
memainkan peran penting dalam mendukung keluarga mereka. Ketidakmampuan 
mendapatkan uang dan mengirimkan uang kepada keluarga karena mereka mengalami 
perdagangan orang berarti "kegagalan" dalam menjalankan peran orang tua/suami-istri.  

“Bantuan yang dibutuhin itu buat bayar utang 
[kepada tetangga]… Waktu mau pergi ke luar 
negeri kan aku pinjam uang dan nanti kalau 
sudah berhasil dikembalikan. Tapi aku gagal”. 
(Perempuan diperdagangka untuk pekerja 
rumah tangga) 
 
“…kita habis-habisan lah. Kayak perhiasan 
ibu waktu berangkat dijualin, buat beli obat 
obatan buat ongkos transport. Sampai 
sekarang juga ya kadang kalau seumpama itu 
saya juga masih pengen mengembalikan 
semuanya. Disinilah rasa hutang saya kepada 
orang tua. Makanya saya juga pengen kalau 
misalnya punya dana atau apa orang tua saya 
nomor satukan dulu, walaupun saya punya 
istri. Saya sudah pernah bilang sama istri, 
saya pernah berjanji, kalau misalnya saya 
punya hutang sama orang tua saya”. 
(Laki-laki, diperdagangkan untuk bekerja di 
kapal ikan) 
 

“Yah, satu senang, satu sedih. Satu sisi saya 
seneng bisa keluar dari penjara [pusat 
tahanan untuk migran tidak berdokumen]. 
Satu sisi saya sedih karena tidak bawa 
uang”. (laki-laki, diperdagangkan untuk 
bekerja di kapal perikanan) 
 

“Setelah sampai di rumah. Saya diterima dengan baik oleh keluarga. Ibu saya 
sangat senang melihat saya. Anak saya senang. Saya juga senang melihat dia. Dia 
adalah anak yang baik. Suami saya bersyukur bisa melihat saya pada awalnya. Dia 
juga menangis waktu itu. Dia khawatir tentang keselamatan saya ... Tapi, setelah 
beberapa hari, suami saya kadang-kadang marah sama saya. Dia bilang, "Kamu 
engga bawa uang, setelah lama [di luar negeri].” Dia bilang begitu terus terutama 
ketika kami sedang butuh uang dan kita pun bertengkar. Saya takut dan malu 
kalau suami saya bilang begitu”. (Perempuan, dieksploitasi sebagai pekerja 
rumah tangga). 
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Tindakan dan reaksi anggota keluarga 
Kegagalan dalam mengirimkan uang ke keluarga atau kembali ke rumah tanpa 
membawa uang merupakan sumber stres bagi anggota keluarga yang ditinggalkan. 
Meskipun mereka bersyukur dan senang dengan kembalinya orang yang mereka 
cintai, sering kali muncul kekhawatiran dan ketegangan yang berkaitan dengan 
kondisi bahwa korban pulang ke rumah tanpa membawa uang.  
 
Beberapa korban menggambarkan beratnya tekanan dari para anggota keluarga karena ia 
kembali tanpa membawa uang dan bagaimana hal ini berpengaruh pada hubungan keluarga 
dari waktu ke waktu. Ketika terlilit utang, hal ini akan menambah lapisan dari tekanan. 
Tidak semua anggota keluarga berperilaku dengan cara yang sama. Korban perdagangan 
orang sering menghadapi perilaku yang mendukung dan perilaku tidak mendukung dari 
anggota keluarga ketika mereka menghadapi masalah ekonomi. Reaksi keluarga tidak hanya 
berkaitan dengan kegagalan korban dalam hal kondisi ekonomi yang disebabkan 
perdagangan orang, tetapi juga tentang ketidakmampuan anggota keluarga mereka untuk 
membantu anggota keluarga (yang menjadi korban) kembali ke rumah.  
 

 
Warga desa di sebuah pedesaan Jawa Barat. Foto: Peter Biro. 
 
Persoalan keuangan tidak selalu menjadi sumber utama dari ketegangan pada semua 
anggota keluarga, bahkan dalam situasi ekonomi yang sangat buruk. Dan dalam situasi 
tersebut, pada beberapa kasus, para korban masih dimungkinkan untuk menemukan 

 
“[Hubungan dengan keluarga] lebih buruk sekarang.[…] Waktu pertama sih dia nyadarin 
nya ya dia gagal kaya gitu. Tapi pas kayak gitu kenyataan sekarang lebih buruknya dia 
selalu menagih utang. Terus sering diusir, ‘Sana keluar dari sini ini!’ kayak gitu. Jadi kan 
kepikiran. Masya Allah, saya bilang, kok orang tua saya sendiri sama anak kayak gitu, 
sama cucu kaya gitu. Jadi batin jujur aja saya kelihatan nya tenang tapi batin terasa 
tertekan”. (Laki-laki diperdagangkan untuk bekerja di kapal perikanan) 
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beberapa bantuan dan dorongan di lingkungan keluarga, dari para anggota keluarga, 
termasuk orang tua, saudara kandung, pasangan, anak-anak atau bibi dan paman. Beberapa 
korban menerima bantuan keuangan dari para anggota keluarganya, di mana hal ini sangat 
penting untuk menumbuhkan kemampuan mereka untuk bangkit dari situasi perdagangan 
orang. 
 
5.2.2 Stres dan kesusahan. Ketegangan dan konflik antara korban 
dan keluarga  
 
Sumber stres dan kesusahan akibat eksploitasi trafficking 
Korban perdagangan orang di Indonesia, apapun bentuk eksploitasinya, umumnya pulang 
dalam keadaan sulit. Mereka sering mengalami gangguan kesehatan baik mental dan fisik 
sebagai akibat dari peristiwa yang mereka alami, termasuk kondisi hidup yang buruk, 
makanan dan air yang tidak memadai, kondisi kerja yang tidak aman dan berbahaya, 
kekerasan dan pelanggaran dan/atau tidak mendapat perawatan kesehatan.  
Kondisi hidup sebagian besar korban perdagangan orang sangat buruk dan tidak layak. 
Korban tinggal di tempat yang tidak higienis dan menyedihkan selama berbulan-bulan dan 
bahkan bertahun-tahun. Tempat tinggal sebagian besar korban, melekat di tempat kerja  
mereka, dengan kebebasan bergerak yang 
sangat terbatas dan sulit untuk melakukan 
komunikasi dengan orang lain. Korban 
umumnya mendapat makanan dengan 
kualitas yang buruk dan dengan jumlah 
yang tidak cukup dan, dalam beberapa 
kasus, mengalami keterbatasan akses 
untuk mendapat air minum. Tanpa 
terkecuali, korban trafficking (baik laki-
laki dan perempuan) diperkerjakan secara 
berlebihan (terlalu berat) sehingga sering kali tidak manusiawi. Orang Indonesia yang 
menjadi korban trafficking umumnya tidak dilengkapi peralatan yang dibutuhkan untuk 
melakukan pekerjaan mereka, termasuk pakaian kerja yang tepat dan alat pelindung. 
Kekerasan dan pelecehan sangat umum terjadi pada sebagian besar korban trafficking. Hal 
ini termasuk kekerasan fisik, psikologis dan seksual, yang dialami korban laki-laki dan 
perempuan. Banyak korban yang mengalami beberapa bentuk kekerasan sekaligus selama 

mereka dieksploitasi, kadang-kadang 
dilakukan oleh lebih dari satu orang. 
Banyak korban yang terdampak secara 
psikologis, bahkan mengalami trauma, 
oleh perdagangan orang–stres, cemas dan 
depresi. Perdagangan orang berdampak 
negatif dan pengaruhnya sangat buruk, 
baik secara langsung dan juga dalam 
jangka panjang, terhadap kesejahteraan 
korban trafficking yang telah kembali.  
 
