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Buku ini dipersembahkan untuk para korban perdagangan orang dan keluarganya yang 
sedang dalam proses pemulihan dan reintegrasi. Kami sangat berterimakasih kepada 108 
korban perdagangan orang yang telah berpartisipasi dalam penelitian ini. Kami belajar 
banyak tentang berbagai resiko dan ketahanan dalam kehidupan sehari-hari mereka 
sebelum dan setelah mengalami perdagangan orang.   
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Sambutan Kementerian Pemberdayaan Perempuan 
dan Perlindungan Anak 
 
Assalamualaikum Wr.Wb 

Salam sejahtera bagi kita semua, 

Tindak pidana perdagangan orang merupakan bentuk perbudakan modern (modern 
slavery) yang tidak hanya terjadi di dalam negeri tetapi sudah melalui linta negara, dalam 
mata rantai para pelaku yang dilakukan baik oleh perseorangan maupun terorganisasi. 

Modus dan tujuan tindak pidana perdagangan orang terus berkembang seiring waktu. 
Banyak pelaku perdagangan orang menjadikan korbannya untuk dieksploitasi secara 
ekonomi, fisik atau seksual. Pelaku yang menjanjikan pekerjaan dengan gaji besar sering 
membuat korban terbuai dan tertipu. Pada kenyataannya setelah tiba di daerah tujuan, 
korban dijadikan pekerja seks atau buruh dengan gaji yang begitu minim atau bahkan tidak 
digaji sama sekali. Beberapa waktu ini juga marak terjadi perdagangan orang dalam bentuk 
jual beli organ tubuh dan penjualan bayi. 

Berbagai peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan sebagai landasan hokum bagi 
upaya untuk melakukan pencegahan dan penanganan dalam pemberantasan tindak pidana 
perdagangan orang, diantaranya telah diundangkannya Undang-Undang Nomor 21 tahun 
2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Peraturan Pemerintah 
Nomor 9 tahun 2008 tentang Tata Cara dan Mekanisme Pelayanan Terpadu bagi Saksi 
dan/atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang, Peraturan Presiden Republik 
Indonesia Nomor 69 tahun 2008 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak 
Pidana Perdagangan Orang dan peraturan kebijakan lainnya. Di dalam peraturan/kebijakan 
tersebut disebutkan bahwa setiap saksi dan/atau korban perdagangan orang berhak atas 
layanan rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, pemulangan, reintegrasi sosial, bantuan 
hukum dan restitusi.  

Penerbitan buku “Kehidupan Kami. Kerentanan dan Ketahanan Korban Perdagangan Orang 
(Trafficking) di Indonesia” memberikan gambaran tentang pengalaman para korban, 
penyintas serta keluarga korban perdagangan orang. Buku ini diharapkan dapat memberi 
pemahaman dan kepekaan kepada kita untuk meningkatkan upaya-upaya pencegahan serta 
pemenuhan hak-hak saksi dan/atau korban perdagangan orang.  

Demikian beberapa hal yang dapat saya sampaikan. Semoga buku “Kehidupan Kami. 
Kerentanan dan Ketahanan Korban Perdagangan Orang (Trafficking) di Indonesia” dapat 
memberikan manfaat yang maksimal bagi program perlindungan perempuan, terutama bagi 
para korban perdagangan orang. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih dan 
memberikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada penyusun, penyunting terutama 
kepada Rebecca Surtees yang telah mencurahkan tenaga dan pikirannya, serta kepada 
seluruh pihak yang telah mendukung penerbitan buku ini. 

Wassalamualaikum Wr.Wb. 

Jakarta, Maret 2017 
 

 

 
DR. WAHYU HARTOMO, M.SC 
SEKRETARIS KEMENTERIAN 
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 
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Sambutan Kementerian Sosial Republik Indonesia 
 
Puji syukur ke-Hadirat Allah SWT karena atas limpahan rahmat dan perkenan-Nya, buku 
hasil penelitian tentang penanganan perdagangan orang di Indonesia telah selesai disusun 
oleh NEXUS Institute Amerika Serikat. Buku ini merupakan kajian kedua yang diberi judul 
“Kehidupan Kami, Kerentanan dan Ketahanan Korban Perdagangan orang (Traficking) di 
Indonesia” yang memfokuskan pada dinamika kehidupan korban perdagangan orang yang 
lebih luas. 
 
Persoalan dan atau permasalahan social dari tahun ke tahun selalu bertambah, seiring 
semakin kompleknya kehidupan manusia. Salah satu persoalan yang menjadi perhatian kita 
adalah tentang human trafficking atau fenomena perdagangan manusia. Korban 
perdagangan orang merupakan salah satu Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial 
(PMKS) yang menjadi mandat layanan kesejahteraan sosial dibawah Kementerian Sosial.  
Diantara bentuk-bentuk humantrafficking yang ditangani Kementerian Sosial adalah buruh 
anak, buruh paksa, penghambaan, pekerja seks anak, pekerja seks komersial, penipuan-
penipuan pekerja ke luar negeri untuk kepentingan kerja paksa dan murah, serta perlakuan-
perlakuan kekerasan lainnya. 
 
Departemen Luar Negeri Amerika Serikat pada 2010 menyebutkan bahwa Indonesia 
merupakan salah satu negara sumber human trafficking, negara tujuan dan transit bagi 
perempuan, anak-anak dan orang-orang yang menjadi sasaran human trafficking, 
khususnya prostitusi dan kerja paksa. Ini terjadi karena migrasi yang berlangsung di 
Indonesia adalah migrasi yang tidak aman, sehingga trafficking seakan menjadi bagian 
integral dalam proses migrasi itu sendiri. Mulai dari pemalsuan dokumen, pemalsuan 
identitas, umur, kemudian akses informasi yang tidak sampai ke basis calon buruh migran 
sampai minimnya perlindungan hukum dari negara. Fakta-fakta tersebut memerlukan 
perhatian dan penanganan yang sungguh-sungguh dari berbagai elemen masyarakat untuk 
ikut menanganinya. 
 
Buku hasil penelitian dari NEXUS Institute tentang trafficking dan wajah pilu dari para 
korban serta lokasi-lokasi korban trafficking di Indonesia dan jalur-jalur kontak serta sistem 
sumber lainnya memberikan semacam gambaran penyebaran trafficking di Indonesia, 
semacam map/peta yang bisa menjadi acuan/rujukan atau kompas yang bisa membantu 
kami bisa lebih focus dan concern dalam melangkah dalam penanganan korban traficking. 
Saya sangat memberikan apresiasi terhadap hasil penelitian ini sehingga memiliki nilai 
strategis yang tinggi. Semoga ke depan ada kerjasama atau tindak lanjut terhadap hasil 
penelitian untuk peningkatan kualitas layanan terhadap korban traficking. 
 
Akhir kata, saya sampaikan terima kasih atas penerbitan hasil penelitian ini dan berharap 
dapat menginspirasi para stakeholderuntuk memberikan pelayanan yang lebih baik 
terhadap korban perdagangan orang di Indonesia. 
 
Jakarta, Desember 2016 
 

  

DR. SONNY W. MANALU, MM 
DIREKTUR REHABILITASI SOSIAL TUNA SOSIAL DAN KORBAN 
PERDAGANGAN ORANG, KEMENTERIAN SOSIAL REPUBLIK INDONESIA  
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Kata Pengantar 
 
Visi yang menginspirasi pendirian NEXUS Institute antara lain adalah untuk memenuhi 
kebutuhan akan adanya penelitian mendalam dan analisis independen mengenai 
perdagangan orang,dalam rangka mendukung pengembangan dan penerapan hukum, 
kebijakan dan praktik-praktik yang lebih efektif untuk memerangi perdagangan orang dan 
untuk membantu korban perdagangan orang dalam  pemulihan dan membangun kembali 
kehidupan mereka.  Penelitian tentang perdagangan orang di seluruh dunia, tumbuh dan 
berkembang sejak NEXUS mulai bekerja lebih dari satu dekade lalu dan melakukan analisis 
lebih mendalam atas data dan fakta-fakta untuk memberikan panduan yang berarti bagi 
perbaikan hukum, kebijakan dan praktik-praktik untuk memerangi perdagangan orang yang 
masih sangat dibutuhkan. 
 
“Kehidupan kami. Kerentanan dan ketahanan korban perdagangan orang (Trafficking) di 
Indonesia” adalah kajian kedua dari tiga kajian yang dihasilkan dari sebuah rangkaian 
penelitian tentang reintegrasi yang dilakukan NEXUS dalam kerangka proyek penelitian 
jangka panjang di Indonesia yang didukung 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. 
 
Terlepas dari adanya  pernyataan di seluruh dunia  bahwa masih dibutuhkan lebih banyak 
“data” lagi tentang perdagangan orang,  komitmen untuk  melakukan penelitian seperti ini, 
dengan pengumpulan data dan analisis yang mendalam masih relatif langka. Ketika 
mendukung pekerjaan ini, Departemen Luar Negeri Amerika Serikat mengakui dan 
menghargai bahwa kualitas yang tinggi dan analisis independen dari penelitian berbasis 
lapangan yang intensif merupakan fondasi penting untuk mencapai peningkatan hasil 
jangka panjang dalam  upaya melawan perdagangan orang. 
 
Rangkaian laporan ini mengupas keseluruhan dari  tubuh pengetahuan, setidaknya dalam 
tiga hal utama: 
 
Pertama, penelitian ini merupakan salah satu di antara sedikit penelitian mengenai 
perdagangan manusia yang sejauh ini menggunakan metodologi longitudinal. Kerangka 
jangka panjang dari proyek penelitian ini memungkinkan peneliti NEXUS untuk melakukan 
proses yang  padat karya dan menantang menantang dalam melaksanakan wawancara 
beberapa kali dari waktu ke waktu dengan korban perdagangan orang dan keluarganya.  
Sebagai hasilnya, NEXUS telah mampu mengumpulkan gambaran yang lebih lengkap dari 
kehidupan korban perdagangan orang, termasuk aspek-aspek penting dari kehidupan 
mereka sebelum dan setelah terjadinya perdagangan orang. Di masa depan, studi-studi 
longitudinal yang mengungkap cerita dari korban perdagangan orang bahkan dalam periode 
yang lebih lama daripada yang dimungkinkan di sini akan diakui sebagai hal penting untuk 
merancang dan menerapkan tanggapan institusional secara lebih efektif dan tepat dalam 
upaya pencegahan, perlindungan / bantuan dan penuntutan kasus-kasus perdagangan 
orang. Penelitian ini merupakan sebuah langkah awal yang berarti ke arah itu. 
 
Kedua, NEXUS telah memperluas cakupan peserta penelitian dengan mengidentifikasi dan 
mewawancarai korban perdagangan orang yang sebelumnya oleh pihak berwenang dan 
pihak-pihak lain - kadang-kadang di beberapa negara - tidak teridentifikasi sebagai korban  
perdagangan orang.  
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Pendekatan ini, yang merupakan ciri dari penelitian NEXUS, memperkuat pemahaman 
keseluruhan mengenai perdagangan manusia dengan cara memasukan pengalaman dari 
populasi sampel yang lebih luas dari korban perdagangan orang yang masih bertahan 
selama penelitian berlangsung, bukan  terbatas hanya pada orang-orang yang secara resmi 
teridentifikasi (sebagai korban perdagangan orang). 
 
Terakhir, sebagai ruang lingkup penelitian,  kami mengadopsi sebuah perspektif bahwa 
korban perdagangan orang tidak harus didefinisikan semata-mata berdasarkan pengalaman 
mereka sebagai korban perdagangan orang. Alhasil, laporan ini  memfokuskan pada 
dinamika yang lebih luas dari kehidupan korban perdagangan orang. Ini terlihat, misalnya, 
bahwa terdapat kerentanan, tantangan hidup, dan kebutuhan individu-individu dalam 
lingkup kehidupan mereka yang lebih luas,termasuk yang muncul sebelum terjadi 
perdagangan orang (pre-trafficking), saat terjadinya atau muncul akibat perdagangan 
orang, dan kebutuhan yang berkembang setelah individu-individu tersebut selamat atau 
melarikan diri dan kembali ke rumah.  
 
Untuk membantu mendapatkan gambaran lebih jelas, penelitian ini memasukkan  
perspektif anggota keluarga dan anggota masyarakat,ketika  hal tersebut memungkinkan 
dan tepat untuk dilakukan. Pemahaman terhadap seluruh rentang kerentanan, tantangan 
hidup dan kebutuhan korban perdagangan orang– sebagaimana digambarkan dalam  
laporan ini - akan berkontribusi untuk mengembangkan bantuan dan pelayanan yang 
berhasil dan lebih sesuai dengan kebutuhan. 
 
Pemerintah memiliki kewajiban hukum internasional untuk membantu dan melindungi 
korban perdagangan orang dan untuk bekerja sama dengan organisasi-organisasi lokal dan 
masyarakat sipil untuk mencapai hal ini. Untungnya, saat ini  penelitian telah ada dan 
berkembang    disertai dengan analisis yang kuat untuk membantu memandu pemerintah 
menuju pemenuhan kewajiban tersebut.  
 
Saya berharap laporan ini, dan bagian yang lebih besar dari penelitian yang dilakukan untuk 
proyek ini, akan bermanfaat bagi pelaksanaan tujuan reintegrasi dandukungan yang lebih 
baik di berbagai negara di seluruh dunia. 
 
Saya mengundang siapa saja  yang peduli tentang perdagangan manusia dan isu-isu terkait 
dan yang tertarik menjadi bagian dari pencarian solusi untuk mengikuti kerja-kerja  kami di 
www.NEXUSInstitute.net dan @NEXUSInstitute.  
 
STEPHEN CHARLES WARNATH 
FOUNDER, PRESIDENT & CEO 
THE NEXUS INSTITUTE 
655 15th Street NW Suite 9118  
Washington, D.C. 20005 
www.NEXUSInstitute.net 
@NEXUSInstitute 
 
	    



 
	  

6 

Ucapan Terima Kasih 
 
Proyek (Melindungi yang tidak terbantu dan kurang terlayani. Penelitian Berdasarkan Bukti 
(fakta) tentang Bantuan dan Reintegrasi di Indonesia) 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. 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 Republik Indonesia – 
yang telah mendukung proyek penelitian ini dari awal, mengakui pentingnya meningkatkan 
upaya reintegrasi untuk lebih baik lagi dalam membantu korban perdagangan orang di 
Indonesia, beserta keluarganya serta komunitasnya. 
 
Kami 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 para 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  di berbagai kesempatan 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 DPN (Dewan Pimpinan 
Nasional), SBMI DPW (Dewan Pimpinan Wilayah) Jawa Barat, SBMI Cianjur, SBMI 
Sukabumi, SBMI Cirebon, SBMI Indramayu, 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; 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 
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Sosial untuk Anak dan Keluarga Indonesia (APSAKI), Sekolah Tinggi Kesejahteraan Sosial 
Bandung; Yayasan Societa; Migrant Institute; Migrant CARE;  dan Jaringan Buruh Migran 
(JBM). 
  
Selain itu, beberapa organisasi dan lembaga yang telah dengan senang hati membantu untuk 
menghubungi dan memfasilitasi akses kepada korban perdagangan orang untuk 
berpartisipasi dalam proyek penelitian ini. Dukungan ini adalah bagian integral dari 
keberhasilan penelitian ini dan kami menyampaikan terima kasih yang tulus kepada 
organisasi-organisasi berikut ini atas dukungan dan bantuannya selama proyek berlangsung: 
Yayasan Bandungwangi Jakarta; Yayasan Bahtera Bandung; Institut Perempuan Bandung; 
Forum Warga Buruh Migran Indonesia (FWBMI Cirebon); WCC Balqis Cirebon, Yayasan 
Kusuma Bongas Indramayu; Jalin CIPANNAS Indramayu; Dinsosnakertrans Kabupaten 
Bogor; Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) Ciawi Bogor; Solidaritas Perempuan 
(SP); Peduli Buruh Migran (PBM); Serikat Pekerja Indonesia Luar Negeri (SPILN), 
Solidaritas Buruh Migran Karawang (SBMK), Solidaritas Buruh Migran Cianjur (SBMC), 
IOM, Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI DPN), SBMI Cianjur, SBMI Cirebon, SBMI 
Indramayu, SBMI Banyuwangi dan SBMI Sukabumi. 
 