Tindakan, reaksi, dan perilaku 
korban perdagangan orang 
Kondisi mental dan fisik yang kurang baik 
sering kali terlihat dari perilaku dan reaksi 
korban, yang pada gilirannya, berdampak 
pada hubungan mereka dengan anggota 
keluarga. Beberapa korban melaporkan 
bahwa mereka merasa cemas dan marah 
setelah pulang dan selama reintegrasi. 

 
Sumber stres dan kesusahan dari 
eksploitasi trafficking 
 

•   kondisi hidup yang buruk 
•   makanan dan air yang tidak memadai 
•   kondisi kerja yang berbahaya  
•   kekerasan dan pelecehan 
•   kurangnya perawatan kesehatan 

 

" Saya suka ketakutan kalau bangun 
kesiangan. Sampai sekarang masih 
terjadi…Saya ketakutan kayak masih disana 
terus [di luar negeri] … kalau kesiangan gitu.” 
(Perempuan yang diperdagangkan untuk 
pekerjaan rumah tangga) 
 
“[Kondisi mental saya] parah itu parah. Saya 
sakit lama. Makanya saya waktu itu engga 
usaha engga apa, habis-habisan lah waktu itu. 
[…] Saya goncang. Ya sudah mikirin biaya, 
mau berangkat mengalami kejadian seperti 
itu. Namanya disini belum pernah mengalami 
kejadian seperti itu. Terus di negeri orang 
mengalami itu, kayak gimana ya rasanya. 
Istilahnya mau minta tolong sama siapa”. 
(Laki-laki diperdagangkan untuk eksploitasi 
tenaga kerja) 
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Korban lainnya menggambarkan bahwa ia mengalami stres atau depresi di berbagai tahap 
reintegrasi. Perilaku yang demikian sering kali sulit untuk dipahami, diterima dan ditolerir 
oleh keluarga, terutama dalam jangka panjang.  
 
Sumber stres dan kesusahan di kalangan anggota keluarga korban 
Ada beberapa sumber stres bagi keluarga korban. Banyak anggota keluarga berupaya untuk  
berdamai dengan pengetahuan atas semua 
yang anggota keluarga mereka derita ketika 
dieksploitasi. Sumber lain dari stres adalah 
perilaku korban yang kadang-kadang tidak 
stabil atau stres selama reintegrasi. Dan 
karena anggota keluarga tidak mengetahui 
cerita lengkap tentang apa yang terjadi saat 
mereka diperdagangkan, hal ini sering kali 
membuat mereka sulit untuk memahami perilaku korban, terutama ketika tindakan dan 
perilaku tersebut terus berlangsung untuk waktu yang lama setelah mereka kembali dari 
trafficking. 
 
Anggota keluarga juga terdampak oleh ketidakhadiran korban (selama bermigrasi atau 
menjadi korban perdagangan orang), termasuk masalah ekonomi dan tidakadanya 
komunikasi dalam waktu yang panjang. Pada beberapa kasus, korban yang awalnya 
mengalami hubungan yang penuh dengan stres dan tertekan melaporkan adanya perbaikan 
dari waktu ke waktu.  
 
5.2.3 Merasa malu dan disalahkan. Tanggung jawab dan kesalahan 
di antara korban dan keluarga 

 
Korban merasa malu, bersalah dan 
bertanggung jawab  
Korban perdagangan orang umumnya 
menyatakan bahwa mereka merasa malu dan 
bersalah ketika mereka kembali dan selama 
mereka bereintegrasi. Beberapa korban 
merasa malu karena mengalami kegagalan 
dalam bermigrasi, pulang dengan tangan 
hampa atau bahkan mempunyai utang. Para 
korban–baik laki-laki maupun perempuan–
merasa malu karena tidak mampu 
mendukung dan merawat anggota 
keluarganya, terutama anak-anak. Para 
korban merasa malu karena telah gagal untuk 

memenuhi tanggung jawabnya–membantu orang tua dan merawat mereka di hari tuanya. 
Perasaan malu dan rasa bersalah juga, ada kalanya, disebabkan oleh apa yang keluarga 
mereka–terutama pasangan dan anak-anak–telah derita ketika korban berada jauh dari 
mereka dan jarang berkomunikasi. Rasa malu telah menyebabkan korban memilih untuk 
tidak mengungkapkan secara lengkap tentang pengalaman trafficking mereka kepada para 
anggota keluarga. Beberapa korban merasa malu karena "kegagalan" migrasi mereka, yang 
dikhawatirkan akan merendahkan mereka di mata orang-orang yang mereka cintai. 
Beberapa korban trafficking juga takut bahwa mereka akan dipandang rendah dan 
disalahkan karena hal-hal yang mereka alami ketika diperdagangkan–mengalami 
perkosaan, dipukul, dihina dan tampak tidak mampu menjaga dan melindungi diri mereka. 
Kondisi menyalahkan kadang-kadang berperan sebaliknya, termasuk korban trafficking 
menjadi marah kepada anggota keluarga - misalnya, ketika keluarga terlibat pada saat 
korban mengalami perdagangan orang. Beberapa korban menyatakan frustrasi terhadap 

Sumber stress bagi keluarga 
 

•   Mengetahui apa yang diderita korban  
•   Perilaku korban yang tidak stabil atau 

stres 
•   Ketidakhadiran korban ketika mereka 

sedang diperdagangkan 

 
Hal-hal yang menyebabkan rasa malu 
pada korban 
 
• Migrasi yang gagal; kembali ke rumah tanpa 
uang 
• Tidak mampu untuk membantu dan 
merawat anggota keluarga 
• Mempunyai utang 
• Gagal memenuhi dalam tanggung jawab 
berbakti kepada keluarga 
• Hal-hal yang diderita ketika diperdagangkan 
• Hal-hal yang keluarga telah derita ketika 
korban diperdagangkan 
• Kepercayaan yang dilanggar anggota 
keluarga  
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keluarga yang tidak berpegang pada kesepakatan yang telah dibuat terkait tugas-tugas 
keluarga yang ditinggalkan ketika mereka bermigrasi–merawat anak-anak yang ditinggalkan 
atau menggunakan uang yang dikirim secara 
bertanggung jawab.  
 