Proyek penelitian ini tidak akan mungkin terlaksana 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 trafficking 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. Mereka juga telah memberi 
kontribusi yang substansial  pada studi ini, melakukan kajian (review) dan memberikan 
masukan terhadap  studi  ini pada berbagai tahap proses penyusunan tulisan ini. Selain itu, 
Thaufiek Zulbahary telah menerjemahkan studi ini ke dalam Bahasa Indonesia. Laura S. 
Johnson berkontribusi dengan melakukan analisis data serta memberi ulasan dan 
memberikan umpan balik yang sangat berharga dalam penelitian ini pada seluruh proses 
penyusunan. Ia juga merancang dan melakukan copy-edit laporan dan memberikan 
dukungan yang luas serta menunjukkan kesabaran tak berujung selama berlangsungnya 
proyek yang  kompleks ini.. Pattarin Wimolpitayarat telah memberikan bantuan yang sangat 
berarti dalam melakukan pembersihan (cleaning) dan pengkodean (coding) transkrip serta 
tugas-tugas penting lain yang mendukung. Sheila Berman yang memberikan dukungan 
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1. Pendahuluan 
Ketika para korban perdagangan orang melarikan diri atau lolos dari situasi eksploitasi 
mereka, seringkali hal ini hanya merupakan awal dari sebuah proses pemulihan dan 
reintegrasi yang kompleks dan berat. Korban perdagangan orang harus pulih dari dampak 
yang sangat serius dan melemahkan dari eksploitasi perdagangan orang. Mereka sering 
memiliki berbagai kebutuhan bantuan jangka pendek dan jangka panjang, yang secara 
langsung berhubungan  dan disebabkan oleh  pengalaman trafficking mereka, termasuk isu-
isu yang berkaitan dengan tempat tinggal dan akomodasi, kesehatan fisik dan mental, situasi 
ekonomi, pendidikan dan pelatihan, keselamatan dan keamanan, status hukum, isu-isu 
hukum dan kebutuhan-kebutuhan dalam keluarga. Selain itu, perdagangan  orang sebagian 
besar merupakan akibat dari ketimpangan struktural yang lebih luas dan kerentanan 
individu. Ini berarti bahwa korban perdagangan orang juga harus menemukan  dan 
mengatasi berbagai kerentanan (underlying dan pre-existing vulnerabilities) yang 
menyebabkan terjadinya perdagangan orang dan yang berpotensi merusak reintegrasi 
mereka.  Kerentanan dan ketahanan juga dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti kondisi 
keluarga dan masyarakat tempat  korban perdagangan orang sedang berupaya bereintegrasi, 
dimana hal tersebut dapat  berubah-ubah dari waktu ke waktu. 
 
Korban perdagangan orang, melalui penelitian ini, telah berbagi informasi pribadi yang 
sangat dalam dan kadang-kadang sangat sulit dan sensitif dengan harapan bahwa hal ini 
dapat memperbaiki situasi dan lebih membantu  bagi diri mereka dan bagi korban 
perdagangan orang lainnya. Seperti yang dijelaskan seorang laki-laki yang pernah menjadi 
korban perdagangan orang, "Setelah semua yang saya alami, saya pengen penderitaan saya 
ada yang mendengarkan. Mudah-mudahan ada yang bisa membantu di masa depan". 
Korban lain mengatakan, "Tanpa ada pengalaman yang riil [dari korban] pemerintah juga 
engga bisa melakukan apa apa [untuk membantu], makanya dengan cara ini saya berfikirnya 
begitu, barangkali ini [informasi ini]  bisa dijadikan pelajaran untuk yang lain, kan banyak 
manfaatnya".  
 

 
Seorang pria sedang bekerja di sawah di pedesaan Jawa Barat. Foto: Peter Biro.  
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Diharapkan dengan belajar dari korban perdagangan orang dan menjelajahi kompleksitas 
kehidupan mereka - sebelum, selama dan setelah perdagangan orang - kita akan memiliki 
perangkat yang diperlukan untuk mendukung pemulihan dan reintegrasi  yang lebih baik 
setelah terjadinya perdagangan orang. Tulisan ini bertujuan untuk memberikan kontribusi 
terhadap adanya pemahaman yang lebih baik mengenai kerentanan dan ketahanan korban 
perdagangan orang, yang, pada gilirannya, dapat diterjemahkan ke dalam perbaikan 
program dan kebijakan mengenai reintegrasi korban perdagangan orang. 
 
Tulisan ini membahas apa yang  diidentifikasikan korban perdagangan orang sebagai 
kerentanan dan ketahanan di berbagai tahap kehidupan mereka (sebelum perdagangan 
orang, sebagai akibat dari perdagangan orang dan selama pemulihan dan reintegrasi) dan 
dalam hubungannya dengan keluarga dan lingkungan masyarakat. Tulisan ini juga 
mengeksplorasi berbagai kebutuhan korban selama  reintegrasi dan membuat rekomendasi 
mengenai bagaimana agar berbagai kebutuhan tersebut betul betul dapat terpenuhi. 
 
Tulisan ini merupakan bagian dari serangkaian penelitian yang dihasilkan dalam konteks 
proyek penelitian longitudinal NEXUS Institute, Melindungi yang tidak terbantu dan 
kurang terlayani.Penelitian Berdasarkan Bukti (fakta) tentang Bantuan dan Reintegrasi, 
Indonesia, yang bertujuan untuk memperkuat bukti/fakta (evidence base) tentang 
reintegrasi yang berhasil dari korban trafficking di Indonesia. Ini adalah salah satu tulisan 
yang didanai secara hibah oleh United States Department of State Office to Monitor and 
Combat Trafficking in Persons/Kantor Negara untuk Memerangi dan Memonitor 
Perdagangan Orang, Departemen Luar Negeri  Amerika Serikat (J/TIP). 
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2. Metodologi Penelitian 
 
2.1 Metodologi penelitian dan pengumpulan data 
Penelitian longitudinal ini, dilakukan dengan korban perdagangan orang di  Indonesia, 
mempunyai 5 (lima) sumber data utama yaitu: 
 
1. Dua putaran wawancara dengan korban perdagangan orang (n = 108),  
termasuk 49 laki-laki dan 59 perempuan di Jakarta, Jawa Barat (Bandung, Bogor, Cianjur, 
Cirebon, Indramayu, Karawang dan Sukabumi), Jawa Tengah, Jawa Timur dan Sulawesi 
Selatan . 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 korban perdagangan orang; Peneliti melakukan 
kontak dan komunikasi informal dengan 30 responden di sela-sela pelaksanaan wawancara 
– berkomunikasi melalui telepon, bertukar pesan pendek (SMS) dan bertemu secara 
informal di desa-desa mereka selama kunjungan lapangan berlangsung. 
 
3. Wawancara dengan keluarga dan teman-teman korban perdagangan orang   
(dengan persetujuan korban); Kami mewawancarai 34 anggota keluarga (pasangan, 
orang tua, saudara, anak, kakek-nenek, bibi / paman, keponakan / keponakan dan mertua) 
tentang 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, Kami juga mewawancarai 31 orang 
dari lingkungan sosial responden - terutama teman-teman dan tetangga. 
 
4. Observasi partisipatif dalam keluarga dan lingkungan masyarakat; 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 para pemangku kepentingan dari pemerintah dan LSM, 
di tingkat nasional, kabupaten/kota, kecamatan dan desa. Kami melakukan 144 
wawancara dengan para pemangku kepentingan 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 (25) 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 atau pindah ke 
desa-desa/masyarakat baru di wilayah provinsi atau kabupaten. 
 
Peta # 1. Kabupaten dan provinsi asal 108 responden 
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Sebagian besar responden (102 dari 108) adalah beretnis Sunda (n = 58) atau Jawa (n = 44). 
 
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.  
 
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.  
 
Peta # 2. Negara tujuan eksploitasi untuk 108 korban perdagangan orang 
dari Indonesia  
 

 
 
 
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.  
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2.4 Masalah etika dan pertimbangan 
Pelaksanaan penelitian di masyarakat dilakukan dengan sangat hati-hati. Kami memilih 
desa-desa dimana 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 didekati 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 
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. 
 
Perhatian khusus diberikan untuk menghormati privasi, kerahasiaan dan keamanan para 
responden. 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 terdiri dari dua ahli penelitian yang 
berpengalaman melakukan penelitian longitudinal dan penelitian dengan korban 
perdagangan orang. 
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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 berhasil 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 

Berbagai aspek dari reintegrasi yang 
sukses 
 

• Tempat yang aman, 
memuaskan dan terjangkau 
untuk hidup. 

• Kondisi 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 

• Kesejahteraan keluarga dan 
orang-orang yang menjadi 
tanggungan korban   
 

dukungan 

tempat 
tinggal 
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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. 
 
Diagram #2. Tingkat berbeda 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) 
 
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 
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).  
 
Reintegrasi yang berarti adalah usaha yang kompleks dan mahal, seringkali 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 
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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.  
 

 
Seorang mantan pekerja migran di rumahnya di sebuah desa di Jawa Barat. Foto: Peter Biro. 
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4. Memahami kehidupan kami setelah 
perdagangan orang. Menguraikan kerentanan dan 
ketahanan 
Korban perdagangan orang mempunyai berbagai lapisan kerentanan dan ketahanan pada 
berbagai tahap kehidupan mereka - sebelum, selama dan setelah perdagangan orang - yang 
mempengaruhi dukungan dan layanan yang mungkin mereka perlukan (atau tidak mereka 
perlukan). Kerentanan dan ketahanan juga dipengaruhi dan diciptakan oleh lingkungan 
sosial di mana korban sedang berusaha untuk bereintegrasi dan dapat  berfluktuasi dari 
waktu ke waktu dan saat menanggapi berbagai faktor. 
 