Disalahkan. Saling tuduh di antara 
anggota keluarga 
 
Banyak korban perdagangan orang yang 
disalahkan oleh anggota keluarga mereka, 
sebagian atau pada berbagai tingkatan, 
dengan berbagai alasan. Salah satu sumber 
yang bisa membuat mereka disalahkan adalah 
ketika mereka tidak berhasil saat bermigrasi, 
yang bisa memunculkan cemoohan dan dan 
tuduhan dari para anggota keluarga, termasuk 
orang tua, pasangan, anak-anak dan saudara-
saudara. 
 
Beberapa korban disalahkan karena beban akibat kegagalan migrasi mereka (yaitu 
trafficking) dipikul oleh anggota keluarga. Sumber-sumber lain dari penyalahan terhadap 
korban termasuk pasangan dan anak-anak yang merasa ditinggalkan atau diabaikan selama 
saat mereka bermigrasi. Para orang tua, terutama para ibu, disalahkan dan ditolak oleh 
anak-anak mereka yang merasa bahwa ketidakhadiran ibu mereka merupakan pengabaian 
dan penelantaran. Dalam beberapa kasus, anggota keluarga marah kepada korban 
trafficking karena pergi meninggalkan mereka di saat keluarga tengah menghadapi 
kesulitan, seperti ketika ada yang sedang sakit atau meninggal dunia. Perempuan yang 
diperdagangkan untuk eksploitasi seksual sering kali disalahkan karena telah terlibat dalam 
prostitusi (padahal mereka sebetulnya dipaksa). Beberapa laki-laki yang diperdagangkan 
untuk eksploitasi tenaga kerja mendapat tuduhan bahwa mereka telah menghambur-
hamburkan uang gaji ketika di luar negeri. Namun, kondisi dipersalahkan tidak selalu 
dialami korban dan sejumlah korban yang telah pulang menjelaskan adanya penerimaan 
keluarga atas pengalaman buruk mereka tanpa bersikap menyalahkan. Bahkan ketika makin 
banyak stigma dan situasi sosial yang bermasalah, kondisi di mana keluarga menyalahkan 
korban tidak selalu terjadi. Reaksi negatif dari anggota keluarga sering kali berubah dari 
waktu ke waktu. Kondisi saling tuduh yang terjadi di awal kedatangan korban, sering kali 
berubah menjadi sebuah penerimaan, setidaknya di beberapa segmen dan tingkatan yang 
berbeda di lingkungan keluarga.  
 
5.2.4 Hubungan yang rusak atau hancur. Mengelola kerenggangan 
dan keretakan  
 
Penyebab kerenggangan dan keretakan 
Korban perdagangan orang di Indonesia sering jauh dari rumah dan keluarga dalam waktu 
yang sangat lama. Berkisar antara beberapa bulan hingga beberapa tahun–dengan hanya 
sedikit (atau bahkan tanpa) kontak dengan anggota keluarga mereka. Dalam beberapa 
kasus, korban terus mengalami pemisahan dari anggota keluarga mereka bahkan setelah 
mereka berhasil melarikan diri atau keluar dari perdagangan orang–misalnya, selama 
mereka ditahan di luar negeri. Kesempatan mereka untuk melakukan kontak dengan 
keluarga dalam situasi ini pun sangat terbatas (sering kali hanya sekali komunikasi melalui 
telepon sesaat ketika mereka akan pulang ke rumah dan kadang-kadang bahkan tidak 
pernah sama sekali). Beberapa korban juga memiliki kontak dan komunikasi yang terbatas 
dengan anggota keluarga setelah mereka pulang ke rumah baik karena mereka harus bekerja 
jauh dari keluarga mereka (di kota lain, provinsi lain atau negara lain) atau karena mereka 

 
Hal-hal yang dapat membuat korban 
disalahkan oleh anggota keluarga 
 
• Migrasi yang gagal; kembali ke rumah tanpa 
uang 
• Tidak mampu untuk membantu dan 
merawat anggota keluarga 
• Mempunyai utang 
• Gagal memenuhi tanggung jawab berbakti 
kepada keluarga 
• Hal-hal yang diderita ketika diperdagangkan 
(misalnya ditangkap, eksploitasi seksual) 
• Hal-hal yang keluarga telah derita ketika 
korban diperdagangkan (misalnya sakit, 
kematian) 
• Gosip dan desas-desus 
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menjalani proses hukum untuk menuntut pelaku perdagangan orang dan harus tinggal di 
tempat di mana kasus hukum tersebut ditangani. 
 
 Diagram #3. Lamanya korban diperdagangkan  

 
 
Keterpisahan akibat perdagangan orang, diperparah dengan kurangnya komunikasi dengan 
keluarga, menyebabkan kerenggangan dan keretakan hubungan keluarga. Banyak hubungan 
keluarga terganggu dan bahkan hancur akibat pemisahan dan jarak yang jauh antara korban 
dan keluarga yang disebabkan oleh perdagangan orang. Masalah dalam lingkungan keluarga 
yang terjadi sebelum terjadinya perdagangan orang juga berarti bahwa beberapa "reuni" 
sangat sulit dan lebih rentan terhadap terjadinya keretakan keluarga. 
 
Hubungan orang tua/anak yang terganggu 
Salah satu dampak utama dari 
trafficking pada kehidupan banyak 
korban adalah dalam hal hubungan 
mereka dengan anak-anak mereka. 
Trafficking mengganggu korban 
untuk menjadi bagian dari kehidupan 
masa kecil anak-anak mereka; 
beberapa korban kembali ke rumah 
dan anak-anak mereka tidak 
mengenal mereka. Pada beberapa 
anak, perasaan negatif terhadap 
orang tua yang mengalami 
trafficking juga tumbuh akibat ketika 
orang tuanya tidak bersama mereka, anak-anak mendengar informasi dari orang lain 
(tentang orang tua mereka). Ketidakhadiran orang tua berdampak pada kesejahteraan anak 
dan dalam banyak kasus, mengganggu jaringan dukungan mereka. Hal ini terutama terjadi 
ketika yang menjadi korban adalah para ibu yang mana sosok seorang ibu umumnya 
merupakan sumber utama dari dukungan emosional bagi anak-anak di Indonesia.  
 
Perkawinan yang rusak dan hancur 
Ketegangan dan permasalahan muncul dalam banyak pernikahan ketika korban tidak di 
rumah. Dalam beberapa kasus, permasalahan dan ketegangannya masih tergolong "ringan" 
dan dapat diprediksi, biasanya berkaitan dengan masalah keuangan, malu dan disalahkan 
dan stres serta kesusahan. Namun, dalam beberapa kasus hubungan dengan pasangan 
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Laki-laki Perempuan

“….[Anak saya yang paling kecil] bilang: 
“Kenapa mama engga peduli sama [anak]?” 
Gimana dia bisa bilang engga peduli? Kalau 
Mama engga peduli, Mama engga mungkin 
pergi-pergi. Itu kan untuk makan [anak] dan 
supaya bisa sekolah. Sampai suatu hari anak 
sulung saya untuk membicarakan hal itu. […] 
Anak saya bilang, "Kami tidak membutuhkan 
uang Ibu, kami membutuhkan perhatian 
Ibu.” (Perempuan yang diperdagangkan 
untuk pekerjaan rumah tangga) 
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menjadi terganggu dan bahkan hancur ketika korban tidak berada di rumah (ketika 
mengalami trafficking). Perselingkuhan adalah masalah yang tidak jarang dihadapi oleh 
perempuan yang diperdagangkan. Laki-laki yang diperdagangkan juga mengalami gangguan 
dan keretakan dalam perkawinan mereka yang disebabkan oleh perdagangan orang. Hal 
yang paling umum, masalah perkawinan di kalangan laki-laki korban perdagangan orang  

adalah ketidakmampuan mereka untuk 
mengirimkan uang saat mereka 
bermigrasi, membawa uang saat pulang 
ke rumah dan/atau mencukupi kebutuhan 
keluarga ketika mereka sudah di rumah. 
Faktor lain yang penting dalam masalah 
perkawinan adalah bahwa para korban 
tidak bisa menghubungi dan 
berkomunikasi dengan keluarga ketika 
mereka dieksploitasi. Pada beberapa 
kasus, kekerasan dalam rumah tangga 
menjadi isu dalam pernikahan setelah 
perdagangan orang dan pada berbagai 
tahap reintegrasi.  
 
Kehancuran rumah tangga tidak mudah 
diperbaiki dan banyak korban 
menggambarkan masalah yang 
dihadapinya sebagai salah satu isu yang 
paling membuatnya tertekan selama 

reintegrasi. Beberapa pernikahan mengalami keruntuhan dari waktu ke waktu, di bawah 
beratnya tekanan keuangan dan antar pribadi. Dua puluh dari 108 responden dalam 
penelitian ini telah berpisah atau bercerai sejak mereka diperdagangkan dan/atau sejak 
mereka kembali dari perdagangan orang. Beberapa orang lain menjelaskan mengalami 
perselisihan dan masalah dalam perkawinan yang berpotensi menyebabkan perceraian.  
 

Ketegangan dalam keluarga 
inti dan keluarga besar 
 
Beberapa anggota keluarga merupakan 
sumber utama untuk mendapat 
bantuan. Lainnya, dalam keadaan sulit, 
dapat menimbulkan konflik dan 
masalah tambahan. Mereka termasuk 
orang tua korban (dan mertua), 
saudara, paman dan bibi, kakek-nenek 
serta para kerabat lainnya, baik kerabat 
dekat dan maupun jauh. Korban juga 
menggambarkan adanya keretakan dan 
kerenggangan pada banyak hubungan 
tersebut.  
 
Sejumlah korban menjelaskan bahwa 
mereka bermigrasi untuk dapat lebih 
membantu dan mendukung orang tua mereka dan kegagalan ketika bermigrasi dapat 
menjadi sumber ketegangan bagi beberapa korban dan orang tua mereka. Banyak orang tua 
korban perdagangan orang yang merawat cucu mereka ketika anak mereka/korban pergi 
bermigrasi, dengan kesepakatan bahwa anak mereka/korban trafficking akan mengirimkan 
uang untuk merawat anak-anak dan, apalagi, akan kembali dengan membawa sejumlah 

“Waktu saya [diperdagangkan di luar negeri], 
engga ada kontekan [dengan suami] selama 
setahun setengah lebih. Pas saya pulang, 
akhirnya saya dikasih kabar bahwa dia punya 
pacar lagi. Katanya, ‘Daripada kamu tau dari 
orang lain lebih sakit katanya lebih baik 
kamu tau dari aku’. Katanya, ‘ Aku bingung 
katanya ke sini sayang ke situ sayang ke 
kamu sayang’. Sakit. Bahkan sakit hatinya itu 
sampai sekarang belum ilang’”. (Perempuan 
yang diperdagangkan untuk pekerjaan 
rumah tangga) 
 
“Kita bisa pulang kampung, syukur-syukur 
bisa membina rumah tangga yang bubar itu… 
Harapan saya sih dengan mantan istri, 
soalnya dari faktor anak-anak”. (Laki-laki 
yang diperdagangkan di kapal perikanan) 
 

“Orang tua melihat saya itu sudah engga 
layak, sudah engga pantes, engga ngerasa 
kayak dulu itu keluarga itu. Saya sih sadar 
saya pengangguran, dan orang tua engga 
punya”. (Laki-laki yang diperdagangkan 
untuk eksploitasi tenaga kerja) 
 
“Kalau makan sih ditanggung sama mertua. 
Tapi kadang kita juga suka ngerasa engga 
enak sama omongannya. Kadang 
ngomongnya nyindir-nyindir tentang 
kejelekan saya gitu ke tetangga. Mertua juga 
ada keselnya liat itu liat suami di rumah 
terus. Sedangkan, pemasukannya cuma dari 
warung kecilnya mertua”. (Perempuan yang 
diperdagangkan untuk pekerjaan rumah 
tangga) 
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uang untuk memperbaiki situasi keluarga. Kegagalan untuk melakukan kesepakatan tadi 
dapat menjadi sumber ketegangan dengan keluarga, pada berbagai tingkatan. 
Hal ini akan semakin rumit lagi ketika kegagalan migrasi menyebabkan para orang tua 
korban harus mendukung anak mereka (korban) dan umumnya juga pasangan dan anak-
anak mereka setelah kembali.  
 
Korban yang pulang ke rumah dengan membawa anak yang lahir akibat pengalaman 
trafficking mereka juga dapat menjadi sumber stres dalam keluarga yang lebih luas. Banyak 
korban juga menjelaskan ketegangan dalam hubungan mereka dengan mertua (umumnya), 
juga anggota keluarga lain dari pasangan mereka (ipar). Dalam beberapa kasus, tragedi 
keluarga yang terjadi ketika korban trafficking berada jauh dari rumah, berdampak buruk 
pada individu korban dan lingkungan keluarga yang lebih luas. Dalam beberapa kasus, 
anggota keluarga yang terlibat dalam kasus trafficking seseorang, membuat situasi menjadi 
rumit (dan berpotensi tidak aman) selama reintegrasi.  
 
5.2.5 Beberapa isu, ketegangan dan kerentanan dalam keluarga 
Tantangan dan kerentanan sebagaimana dibahas di atas tidaklah berdiri sendiri. Orang yang 
diperdagangkan dan keluarga mereka menghadapi banyak, bahkan kadang-kadang, semua 
isu dan ketegangan tersebut, pada tingkatan yang berbeda dan pada tahap yang berbeda. 
Artinya, kesulitan keuangan biasanya terjadi atau meningkatkan konflik dan ketegangan 
dalam keluarga, termasuk perasaan malu dan saling menyalahkan, serta menyebabkan 
keretakan hubungan. Kondisi fisik atau psikologis yang kurang baik sering menyebabkan 
korban tidak mampu bekerja, yang kemudian memperparah masalah ekonomi, 
menimbulkan stres dan situasi saling menyalahkan di dalam keluarga. Isu-isu dan 
ketegangan sering kali saling memperkuat dan bersinggungan dan korban serta keluarga 
mereka terus berjuang pada berbagai tingkatan untuk bangkit dari situasi perdagangan 
orang. 
 