4.1 Kerentanan dan ketahanan yang berlapis dan saling 
berkaitan 
Mengatasi kerusakan dan bantuan yang dibutuhkan akibat perdagangan orang sangat 
penting sebagai langkah pertama dalam pemulihan dan reintegrasi jangka panjang.  Namun, 
kebutuhan bantuan tidak hanya terkait dengan dampak dan konsekuensi dari perdagangan 
orang. Pengalaman hidup yang berbeda dari setiap individu korban  sebelum, selama dan 
setelah eksploitasi menciptakan kerentanan yang unik, serta sumber ketahanan dan 
dukungan yang unik pula. Relevansinya, karena itu, adalah situasi individu sebelum menjadi 
korban, serta apa yang terjadi dalam hidupnya setelah eksploitasi berakhir. 
 
Diagram # 3. Keterkaitan kerentanan dan ketahanan - sebelum, selama dan 
setelah perdagangan orang

 
 
Penelitian ini dibingkai dari lapisan-lapisan kerentanan dan ketahanan yang terpisah-pisah-
- yang secara langsung berhubungan dengan perdagangan orang, yang sudah ada sebelum 
dan pada saat terjadi perdagangan orang  dan yang muncul setelahnya dan tidak selalu 
terkait dengan perdagangan orang—yang semuanya secara langsung mempengaruhi 
kebutuhan bantuan korban serta layanan dan dukungan yang mungkin mereka perlukan 
(atau tidak mereka perlukan). Dalam beberapa kasus, kebutuhan korban bersifat terpisah-- 
hanya terkait dengan satu lapisan kerentanan tersebut.  Pada kasus lain, kebutuhan bantuan 
menjadi kompleks dan saling berkaitan baik dengan dampak trafficking maupun dengan 
kerentanan umum korban, yang seringkali bermuara pada ketidaksetaraan struktural. 

Kerentanan dan 
ketahanan yang ada 

(sebelum perdagangan 
orang)

Kerentanan dan 
ketahanan yang 
muncul selama 

reintegrasi

Kerentanan dan 
ketahanan yang 
muncul akibat  

perdagangan orang
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Diantara responden penelitian ini, berbagai kerentanan yang ada sering saling memperkuat 
dan bersinggungan. Banyak kesulitan dan kebutuhan yang muncul dari kerentanan sosial 
dan ekonomi yang lebih luas sebagai dampak dari perdagangan orang. Selain itu, pada 
beberapa korban, kebutuhan bantuan yang paling mendesak tidak langsung disebabkan oleh 
kejadian perdagangan orang melainkan lebih terkait dengan pengucilan sosial dan ekonomi 
dan kerentanan yang mereka alami sebelum dan / atau setelah perdagangan orang. 
 
“Dewi” dan suaminya berjuang untuk memenuhi kebutuhan di rumah dan untuk membayar biaya 
pendidikan ketiga anak laki-lakinya. Dia dan suaminya memutuskan secara bersama bahwa dia akan 
bermigrasi sebagai pekerja rumah tangga, uang yang dikirimkannya akan digunakan untuk biaya 
makan sehari-hari dan mendidik anak-anak mereka. Dia bermigrasi ke Malaysia di mana dia 
dieksploitasi - dilecehkan, dipaksa bekerja berjam-jam dan gajinya tidak dibayar. Setelah dua tahun, 
ia menerima kabar bahwa suaminya telah meninggal. Dia berhasil meninggalkan majikannya, 
kembali ke Indonesia dengan hanya membawa 500.000 rupiah [45USD]. Ketika tiba di rumah, 
situasinya sangat sulit - dia sangat terpukul karena kehilangan suaminya dan merasakan tekanan 
yang berat untuk membiayai ketiga anaknya. saat ia kembali ke rumah adalah masa-masa penuh 
konflik dengan ibu mertuanya yang menyalahkan Dewi atas kematian suaminya. Setahun kemudian, 
Dewi menikah lagi untuk mendapatkan bantuan dalam membesarkan anak-anaknya dan untuk 
menghindari stigma dan gosip terkait statusnya sebagai janda. Keputusan tersebut memperuncing 
konflik Dewi dengan ibu mertuanya. Awalnya pernikahan dengan suami keduanya berhasil dan dia 
mampu bekerja dan mendukung ketiga anaknya. Namun, beberapa tahun kemudian, konflik muncul 
antara anak-anaknya dan ayah tirinya dan juga antara dirinya dan suami keduanya, termasuk 
mengalami pelecehan verbal dari suaminya tersebut. Dia kemudian berpisah dari suami keduanya.  
 
Kisah Dewi menggambarkan bagaimana perjuangan seorang individu tidak hanya merunut 
kembali pada suatu peristiwa atau pengalaman tetapi dapat menjadi bagian dari kontinum 
dan latar belakang yang panjang. Dewi telah bermigrasi sebagai pekerja rumah tangga untuk 
mendukung keluarganya, karena situasi ekonomi keluarganya yang sangat miskin saat 
sebelum terjadi perdagangan orang. Dia menghadapi berbagai masalah sebagai akibat dari 
perdagangan orang, tetapi kita perlu juga melihat berbagai tantangan interpersonal, sosial 
dan ekonomi yang muncul selama hidupnya setelah mengalami perdagangan orang. 
Kerentanan dan masalah-masalah yang dihadapi Dewi banyak terkait dengan 
pengalamannya sebelum terjadi perdagangan orang dan pengalaman setelah kejadian dan 
sebagai dampak dari perdagangan orang itu sendiri 
 
Kebutuhan bantuan korban tidak dapat dilihat secara terpisah dari konteks sosial ekonomi 
dan struktural daerah asal korban perdagangan orang dan ke mana mereka kembali setelah 
eksploitasi berakhir. Pada saat yang sama, ketika korban trafficking berbagi banyak bantuan 
kebutuhan dengan kelompok rentan lain (dan, dalam banyak kasus, dengan populasi 
umum), bukan berarti bahwa layanan spesifik untuk korban  tidak diperlukan. Hal yang juga 
penting adalah bahwa korban  harus diperlakukan secara sensitif dan dihormati oleh para 
penyedia layanan.  
 
4.2 Kerentanan dan ketahanan dalam lingkungan 
keluarga 
Orang yang diperdagangkan harus pulih dan berdamai tidak hanya dengan eksploitasi yang 
mereka derita, biasanya melibatkan beberapa lapisan kekerasan dan kesulitan, tetapi juga 
dengan reaksi dan tanggapan dari anggota keluarga mereka. Begitu pula, anggota keluarga 
korban, yang juga telah dipengaruhi secara negatif oleh eksploitasi yang dialami korban, 
harus juga menghadapi  dan mengelola reintegrasi korban. 
 
Lingkungan keluarga sangat beragam dan sangat kompleks, bahkan, beberapa kali,saling 
bertentangan. Lingkungan keluarga sangat beragam dan sangat kompleks, bahkan, saling 
bertentangan. Beberapa lingkungan keluarga bersifat mendukung dan berkontribusi pada 
kesuksesan reintegrasi individu. Pada kasus lain, lingkungan keluarga bersifat merusak dan  
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menghambat pemulihan dan 
reintegrasi. Selain itu, beberapa 
korban perdagangan orang kembali 
ke keluarga di mana mereka 
menghadapi berbagai reaksi dan 
tanggapan dari orang yang berbeda 
di dalam keluarga. Kami juga melihat 
perubahan di dalam keluarga dari 
waktu ke waktu ketika menanggapi 
berbagai peristiwa dan situasi yang 
berbeda. 
 
Lingkungan keluarga yang 
mendukung - ketahanan dan 
perlindungan. Sementara beberapa 
responden menerima beberapa 
bantuan awal jangka pendek 
(termasuk tempat penampungan 
sementara) sebelum kembali ke 
rumah, sebagian besar responden 
tidak menerima hal itu. Sebagian 
besar bergantung pada keluarga 
untuk mendapatkan dukungan 
(emosional, ekonomi, fisik) pada 
awal kedatangan mereka setelah 
mengalami perdagangan orang dan 
selama reintegrasi. Keluarga, bagi 
hampir semua korban, merupakan 
sumber utama dukungan setelah 
perdagangan orang dalam jangka 
waktu yang panjang.  Dan sejumlah 
responden menemukan keluarga 
sebagai  lingkungan yang aman, 
mendukung dan melindungi. Mereka 
menerima cinta dan kasih sayang, 
dukungan dan penerimaan di masa-masa yang sangat sulit dan menegangkan dalam 
kehidupan mereka; mereka dibantu oleh keluarga mereka untuk pulih dan bereintegrasi. 
Dapat dikatakan, disaat beberapa keluarga mendukung,  mereka  tidak memiliki sumber 
daya untuk mendukung orang yang mereka cintai setelah pulang, yang berarti bahwa 
beberapa korban tidak memiliki jaring pengaman bahkan ketika mereka memiliki situasi 
interpersonal keluarga yang positif. 
 