5.3 Berbagai reaksi dalam keluarga–mendukung dan 
tidak mendukung, positif dan negatif 
Keluarga bukanlah sebuah unit yang homogen; anggota keluarga bereaksi secara berbeda 
kepada korban perdagangan orang ketika mereka kembali ke rumah dan selama reintegrasi 
mereka. Beberapa responden menemukan ”rumah” mereka sebagai sesuatu yang bersifat 
mendukung dan tidak mendukung, “sehat” dan “menghancurkan”, positif dan negatif.  
Tidak hanya individu anggota keluarga yang bereaksi secara berbeda atas kepulangan 
korban, tetapi reaksi-reaksi tersebut juga berubah-ubah dari waktu ke waktu. Secara 
keseluruhan, para korban menggambarkan berbagai lingkungan keluarga setelah 
trafficking. Bagi banyak orang yang diperdagangkan, keluarga adalah fondasi penting bagi 
proses reintegrasi, di mana para anggota keluarga memberikan dukungan emosional, sosial 
dan/atau ekonomi. Responden lainnya menjelaskan hubungan keluarga yang tidak sehat 
dan negatif (bahkan kadang-kadang berbahaya), yang menghambat reintegrasi. Dan 
beberapa korban perdagangan orang menghadapi reaksi beragam dari para anggota 
keluarga, yang bersifat cair dan berubah-ubah dari waktu ke waktu.  
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Seorang ibu dan anaknya di sebuah desa di Jawa Barat. Foto: Peter Biro. 
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6. Berada di rumah. Pengalaman reintegrasi 
di lingkungan masyarakat  
Lingkungan masyarakat adalah faktor penting dan membingkai proses reintegrasi. 
Masyarakat mencakup berbagai individu dengan kadar keintiman dan jarak yang bervariasi 
dengan korban–teman, kenalan, tetangga, lingkungan sebaya, rekan kerja, pemimpin 
komunitas dan sebagainya. Baik ketika korban kembali ke komunitas asalnya atau menetap 
dalam komunitas baru, reintegrasi secara langsung menerima dampak dari lingkungan 
sosial budaya tempat korban hidup dari waktu ke waktu. Dan, seperti lingkungan keluarga, 
lingkungan komunitas dapat menjadi lingkungan yang kompleks dan kontradiktif, yang 
dapat mendukung atau tidak mendukung, dan membawa reaksi yang berbeda (bahkan 
kontradiktif) dari tetangga, teman dan lainnya, serta berubah dari waktu ke waktu.  
 

 
Seorang perempuan sedang menjemur pakaian di luar rumah keluarganya di Jawa Barat. Foto: Peter Biro. 
 
Tentang kehidupan Masyarakat 
Lingkungan masyarakat tempat korban tinggal setelah trafficking berbeda dari satu korban 
ke korban lainnya. Beberapa korban kembali hidup di komunitas asalnya; sementara yang 
lain berintegrasi ke komunitas yang baru. Dan beberapa korban pindah ke komunitas yang 
berbeda pada tahap reintegrasi yang berbeda, berdasarkan perubahan dan perkembangan 
yang terjadi dalam hidup mereka.  
 
Tujuh puluh sembilan dari 108 korban bereintegrasi pada komunitas asal mereka, kembali 
ke kehidupan yang sama dan serupa dengan sebelum trafficking. Sebaliknya, 29 dari 108 
korban berintegrasi dalam “komunitas baru.” Bagaimanapun, hal ini berarti menjadi sesuatu 
yang berbeda dalam kehidupan korban. Dalam beberapa kasus integrasi dalam komunitas 
baru hanyalah sementara. Dalam kasus lain, 18 dari 29 korban tinggal secara permanen di 
tempat yang baru, dan menetap disana setelah trafficking. Tujuh dari 29 berintegrasi di 
komunitas tempat mereka dieksploitasi, umumnya perempuan korban trafficking untuk 
prostitusi di Jakarta tetap tinggal disini. Delapan dari 29 korban berintegrasi dalam 
komunitas baru bersama pasangan dan tinggal dengan keluarga pasangan. Dalam beberapa 
situasi hal ini berarti pindah agak jauh dari komunitas asal (dan jaringan yang mendukung 
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mereka) termasuk ke desa yang berbeda dan bahkan di provinsi yang jauh. Contoh lainnya, 
tiga dari 29 korban berintegrasi pada daerah yang sama sekali baru setelah trafficking, di 
lokasi tempat mereka tidak mempunyai hubungan apapun.  
 
Diagram #4. Lingkungan masyarakat tempat korban trafficking 
bereintegrasi/berintegrasi 

Beberapa individu akhirnya pindah lagi dari komunitas barunya dan kembali ke komunitas 
asal mereka. Individu lainnya, yang telah bereintegrasi di komunitas asal mereka kemudian 
pindah ke komunitas baru untuk bekerja atau karena perkawinan. Situasi kehidupan 
merupakan hal yang cair dari waktu ke waktu dan beberapa korban pindah beberapa kali 
selama penelitian berlangsung.  
 
Tentang kehidupan masyarakat dari waktu ke waktu 
Beberapa pengaturan hidup berubah dari waktu ke waktu mengikuti kehidupan keluarga 
yang membaik atau memburuk. Sebagai contoh, dua perempuan awalnya tinggal di 
komunitas asalnya dan berpindah ke komunitas suaminya dan kemudian kembali ke asalnya 
lagi setelah bercerai. Selain itu, beberapa responden memiliki rencana jangka panjang untuk 
pindah tempat tinggal.  
 
Satu faktor penting bagi kesuksesan reintegrasi pada banyak korban perdagangan orang 
adalah dukungan di dalam masyarakat. Dalam beberapa situasi, situasi masyarakat sangat 
konstruktif dan mendukung serta menawarkan tempat untuk berkembang dan kesempatan 
untuk terjadi pemulihan serta reintegrasi. Di lain pihak, korban juga bisa mengalami 
diskriminasi, pengucilan kerentanan dan ketimpangan struktural di dalam lingkungan 
masyarakat. Pada saat yang sama, reaksi masyarakat sering kali tidak seimbang dan korban 
menggambarkan reaksi yang berbeda-beda dari teman, tetangga dan para anggota 
komunitas.  
 