Lingkungan keluarga yang tidak mendukung atau mengganggu - risiko dan 
kerentanan. Keluarga tidak selalu menjadi lingkungan yang mendukung sebagaimana 
yang diharapkan dan dibutuhkan korban. Beberapa korban  menghadapi ketegangan dan 
konflik, kemarahan dan sakit hati, kecewa dan disalahkan. Dalam beberapa kasus, 
lingkungan keluarga yang tidak mendukung sebagian besar disebabkan oleh kondisi 
ekonomi ( misalnya, tekanan keuangan memicu ketegangan dalam hubungan keluarga).  
Dalam kasus lain, ketegangan dan masalah dalam keluarga terjadi akibat dinamika sosial 
dan interpersonal. Beberapa masalah dipicu oleh kondisi korban yang pulang ke rumah 
dalam keadaan penuh tekanan dan penuh kecemasan dan berjuang untuk berperilaku dan 
berinteraksi dengan anggota keluarga dengan cara yang konstruktif dan positif.  Dan 
anggota keluarga juga bereaksi negatif kepada korban  yang pulang - merasa kecewa dan 
marah terhadap korban karena ketidakhadirannya di rumah dalam waktu yang panjang, 
kurangnya komunikasi dan sebagainya. Membangun kembali hubungan dalam keluarga  

"Bahkan jika dia tidak punya pekerjaan sama sekali, 
tapi saya senang kalau  dia ada di rumah. [Tidak 
peduli] betapa sulitnya situasi kita, itu  sudah cukup 
selama aku memiliki dia di sini. [...] Sebagai orang tua 
nya, itu adalah tanggung jawab saya saat dia di rumah. 
[…] Saya sekarang memperlakukan dia lebih hati-hati 
... Saya tidak ingin dia merasa tak diinginkan dan 
kemudian pergi. Itulah sebabnya ketika saya marah 
saya  menyimpannya untuk diri sendiri. [...] Saya 
khawatir dia tidak akan merasa bebas di rumah dan 
mulai pergi keluar dengan teman-temannya. Jadi, 
bahkan ketika dia bangun terlambat atau hal-hal 
seperti itu, saya tidak akan marah padanya ". (ibu dari 
anak perempuan yang diperdagangkan untuk 
eksploitasi seksual setelah putrinya kembali ke 
rumah)  
 
"... kita harus selalu bersyukur dengan segala yang kita 
miliki. Kadang-kadang kita memiliki segalanya dan 
hari berikutnya kami tidak punya apa-apa. Kami 
masih harus bersyukur karena itu hanya bagaimana 
kita seharusnya hidup. Kita tidak bisa selalu 
mendapatkan semua yang kita inginkan di dunia ini". 
(Ayah tiri anak perempuan yang diperdagangkan 
untuk eksploitasi seksual, menyampaikan 
kegembiraannya bahwa dia sudah di rumah dan 
penerimaannya terhadap situasi keluarga) 
 
“Suamiku engga banyak pertanyaan, pasti kalau suami 
orang lain, banyak gimana?..... Tapi suami engga, 
engga ada pertanyaan yang kita harus jawab, engga 
ngomong apa-apa […]. Ibu juga sama.[…] “Digendong, 
kayak anaknya dia aja, sampai sekarang pun juga, 
walaupun marah, marah segimana apapun, engga 
pernah keluar kata apapun. Suamiku kan pendiam”. 
(Perempuan yang diperdagangkan sebagai pekerja 
rumah tangga dimana ia  mengalami pemerkosaan 
dan kembali bersama anaknya)  
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setelah perpisahan yang lama bisa 
menjadi hal yang sulit, dengan 
keterbatasan atau tidak adanya 
komunikasi selama terjadinya 
perdagangan orang.  Situasi bisa 
menjadi bertambah rumit  ketika 
ada anggota keluarga yang terlibat 
dan memfasilitasi terjadinya 
perdagangan orang, yang membuat  
reintegrasi berlangsung rumit dan 
berpotensi tidak aman. 
 
 
 
 

 

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

Berbagai reaksi dari para anggota keluarga. Keluarga bukanlah sebuah unit homogen 
dan anggota keluarga bereaksi secara berbeda-beda terhadap kepulangan korban 
perdagangan orang dan selama reintegrasi mereka. Beberapa responden menemukan 
"rumah" mereka bisa bersifat mendukung dan tidak mendukung, sehat dan merusak, positif 
dan negatif. Artinya, ketika mereka menemukan dukungan dari salah satu anggota keluarga, 
mereka menghadapi masalah dan tuduhan dari orang lain.  
 
 
 

“[tantangan terberat] waktu itu, pikiran saya, saya engga 
bisa membahagiakan keluarga saya. Saya (pergi ke luar 
negeri) bisa mengubah nasib keluarga saya jadi lebih 
baik, ternyata kosong. […]   [Hubungan kami saat saya 
baru pulang] cukup bagus, waktu itu isteri saya sempet 
bilang, sudah tinggal di kampung engga apa-apa, yang 
lalu biar berlalu, kita kerja seadanya, kita hidup 
seadanya. Tapi setelah lambat laun, lama kelamaan 
berubah juga. Dalam 7 bulan, mulai kelihatan perubahan 
sikapnya, terus waktu itu sering nyinggung-nyinggung 
masalah waktu saya ada di laut. […] Nyinggungnya, kamu 
kerja tiga tahun engga pernah kirim uang, emang kamu 
tahu berapa biaya buat anak-anak kamu, perharinya 
berapa, buat sekolah berapa? menjerumusnya ke situ 
semua”. (Laki-laki diperdagangkan untuk bekerja di 
kapal ikan setelah kembali) 
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4.3 Kerentanan dan ketahanan di masyarakat 
Sebuah kontributor penting untuk kesuksesan reintegrasi adalah adanya dukungan di dalam 
masyarakat. Dalam beberapa situasi, situasi masyarakat merupakan situasi yang konstruktif 
dan mendukung; dalam kasus lain, korban mengalami diskriminasi, pengucilan, kerentanan 
dan ketimpangan struktural. 
 

Situasi masyarakat yang mendukung 
dan melindungi. Bagi banyak korban 
perdagangan orang,  lingkungan masyarakat 
tempat mereka kembali merupakan 
lingkungan yang positif dan ramah. Ini 
terutama terjadi pada perempuan yang 
diperdagangkan untuk eksploitasi tenaga 
kerja, yang sering digambarkan menerima 
dukungan dan empati ketika mereka kembali 
ke rumah bahkan tanpa membawa uang dan 
sering kali berada dalam kondisi yang buruk. 
 
Dalam beberapa kasus, para korban sendiri 
yang menciptakan ketegangan dengan 
menghindari teman-teman dan tetangganya 

karena merasa malu dan rendah diri karena kegagalan migrasi mereka. Beberapa korban 
perdagangan 
 
Beberapa korban perdagangan orang yang tidak mendapatkan masalah di lingkungan 
masyarakat mengkaitkan keberhasilannya tersebut dengan fakta bahwa mereka tidak 
mengungkapkan eksploitasi yang telah mereka alami, yang tampaknya telah mencegah 
terjadinya stigma atau diskriminasi dan memungkinkan terciptanya sebuah kondisi 
masyarakat  yang positif. 
 
Situasi (setting) masyarakat yang negatif dan tidak mendukung 
Beberapa korban perdagangan orang 
pulang ke rumah ke lingkungan masyarakat 
yang kurang positif, menghadapi gosip 
karena kegagalan mereka saat bermigrasi. 
Rasa malu sangat dirasakan korban  
terutama ketika mereka mengetahui ada 
orang lain di dalam komunitas dan jaringan 
sosial mereka yang mengalami kesuksesan 
setelah bermigrasi. Beberapa korban 
kembali ke rumah dalam keadaan stres, 
cemas, depresi dan secara umum dalam 
kondisi kurang sehat. Perilaku dan reaksi 
mereka sebagai konsekuensinya menjadi 
sumber gosip dan kritik di kalangan para 
tetangga dan teman-teman. Dalam kasus 
lain, gosip dan kecaman  di kalangan 
masyarakat berkaitan dengan "kesalahan" 
yang diyakini telah dilakukan oleh korban 
perdagangan orang ketika di luar negeri-- 
Contohnya, spekulasi tentang keterlibatan korban dalam prostitusi, perzinahan (ketika 
perempuan mengalami perkosaan), menghambur-hamburkan uang hasil kerja ketika di luar 
negeri, melakukan kejahatan (ketika ditahan sebagai migran tidak berdokumen) dan 
sebagainya. 
 

“Perlakuan tetangga ya biasa aja normal lagi. 
Seperti kemarin kemarin sebelum berangkat.” 
(Laki-laki yang diperdagangkan untuk 
eksploitasi tenaga kerja) 

“[Tetangga] pada datang pada salaman [waktu 
baru pulang]. Kalau ada yang datang saya cerita 
gini-gini. Mereka bilang engga apa-apa, biarin 
yang penting kamu bisa pulang sehat, masalah 
rejeki bisa dicari dia bilang.Orang datang saya 
cerita, trus dia ngasih suport buat kita. Begitu 
yang terjadi. Engga ada [reaksi negatif]. Mereka 
baik, Alhamdulillah.” (Perempuan yang 
diperdagangkan untuk pekerjaan rumah 
tangga) 

 “Kalau [hubungan dengan ] masyarakat ya, agak 
kurang baik sih.Karena saya agak begitu 
marah.Karena ngledek-ngledek terus, ah pergi 
keluar, engga dapat duit, bodoh apa apa, temen-
temen bilang begitu…Makanya saya jujur, engga 
betah dikampung, saya dirumah aja, dah saya main 
kerumah temen yang jauh dari kampung”.  (Laki-
laki, diperdagangkan untuk bekerja di kapal ikan) 
 
 “…..Kadang-kadang orang-orang ngatain saya. 
Waktu saya masih suka nangis, kadang-kadang saya 
dibilang setengah gila. Saya berdoa. Coba [kalau 
kejadiannya] dibadan dia bagaimana?...Saya biarkan 
saja” (Perempuan, diperdagangkan sebagai 
pekerja rumah tangga) 
 
“Katanya, Janda…janda”.[…] Dan sering itu 
ngucilkan saya bekas perempuan tidak benar. 
(perempuan yang diperdagangkan untuk 
eksploitasi seksual) 
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Perempuan yang diperdagangkan ke dalam prostitusi menghadapi tantangan yang berat dari 
lingkungan masyarakat. khususnya jika orang-orang di dalam masyarakat mengetahui 
bahwa mereka adalah korban perdagangan orang. Dalam beberapa kasus, sikap negatif 
masyarakat berkaitan dengan pengucilan individu dari masyarakat yang terjadi sebelum 
terjadi  perdagangan orang. Beberapa responden sangat rentan dan umumnya dikucilkan 
secara sosial, dan hal ini juga terjadi selama reintegrasi.  
 

Berbagai reaksi dari anggota komunitas 
yang berbeda. Dalam banyak komunitas, 
reaksi dan perlakuan orang per orang kepada 
korban perdagangan orang selama reintegrasi 
berbeda-beda. Para korban menggambarkan 
bahwa mereka menerima dukungan dan 
pegertian dari beberapa orang di dalam 
masyarakat, namun tidak dari orang lainnya. 
Dapat dikatakan, sangat dimungkinkan untuk 
menemukan seseorang (atau beberapa orang) 
yang mendukung di dalam masyarakat.  
 

 
 

 
Sekelompok perempuan berdiri di luar rumah mereka di sebuah desa di Jawa Barat.                      
Foto: Peter Biro. 
 
4.4 Kerentanan dan Ketahanan dari waktu ke waktu 
Reintegrasi sering dianggap sebagai sebuah proses  jangka panjang namun relatif linear, 
yang dilalui korban perdagangan orang, secara progresif, melalui tahapan yang secara 
kumulatif menghasilkan pemulihan dan reintegrasi. Namun, pada praktiknya, reintegrasi 
sangat kompleks, dipengaruhi oleh berbagai faktor individu, lingkungan sosial dan ekonomi  
yang lebih luas.  Hal ini berlangsung selama berbulan-bulan dan bertahun-tahun dan korban 

“Ada yang cerewet juga, ada yang engga juga. 
Ada yang ngertiin. Ada yang ngomong kamu 
nasibnya jelek, pergi ke sana engga berhasil 
seperti yang lain. Kata saya sudah terima saja, 
ada yang gitu ada yang engga juga, engga semua 
orang lah, ada yang ngomongin, ini sini 
disananya gini-gini. Ih kok nasibnya buruk ada 
yang ngomongin, nasib itu kan semua 
tergantung yang diatas, ada yang gitu juga, nasib 
buruknya kan sudah dipasang sama yang 
diatas”. (Perempuan, yang diperdagangkan 
untuk pekerjaan rumah tangga) 
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perdagangan orang sering menghadapi berbagai isu yang berbeda (tetapi saling berkaitan) 
dan rintangan  yang menghambat reintegrasi yang berhasil dan berkesinambungan. Selama 
proses reintegrasi korban perdagangan orang mengalami proses "naik" dan "turun",  
keberhasilan dan kemunduran. 
 
Diagram #4. Periode kritis sepanjang jalur menuju reintegrasi 
 

 
 
 
Kerentanan dan ketahanan sering berubah secara substansial dari waktu ke waktu, pada 
beberapa tingkatan dari pemulihan dan reintegrasi. Periode kritis termasuk  
keluar/melarikan diri dari trafficking, selama proses kepulangan, proses pulang menuju 
rumah (selama pemulihan  cepat/instan) dan pada beberapa interval selama proses 
pemulihan dan reintegrasi, terkadang waktunya bisa bertahun-tahun. 
 
Perbaikan dari waktu ke waktu 
Banyak responden menghadapi masalah 
sesaat setelah mereka kembali. Hal ini isu-
isu ekonomi, tidak  mempunyai pekerjaan, 
mengalami tekanan-tekanan dan konflik 
interpersonal, adanya isu-isu psikologis, 
kondisi kesehatan fisik dan emosional yang 
buruk dan sebagainya.  
 
Namun dalam banyak kasus, ketegangan-ketegangan dan masalah-masalah tersebut teratasi 
atau terlewati dari waktu ke waktu dan para korban perdagangan orang menggambarkan 
perbaikan dalam hidupnya dan hubungan sosialnya dari waktu ke waktu. 
 

Kerusakan dari waktu ke waktu.  
Tidak semua korban perdagangan orang 
dapat mengandalkan berlalunya waktu untuk 
merubah keadaan menjadi lebih baik. 
Beberapa korban kembali ke rumah dan 
awalnya mampu mengatasi situasi secara 
mental dan  fisik,  tetapi situasi tersebut 

kemudian memburuk dari waktu ke waktu.  
 
“Naik”dan “turun” dari waktu ke waktu 
Wawancara dengan korban dari waktu kewaktu mengkonfirmasi proses yang sering tidak 
linear dalam proses re integrasi dan mengungkapkan banyak “naik” dan “turun”, “ 
kesuksesan” dan “kegagalan” dalam hidup mereka dari waktu ke waktu.  
Seringkali masalah dan krisis muncul dan berpotensi menggagalkan keberhasilan 
reintegrasi. Krisis yang muncul akan sangat "berisiko" ketika korban tidak mendapatkan  

kerentanan

ketahanan

kerentanan

ketahanan

kerentanan

ketahanan

kerentanan

ketahanan

selama keluar / 
melarikan diri 
dari trafficking

selama proses 
kepulangan

selama 
pemulihan cepat

selama 
reintegrasi 

jangka panjang

 “Saya enggak ke luar rumah sama sekali selama 10 
hari.Banyak omongan enggak enak. Mereka pikir 
saya sudah melakukan yang jelek-jelek. […] Mereka 
ngomong yang engga enak, bikin sakit hati. 
[…].Engga ada lagi yang ngomong ngomongin 
sekarang. […]. Sudah dua tahun” (Perempuan 
diperdagangkan untuk pekerjaan rumah tangga) 

“Waktu awal itu mereka-mereka masih peduli 
sama saya, keluarga itu masih peduli. Kalau 
sekarang kayaknya ngasih aja berat banget. 
…Kalau sekarang diminta ngasih aja berat 
banget. Bahkan bapak sudah ngomong, 
ngomong itulah suruh kerja”. (Laki-laki, 
diperdagangkan untuk kapal ikan) 
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bantuan resmi atau tidak memiliki jaring pengaman (dalam keluarga mereka atau di 
masyarakat). 
 
“Tara”, diperdagangkan untuk pekerjaan rumah tangga, dia terluka parah dan penuh bekas luka, 
setelah disiksa oleh majikannya. Dia bekerja sebagai petani untuk berjuang memenuhi kebutuhan 
sehari-hari putrinya. Dia baru saja menikah lagi dengan seorang pria yang ia cintai dan yang merawat 
dia dan putrinya dengan baik. Mereka semua hidup bersama di rumah baru mereka dan juga 
mempunyai sebuah toko kecil di rumah tersebut. Hubungannya dengan masyarakat juga membaik. 
Namun demikian, setelah beberapa bulan dia menghadapi krisis baru dengan suaminya. Dia telah 
mengetahui  bahwa dirinya hamil beberapa saat sebelum suaminya pergi ke luar kota (di provinsi 
lain) untuk bekerja dan dia tidak menceritakan kehamilannya tersebut karena ingin memberi kejutan 
terhadap suaminya. Namun, ketika suaminya pulang untuk berkunjung, suaminya menuduhnya tidak 
setia dan bahwa bayi yang dikandungnya bukan milik suaminya. Suaminya kemudian pergi lagi dan 
sejak saat itu mereka tidak pernah berhubungan lagi. Tara  sangat terpukul oleh perilaku suaminya 
dan stress karena situasinya yang tengah hamil dan harus mengurusi semuanya sendirian. Dia sangat 
tertekan dan kebingungan apa yang harus dilakukan. Selain itu, ia tidak dapat berkonsentrasi untuk 
mengelola tokonya dan bisnisnya terancam hancur, hal ini dapat menyebabkan  dia kehilangan 
sumberdaya untuk mendukung keluarganya.  