6.1 Masyarakat yang mendukung  
Banyak korban yang menjelaskan penerimaan positif dan lingkungan masyarakat yang 
mendukung ketika mereka pulang dari perdagangan orang dan melanjutkan kehidupan 
mereka. Korban perdagangan orang menjelaskan merasakan ketenteraman dan dorongan; 
belas kasihan dan simpati; dukungan dan kebaikan; dan penerimaan secara keseluruhan 
dari orang-orang yang berbeda dalam masyarakat–teman, tetangga, rekan sebaya dan 
anggota masyarakat. 
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Beberapa teman dan tetangga menawarkan dukungan yang nyata termasuk bantuan 
keuangan, makanan, dan kebutuhan dasar lainnya serta bantuan menemukan pekerjaan. 
Sebuah masyarakat yang bersifat mendukung lebih umum didapatkan oleh korban yang 
diperdagangkan untuk eksploitasi tenaga kerja dan lebih jarang didapatkan oleh korban 
yang diperdagangkan untuk eksploitas seksual. Dalam beberapa kasus, hal ini disebabkan 
karena keterlibatannya dalam prostitusi diketahui masyarakat tempat mereka tinggal dan 
akibatnya mereka dipandang rendah. Juga, bisa dikatakan, karena banyak perempuan yang 
diperdagangkan untuk eksploitasi seksual berintegrasi di komunitas baru sehingga tidak 
dapat berharap dari relasi yang ada dan relasi dengan teman dan tetangga.  
 
Tetangga merasa prihatin pada saya karena saya sangat kurus ketika pulang [dari Timur 
Tengah]. (Perempuan yang diperdagangkan sebagai pekerja rumah tangga)  

Saya mendapat bermacam-macam reaksi [dari komunitas], yang pro dan kontra, ini takdir 
saya, mereka juga merasa kasihan karena suami saya sudah menikah lagi. Tapi sebenarnya 
saya senang sekali karena anak perempuan saya sukses. Ia lulus SMK. (perempuan yang 
diperdagangkan sebagai pekerja rumah tangga ) 

Mereka (tetangga dan anggota komunitas) memperlakukan saya dengan baik, 
Alhamdulillah.” (Perempuan yang diperdagangkan untuk eksploitasi seksual) 

[Tetangga-tetangga saya] baik pada saya. Banyak yang datang dan berkunjung, untuk 
menanyakan kabar. (Laki-laki yang diperdagangkan untuk eksploitasi tenaga kerja)  

Tetangga-tetangga memperlakukan saya dengan baik, kami baik-baik saja dan tidak pernah 
ada masalah. (Perempuan yang diperdagangkan sebagai pekerja rumah tangga)  

Tetangga saya baik, dia mau mendengarkan cerita saya. (Laki-laki yang diperdagangkan 
untuk eksploitasi tenaga kerja)  

 
6.2 Ketegangan, isu-isu dan tantangan di lingkungan 
masyarakat 
Beberapa korban trafficking menemukan dukungan dalam komunitas mereka. Namun 
demikian hal ini tidak selalu terjadi. Banyak korban merasa tidak nyaman, stres dan bahkan 
malu berada di masyarakat luas akibat pengalaman trafficking mereka dan akibat kegagalan 
mereka ketika bermigrasi. Dalam sejumlah kasus, rasa malu dan ketidaknyamanan ini lebih 
dikarenakan perasaan korban sendiri daripada karena penghakiman atau cemoohan dari 
teman, tetangga atau anggota masyarakat. 
 
Rasa malu yang luar biasa terjadi ketika ada orang lain di lingkungan tempat tinggal korban 
yang telah sukses bermigrasi. Namun, beberapa korban bisa merasa malu, minder dan tidak 
nyaman karena perlakuan yang mereka terima dari lingkungan masyarakat ketika kembali 
dan selama reintegrasi. Banyak korban yang menghadapi gosip, diskriminasi, cemoohan dan 
kecaman. Ada berbagai pemicu dari munculnya reaksi-reaksi dan sikap negatif di kalangan 
masyarakat, termasuk: kegagalan bermigrasi dan pulang tidak membawa uang; cemoohan 
karena ambisi mereka; dan tanggapan komunitas atas stres yang dialami atau perlakuan 
yang bermasalah di rumah; diskriminasi akibat perlakuan yang tidak diterima misalnya 
prostitusi dan kehamilan serta cemburu atas bantuan yang diterima. 
 
Saya merasa malu [dengan tetangga]. Pergi jauh-jauh [ke negara tujuan] dan tidak 
membawa pulang apa-apa (uang) ke rumah. (Laki-laki yang diperdagangkan untuk 
eksploitasi tenaga kerja)  
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Saya tidak pernah duduk bersama tetangga. Saya malu saat itu … kondisi saya saat itu secara 
mental [lemah]. (Laki-laki, diperdagangkan untuk bekerja di kapal perikanan) 

Ketika pertama saya sampai di rumah, sangat tertekan. Saya tidak membawa pulang 
uang. Saya berharap tidak pulang. Saya ingin kembali berlayar. Mengapa saya pulang 
tanpa uang? Malu untuk istri saya yang menghadapi tetangga, kecewa saja.. (Laki-
laki, diperdagangkan untuk bekerja di kapal perikanan)  

Saya tidak pernah bercerita pada tetangga tentang pengalaman buruk saya, saya 
tidak percaya pada mereka, saya khawatir mereka akan menyebarkannya. 
(Perempuan yang diperdagangkan untuk eksploitasi seksual)  

Ketika saya baru datang di desa, saya merasa malu. Semua orang tahu kalau saya 
tidak sukses. Semua orang ingin tahu cerita saya. Saya masih punya hutang [pada 
rentenir] yang harus saya kembalikan. (Perempuan yang diperdagangkan sebagai 
pekerja rumah tangga) 
 
 
6.2.1 Kembali tanpa uang, migrasi yang gagal, dan tidak sukses  

Banyak korban trafficking menjelaskan 
bahwa mereka dicemooh dan digunjingkan 
karena kegagalan mereka bermigrasi, 
karena kembali tanpa membawa uang atau 
tidak mengirimkan uang selama bekerja di 
luar negeri. Dalam beberapa kasus, korban 
trafficking menjelaskan bahwa kegagalan 
mereka bermigrasi menyebabkan tuduhan 
yang tidak adil dan tidak benar dari teman 
dan tetangga, yaitu bahwa mereka 

memboroskan gaji dan menghabiskannya dengan berfoya-foya untuk diri mereka sendiri 
atau tidak bekerja keras ketika berada di luar negeri. Kegagalan ketika bermigrasi juga dapat 
berarti bahwa korban tidak mampu menjalankan kewajiban sosialnya dalam masyarakat–
misalnya tidak membawa hadiah atau oleh-oleh untuk teman-teman dan tetangganya, atau 
tidak meminjamkan (atau kadang-kadang memberikan) uang dari hasil kerjanya. Banyak 
korban trafficking tidak mengungkapkan bahwa mereka korban eksploitasi (atau sejauh 
mana mereka dieksploitasi) pada teman dan tetangga, yang menyebabkan salah komunikasi 
dan salah paham antara korban dan komunitas. Tanggapan negatif dari orang-orang dalam 
komunitas tidak hanya mempengaruhi kesejahteraan korban secara mental tetapi juga 
mempengaruhi keputusan tentang di mana mereka akan tinggal dan apa yang akan 
dilakukan setelah trafficking.  
 