 
Diagram #5. Dinamika yang dialami korban perdagangan orang dari waktu 
ke waktu 

 
 
 4.5 Isu-isu dan kebutuhan yang menyertai kerentanan 
dan kebutuhan  
Memahami kerentanan dan ketahanan dalam kehidupan korban perdagangan orang 
merupakan landasan penting dalam merancang kebijakan dan program-program reintegrasi 
yang efektif dan tepat. Beberapa isu dan kebutuhan secara langsung disebabkan oleh 
eksploitasi perdagangan orang; isu dan kebutuhan lainnya terkait dengan kerentanan sosial 
dan ekonomi yang terjadi terlebih dahulu atau setelah terjadinya perdagangan orang. 
Beberapa kebutuhan bantuan terinformasi dari kerentanan dan ketahanan dalam keluarga 
dan masyarakat dan juga perubahan ( "naik" dan "turun") yang berlangsung dalam 
kehidupan orang yang diperdagangkan dari waktu ke waktu. Korban perdagangan orang di 
Indonesia mengartikulasikan isu-isu yang dihadapi dan kebutuhan bantuan termasuk:  
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kepulangan mereka -- tahapan krisis -- periode transisi -- period 
integrasi/inklusi

Dinamika Jalur Reintegrasi
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•  Tempat tinggal 

•  Situasi Kesehatan dan kesejahteraan fisik 

•  Isu-isu psikologis dan kesejahteraan mental dan emosional 

•  Isu-isu keuangan dan ekonomi 

•  Pendidikan, kecakapan hidup dan kesempatan pelatihan 
profesional 

•  Perlindungan, keamanan, dan keselamatan 

•  Status hukum dan identitas 

•  Isu-isu dan proses hukum  

•  Isu-isu dan kebutuhan keluarga  
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 5. Tempat tinggal  
Tempat tinggal yang aman dan terjangkau merupakan landasan yang penting untuk 
pemulihan segera setelah perdagangan orang dan untuk reintegrasi jangka panjang. Namun 
demikian tempat tinggal merupakan hal yang tidak dimiliki oleh banyak korban, baik 
sebelum maupun sesudah traficking.  
 
Diagram #6. Tempat tinggal  dan akomodasi yang dibutuhkan dari waktu ke 
waktu 

 
5.1 Tempat tinggal dan Akomodasi sebelum perdagangan 
orang 
Membutuhkan “sebuah tempat tinggal” 
merupakan pendorong utama dalam 
memutuskan untuk bermigrasi. Hal ini  
termasuk membangun rumah baru, 
membeli tanah untuk membangun rumah 
baru, atau memperbaiki rumah yang 
sudah ada, yang membutuhkan perbaikan atau untuk membuatnya menjadi lebih bagus. 
Untuk beberapa korban, mempunyai tempat tinggal berarti melakukan sesuatu untuk 
memiliki rumah. Untuk yang lainnya, mempunyai tempat tinggal milik sendiri berarti 
memiliki kuasa lebih besar atas hidup mereka.  
 
5.2 Kebutuhan rumah dan akomodasi sebagai akibat 
perdagangan orang 

Banyak korban yang dibebaskan atau  
kembali ke rumah dengan sedikit uang 
bahkan tanpa membawa uang sama 
sekali  setelah perdagangan orang. 
Banyak yang tinggal dalam kondisi 
tidak layak atau dibawah standar 
sementara yang lainnya terpaksa hidup 
bersama keluarga lainnya, yang 
seringkali dengan banyak orang di 

sebelum  perdagangan orang

Kebutuhan akan tempat 
tinggal merupakan salah satu 
faktor  yang membuat korban 
bermigrasi

sebagai akibat perdagangan orang

Kembali ke rumah tanpa 
uang atau  dalam keadaan 
berhutang menyebabkan 
korban tidak memiliki akses 
untuk tempat tinggal yang 
aman dan terjangkau. 
Beberapa korban tidak 
memiliki  tempat tinggal 
ketika kembali setelah 
traficking .

selama integrasi

Beberapa korban  
mempunyai akses tempat 
tinggal yang aman  dan 
terjangkau dari waktu ke 
waktu,  namun yang lain 
terus menghadapai masalah 
terkait tempat tinggal dan 
akomodasi. 

 “Yang saya tahu hanya bahwa kalau sukses 
bekerja di Malaysia, saya akan punya uang untuk 
membeli rumah untuk keluarga saya”. 
(Perempuan diperdagangkan untuk pekerjaan 
rumah tangga) 

“[Waktu baru pulang] semua berat, cuman yang 
paling aku sakit hati itu diusir sama bapak, engga 
tahu harus tinggal dimana? Dioper kesini dioper 
kesitu, dioper kesini, dioper kesitu sama orang tua 
aku sendiri, mereka itu seakan engga mau perduli, 
akudalam keadaan susah kayak gitu, Mama tiri aku, 
kalau bapak kan nurut sama mama, jadi kayak engga 
mau ngurus aku, engga tahu aku bakal celaka atau 
engga.” (anak perempuan  yang menjadi korban 
eksploitasi seksual) 
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dalam ruangan yang sempit. Beberapa korban traficking benar-benar tidak memiliki tempat 
tinggal, menggunakan tanah atau rumahnya sebagai jaminan untuk ketika bermigrasi atau 
untuk membayar biaya hidup keluarga ketika mereka diperdagangkan.  Korban lainnya  
tidak memiliki tempat tinggal setelah traficking karena keluarga mereka tidak mau 
menerima mereka kembali. Korban lain  memerlukan tempat tinggal sementara segera 
setelah kembali atau lolos dari traficking karena mereka tidak memiliki tempat yang aman 
untuk kembali atau membutuhkan dukungan dan pelayanan sebelum pulang ke rumah. 
Korban lain membutuhkan tempat tinggal sementara mereka menyelesaikan kasus 
hukumnya, mengajukan tuntutan atau mengurus keperluan lainnya. Pilihan-pilihan untuk 
akomodasi atau tempat tinggal sementara bagi korban perdagangan orang masih terbatas. 
  
5.3 Tempat tinggal dan akomodasi selama reintregasi  
Beberapa  korban  dari waktu ke waktu dapat menemukan atau mendapatkan tempat  
tinggal,yang berkontribusi sangat besar untuk kesejahteraan, baik secara individual maupun 
untuk keluarganya. Namun demikian, 
banyak korban  terus menghadapi masalah 
tempat tinggal.Dukungan jangka panjang 
untuk tempat tinggal atau subsidi sewa 
rumah tidak diperkirakan dalam pelayanan 
yang ada untuk korban perdagangan orang 
atau pekerja migran yang tereksploitasi. 
Beberapa responden pindah ke Jakarta dan 
kota lainnya untuk bekerja karena mereka 
tidak dapat menemukan pekerjaan tetap di 
desa asal mereka. Hal ini berarti harus membayar rumah di dua tempat yaitu di Jakarta dan 
rumah untuk keluarga di desa.Beberapa korban perdagangan orang menghadapi masalah-
masalah diskriminasi dan kekerasan dalam lingkungan tempat tinggal mereka yang dapat 
mempengaruhi dan mengganggu reintegrasi.  Beberapa masalah terjadi dalam keluarga atau 
rumah sendiri termasuk di dalamnya kekerasan dalam rumah tangga, pelecehan psikologis 
dan konflik keluarga. Diskriminasi dan stigma di lingkungan masyarakat membuat beberapa 
korban merasa tidak aman dan tidak nyaman; karena itu beberapa korban meninggalkan 
komunitas asalnya. 
 

Seorang mantan pekerja migran di rumahnya di Jawa Barat. Foro: Peter Biro. 