6.2.2 Dicemooh karena ambisi, “cita-cita yang terlalu tinggi” 
Sumber ketegangan lain antara korban 
trafficking dan anggota komunitasnya adalah  
anggapan tentang “ambisi” korban yang 
terlalu tinggi, mempunyai keinginan terlalu 
banyak, dan tidak puas dengan yang dimiliki 
(tidak menghargai kehidupan di desa). 
Bahkan dalam situasi korban sangat 
menderita, mereka masih tetap menghadapi 
cemoohan. 

“Beberapa [tetangga] bilang bahwa saya bikin 
kesalahan disana. Saya engga ngerti kenapa 
orang-orang bilang begitu, tentang kejelekan 
orang lain.’ …. “Tetangga di seberang rumah 
menganggap saya tidak mau bekerja dan saya 
terlalu pilih-pilih”. (Perempuan yang 
diperdagangkan sebagai pekerja rumah 
tangga) 
 

“[Tetangga memberikan] komentar negatif],  
[mereka bilang] ‘jangan punya cita-cita 
terlalu tinggi seperti ingin memiliki bulan, 
jangan sombong, cari rejeki disini saja’… Saya 
bercerita pada teman tentang pergi ke luar 
negeri dan keinginan memiliki rumah. Hal ini 
dianggap sesuatu yang terlalu tinggi 
[sombong] dan sekarang teman-teman selalu 
membicarakan hal tersebut.” (Laki-laki yang 
diperdagangkan untuk eksploitasi tenaga 
kerja) 
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6.2.3 Karena stres atau perilaku yang ‘bermasalah’ di rumah  
Banyak korban trafficking kembali dalam keadaan stres, cemas dan secara umum dalam 
kondisi buruk. Banyak yang mengalami stres atau depresi dalam beberapa waktu setelah 
kepulangan mereka, berbulan-buan bahkan bertahun-tahun. Hal ini sering kali 
menyebabkan korban berperilaku dan bereaksi dalam keadaan stres yang kemudian menjadi 
sumber pergunjingan dan cemoohan diantara teman dan tetangga. Cemoohan seperti ini 
khususnya terjadi ketika anggota komunitas tidak tahu hal yang terjadi pada korban dan 
banyak korban memilih untuk tidak bercerita pada keluarganya apalagi dengan 
komunitasnya. Hal ini berarti teman dan tetangga tidak selalu memahami mengapa korban 
berperilaku stres sehngga mengakibatkan kesalahpahaman dan salah perlakuan.  
 
6.2.4 Diskriminasi akibat perilaku “yang tidak dapat diterima” 
(prostitusi, hamil, ditahan/dipenjara) 

Beberapa korban mengalami diskriminasi 
dan kecaman karena hal yang mereka 
lakukan (atau terpaksa mereka lakukan) 
selama trafficking. Perempuan dan anak 
perempuan yang diperdagangkan sering 
kali mengadapi diskriminasi yang 
bervariasi di masyarakat akibat 
keterlibatannya dalam prostitusi. Mereka 

tetap disalahkan bahkan ketika sebenarnya masyarakat mengetahui bahwa mereka dipaksa 
untuk bekerja di prostitusi. Korban trafficking juga mengalami diskriminasi dan cemoohan 
karena hal mereka alami ketika mereka diperdagangkan–misalnya pemerkosaan dan hamil 
di luar nikah. Korban juga mengalami diskriminasi karena dianggap sebagai pelaku 
kejahatan ketika mereka ditangkap dan ditahan sebagai imigran tanpa dokumen. 
 
6.2.5 Dicemburui karena menerima bantuan  
Beberapa korban menjelaskan masalah karena anggota komunitas cemburu atau tidak suka 
karena mereka menerima bantuan atau dukungan selama reintegrasi. Dalam kasus lainnya, 
korban menjelaskan bahwa orang-orang di komunitasnya tidak suka karena ia mampu 
membeli sesuatu atau melakukan hal-hal yang tidak dapat mereka lakukan dan kondisinya 
lebih baik dibandingkan mereka. 
  
6.2.6 Berbagai sumber ketegangan dan isu-isu di masyarakat 
Dalam beberapa contoh, isu dan ketegangan di kalangan korban dan anggota masyarakat 
terjadi karena berbagai sebab, yang saling berkaitan dan saling memperkuat. Gunjingan dan 
kecaman masyarakat sangat mempengaruhi beberapa hubungan individu korban dengan 
anggota masyarakat ketika ia terus menerus diceritakan secara negatif dan dalam kurun 
waktu yang panjang. 
 
6.3 Reaksi yang berbeda, yang positif, yang negatif  
Dalam banyak komunitas, reaksi dan perlakuan pada korban trafficking selama reintegrasi 
berbeda dari satu korban ke korban lainnya. Beberapa teman dan tetangga merupakan 
sumber dukungan dan kenyamanan bagi korban, sementara yang lainnnya menggunjingkan, 
mencemooh dan mendiskriminasikan mereka. Banyak responden menghadapi reaksi yang 
barcampur dari komunitasnya–menerima dukungan dan pemahaman dari beberapa teman 
dan tetangga tapi tidak dari yang lain. Bahkan di tengah-tengah respon negatif dari 
masyarakat, sangat dimungkinkan untuk menemukan seseorang (atau beberapa orang) yang 
mendukung dalam masyarakat. Dalam banyak contoh, reaksi komunitas berubah dari waktu 
ke waktu. Namun waktu tidak selalu membuat hubungan korban dan komunitasnya menjadi 
lebih baik.  

“Tantangannya itu ketika masyarakat itu tahu 
[tentang prostitusi yang dialami]. Kalau 
orang awam itu kan engga mau tahu kita dulu 
penyebabnya karena apa, mereka tahunya 
bahwa kamu nakal disitu”. (Perempuan yang 
diperdagangakan untuk eksploitasi seksual) 
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Sebuah usaha kecil di sebuah desa di Jawa Barat. Foto: Peter Biro. 
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7. Kesimpulan dan rekomendasi 
Korban perdagangan orang di Indonesia menanggung beban berat dan luka mendalam yang 
diakibatkan oleh eksploitasi yang mereka alami–fisik, psikologis, ekonomi, emosional–dan 
sering kali harus berjuang untuk dapat pulih dan melanjutkan hidupnya setelah mengalami 
perdagangan orang. Mereka juga kembali untuk menghadapi permasalahan dan kerentanan 
yang sudah ada dalam kehidupan mereka dan keluarganya, di mana keluarga telah berharap 
bahwa masalah dan kerentanan tersebut dapat diatasi atau berkurang melalui migrasi 
mereka. Kebijakan dan program reintegrasi harus menyasar berbagai kebutuhan dan 
kerentanan korban. Namun demikian, mempertimbangkan reintegrasi setelah perdagangan 
orang hanya dari perspektif individu korban saja tidak cukup. Reintegrasi terjadi dalam 
lingkup sosial yang lebih luas dari keluarga dan masyarakat, sehingga penting untuk 
memahami dan memperhitungkan perspektif dan pengalaman anggota keluarga korban dan 
lingkungan masyarakat di mana mereka berintegrasi. Hal ini sering kali melibatkan banyak 
anggota keluarga dan masyarakat, yang masing-masing memiliki potensi untuk memberi 
pengaruh (positif atau negatif) dan berdampak pada pemulihan dan reintegrasi korban 
perdagangan orang. 
 
Keluarga adalah faktor kunci baik dalam keberhasilan atau kegagalan reintegrasi korban 
perdagangan orang. Selain harus mengelola tantangan individu mereka sendiri, korban juga 
harus menghadapi dan mengelola reaksi dan tanggapan dari anggota keluarga mereka ketika 
mereka kembali dari perdagangan orang dan juga reaksi dan tanggapan keluarga dari waktu 
ke waktu. Eksploitasi perdagangan orang telah memakan banyak korban yang merupakan 
anggota dari keluarga-keluarga di Indonesia–anak-anak mereka, pasangan, orang tua, 
saudara dan kerabat. Hal yang sama pentingnya adalah memperhitungkan lingkungan sosial 
di mana korban berintegrasi atau bereintegrasi. Apakah kembali ke komunitas asal mereka 
atau menetap di lingkungan masyarakat baru, reintegrasi langsung dipengaruhi oleh 
lingkungan sosial budaya yang lebih luas di mana korban tinggal dari waktu ke waktu. Dan, 
seperti halnya keluarga, lingkungan masyarakat adalah lingkungan yang kompleks dan 
kontradiktif, baik yang mendukung maupun tidak mendukung dan melibatkan berbagai 
reaksi (kadang-kadang bertentangan) dari teman, tetangga dan lain-lain, termasuk yang 
berubah dari waktu ke waktu.  
 
Berbagai tantangan dan kerentanan di lingkungan keluarga dan masyarakat jarang berdiri 
sendiri. Orang yang diperdagangkan dan keluarga mereka menghadapi banyak sekali 
tantangan dan kerentanan, sebagian besar dan kadang-kadang semua masalah dan 
ketegangan dibahas, pada derajat dan tahap yang berbeda. Pada saat yang sama, selain 
ketegangan, isu-isu dan tantangan yang dihadapi dalam lingkungan keluarga dan 
masyarakat, ada juga wilayah yang signifikan dari ketahanan dan dukungan di keluarga dan 
masyarakat, yang mendukung, mendorong dan menggembleng keberhasilan pemulihan dan 
reintegrasi korban. Ini adalah temuan yang berarti dalam lingkungan di mana begitu banyak 
korban yang tidak teridentifikasi dan tidak terbantu dan, menunjukkan kebutuhan yang 
besar untuk mengidentifikasi dan meniru bentuk-bentuk dukungan dan bantuan yang 
bersifat lokal dan informal. 
 
Temuan-temuan ini menyoroti kebutuhan untuk lebih memahami lingkungan keluarga dan 
masyarakat di mana orang yang diperdagangkan kembali ketika merancang dan 
melaksanakan intervensi reintegrasi (dan perlindungan). Mengidentifikasi dan menguraikan 
poin-poin umum dari ketegangan dan ketahanan merupakan titik awal yang berharga bagi 
pemahaman reintegrasi yang lebih baik dalam keluarga dan masyarakat setelah pengalaman 
perdagangan orang. Mempertimbangkan dinamika hubungan keluarga dan masyarakat 
dalam rancangan respon reintegrasi dapat berkontribusi secara substansial untuk 
mewujudkan bantuan dan perlindungan yang lebih efisien dan tepat. Kegagalan untuk 
mempertimbangkan korban perdagangan orang dan keluarga dan masyarakat dalam setiap 
diskusi atau intervensi berarti melewatkan faktor yang penting, bahkan bisa dikatakan 
sangat penting, dalam proses reintegrasi dan kemungkinan keberhasilannya. Rekomendasi 
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berikut ini ditujukan untuk meningkatkan kebijakan dan program reintegrasi untuk korban 
perdagangan orang dan ditujukan kepada para praktisi dan pembuat kebijakan untuk 
mendukung pekerjaan mereka dengan para korban dan keluarga mereka agar bisa "move 
on" dari perdagangan orang. 
 

 Rekomendasi untuk mendukung individu korban 
perdagangan orang  
 

•   Menawarkan program bantuan yang bersifat jangka panjang dan komprehensif 
yangditujukan untuk reintegrasi.  

•   Menawarkan bantuan untuk memenuhi semua kebutuhan korban dan mengatasi 
semua kerentanan.  

•   Menawarkan bantuan kepada semua korban perdagangan orang.  
•   Meningkatkan akses para korban terhadap layanan di tingkat desa.  
•   Memastikan bahwa kebutuhan spesifik terkait perdagangan orang diidentifikasi dan 

ditangani.  
•   Meningkatkan peran dan kompetensi pekerja sosial di tingkat lokal.  
•   Melindungi hak-hak korban ketika membantu para anggota keluarga.  

Rekomendasi untuk bekerja dengan keluarga korban 
perdagangan orang 
 

•   Mengidentifikasi dampak dari perdagangan orang terhadap keluarga korban.  
•   Memasukkan anggota keluarga korban dalam pemberian bantuan.  
•   Memahami dan mengakomodir latar (setting) keluarga di semua kerja-kerja 

reintegrasi.  
•   Menawarkan peluang untuk mediasi keluarga dan konseling.  
•   Menyediakan bantuan yang memperhitungkan berbagai kebutuhan dan situasi 

korban (dengan keluarga mereka yang berbeda, konstelasi dan kebutuhan).  
 

Rekomendasi untuk meningkatkan reintegrasi korban 
perdagangan orang di lingkungan masyarakat mereka 
 

•   Mempertimbangkan dan mengakomodir dinamika masyarakat dalam program dan 
kebijakan reintegrasi.  

•   Membangun kepekaan para tokoh masyarakat terhadap isu perdagangan orang, 
termasuk semua bentuk perdagangan orang dan semua kategori korban, dan hak-
hak/kebutuhan korban.  

•   Bekerja dengan para tokoh masyarakat dalam identifikasi dan rujukan korban 
perdagangan orang.  

•   Mengatasi diskriminasi, marjinalisasi dan stigmatisasi sebagai bagian dari upaya 
reintegrasi di masyarakat.  

•   Mengidentifikasi berbagai penyebab ketegangan di masyarakat, stigma dan 
diskriminasi terhadap para korban, dari berbagai bentuk perdagangan orang dan 
dalam latar (setting) yang berbeda.  

•   Menawarkan bantuan yang tidak terlihat dalam masyarakat.  