“Saya tinggal disitu juga [dulu], tapi masih 
punya mertua, belum hak pribadi saya lah 
rumahnya, kalau sekarang udah punya saya. […] 
Itu jauh beda, jauh bener-bener jauh beda lah. 
Jadi merasa dulu waktu tinggal ama mertua, ga 
nyaman lah, perasaan itu ga nyaman, ga bebas. 
Sekarang udah punya sendiri merasa nyaman, 
enak,  udah enak lah, nyaman punya sendiri 
mah.” (Laki-laki yang diperdagangkan untuk 
tenaga kerja) 
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 6. Kondisi fisik dan kesehatan 
Korban perdagangan orang apapun bentuk eksploitasinya menjelaskan kondisi kesehatan 
yang buruk dan kebutuhan akan pelayanan kesehatan.  Banyak masalah kesehatan 
merupakan hasil langsung dari perdagangan orang. Isu-isu kesehatan lainnya sudah ada 
sebelumnya atau muncul selama reintegrasi. 
 

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

Diagram #7. Kebutuhan kesehatan dan kesejahteraan dari waktu ke waktu  

 
 

Sebelum trafficking

Masalah kesehatan 
menjadi sebab atau 
berkontribus terhadap 
keputusan  untuk 
bermigrasi atau 
bekerja pada beberapa 
kasus, atau terjadi 
selama trafficking . 

sebagai akibat trafficking

Perdagangan orang 
seringkali  
mengakibatkan 
masalah kesehatan 
yang  parah termasuk 
luka -luka dan 
penyakit. Seringkali 
korban tidak 
mendapat perawatan 
selama  mengalami 
eksploitasi

selama kepulangan 

Beberapa masalah 
kesehatan muncul 
selama korban melarikan 
diri atau  saat 
kepulangan yang berisiko 
dan rentan kekerasan. 

selama 
reintegration

Beberapa korban yang 
mempunyai masalah 
kesehatan akibat 
perdagangan orang tidak  
mendapat perawatan 
dan  kondisinya menjadi  
lebih parah setelah 
pulang.
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6.1 Kondisi kesehatan sebelum perdagangan orang 
Beberapa  korban sudah mempunyai 
masalah kesehatan sebelum mereka 
bermigrasi yang melahirkan (atau 
setidaknya berkontribusi pada) 
keputusan mereka untuk bermigrasi 
untuk bekerja. Dalam kasus lain, orang 
yang diperdagangkan  harus membayar 
biaya perawatan kesehatan seseorang di 
dalam keluarga mereka, termasuk anak, 
pasangan dan orang tua. 
 
6.2 Masalah kesehatan sebagai akibat dari perdagangan 
orang 
Korban perdagangan orang biasanya mendapatkan masalah kesehatan pada saat 
diperdagangkan.  Banyak korban menjelaskan kembali ke rumah dalam kondisi kesehatan 
yang buruk, seringkali mengakibatkan tekanan dan kekecewaan bagi anggota keluarga. 
Masalah kesehatan disebabkan oleh banyak  faktor termasuk kondisi hidup yang buruk, 
kurangnya makanan dan minuman, kondisi kerja yang berbahaya dan berat, kekerasan dan 
perlakuan buruk serta kurangnya perawatan kesehatan selama mengalami perdagangan 
orang.  

 
6.3 Masalah kesehatan ketika melarikan diri dan saat 
pulang 
Dalam beberapa kasus masalah kesehatan muncul sesaat sebelum kepulangan korban 
perdagangan orang—misalnya, ketika para korban ditangkap dan ditahan sebagai imigran 
tak berdokumen dan karena tindakan pidana yang dilakukan ketika mereka diperdagangkan 
(misalnya penangkapan ikan illegal, prostitusi). Korban perdagangan orang yang ditahan di 
tempat penahanan menjelaskan kondisi tahanan  yang buruk, termasuk kekurangan 
makanan, ancaman, intimidasi petugas penjaga tahanan dan oknum pihak berwenang. . 
Beberapa korban juga mengalami kekerasan fisik atau seksual. Proses pemulangan mereka 
juga berlangsung penuh risiko; beberapa korban mengalami kekerasan selama periode ini. 
  

 “Waktu (masih) kerja di pabrik, saya sering sakit, 
telat makan jadi maag akut jadi larinya ke liver kata 
dokter, terus sering pingsan pas terakhir pingsan 
yang parah parahnya itu diperiksa dokter bilang ini 
kalau ngga dioperasi laser bakal ngga tahan sampai2 
bulan lagi. Katanya berobat di laser biayanya 90 juta 
(8182 USD). Boro-boro punya 90 juta (8182 
USD).…”. (Perempuan yang diperdagangkan untuk 
pekerja rumah tangga) 
 

 “Waktu pulang dari [Timur Tengah] sih sudah sakit. Waktu itu dari bandara juga dibopong sama 
petugas security.Saya juga waktu pas pulang, itu siapa, sempat engga kenal. Soalnya turun banget itu 
[berat badannya], beda aja, [saya berfikir]:“Ini siapa sih?”Perbedaannya ya jauh banget, kurus lah 
pokoknya.” (Anggota keluarga dari perempuan yang diperdagangkan untuk pekerja rumah 
tangga) 
 
“Pulang dari sana [luar negeri] kurus banget sampai orang tua nangis. […] Iya, sampai orang tua 
nangis istri saya nangis pas pulang dari [luar negeri], kurus banget”. (laki-laki korban perdagangan 
orang untuk eksploitasi tenaga kerja) 
 
 “Waktu itu aku pernah dipukul pakai besi panas, karena engga mau ngelayanin [pelanggan]. […] 
[besinya] diituin [dipanasin] dulu di kompor gas, katanya kalau kamu engga ngelayanin lagi lebih 
dari ini siksaannya. […] tangan saya digituin. […] Disana ketat banget, kalau kita engga mau 
ngelayanin, mereka itu main siksa. (Perempuan yang diperdagangkan untuk eksploitasi seksual 
ketika masih remaja)  
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6.4 Masalah kesehatan selama reintegrasi  
Banyak korban menghadapi masalah 
kesehatan selama reintegrasi. Beberapa 
masalah kesehatan muncul sebagai akibat 
dari perdagangan orang dan  tidak 
mendapat perawatan atau tidak teratasi. 
Beberapa korban juga mendapatkan dan 
menghadapi isu kesehatan baru. Beberapa 
penyakit telah  melemahkan dan 
mengakibatkan korban tidak dapat bekerja selama beberapa bulan bahkan beberapa tahun 
setelah perdagangan orang.  
 
 
  

 “Saya dikejar oleh sepuluh laki-laki, mungkin mereka ingin memperkosa saya. Saya melarikan diri 
dari mereka danterus lari, saya hampir diperkosa laki-laki yang kerja di hutan, mengumpulkan 
sawit, ia menempatkan saya di rumah, saya diikat. Ia mencoba memperkosa saya...” (Perempuan 
yang diperdagangkan untuk pekerjaan rumah tangga setelah melarikan diri dari “majikan”) 
 

 “Kita dipenjara situ, selama 2 bulan lebih, selama dipenjara makan juga engga ini, makan pertama 
kayak bubur, makan nasi cuman sekali, makanya itu kalau mau makan ngantri, sering berebut, 
sering dapat strum lah, strum kalau berebut kalau engga mau ngantri di strum biar mau ngantri, 
sering dapat strum, ya kayak gitu kalau mau makan, suruh ngantri, ……kalau pas makan kalau 
bagian terakhir itu tempatnya sudah kotor banget, kayak mau makan sudah engga nafsu, […] ya 
gitu-gitu aja kalau mau makan.” (Laki-laki yang diperdagangkan di kapal perikanan,  ditahan di 
negara tujuan)  

 “Kata dokter kamu kalau  pun di operasi juga engga 
bisa sembuh, karena harus di donor mata. Pasrah aja, 
kalo saya didonor mata mah saya lama jadinya di sini. 
Ya sudah, saya mau pulang aja, gitu”.[…] “Utang aja 
yang tambah banyak, rumah aja sampai digadein buat 
makan.” (Perempuan korban trafficking pekerja 
rumah tangga yang menjadi buta oleh majikannya) 
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 7. Isu-isu psikologis dan kesehatan mental dan 
emosional  
Beberapa isu kesehatan psikologis dan mental terjadi sebelum perdagangan orang, yang 
lainnya merupakan konsekuensi langsung dari  perdagangan orang, dan yang lainnya lagi 
muncul selama reintegrasi. Sebagian besar korban mengalami dampak kumulatif dari 
berbagai kekerasan dan trauma.  
 
Diagram #8. Isu-isu psikologis dan kesehatan mental dari waktu ke waktu   

 
7.1 Isu-isu psikologis dan kesehatan mental sebelum 
perdagangan 
Sebelum bermigrasi atau mengalami perdagangan orang banyak korban menjelaskan sedang  
dalam keadaan tidak baik secara mental 
atau emosional. Misalnya merasa stres, 
cemas dan bahkan depresi. Hal ini 
seringkali disebabkan masalah ekonomi 
dalam rumah tangga dan keluarga. 
Dalam beberapa kasus, stres yang terjadi sebelum perdagangan orang terkait dengan 
masalah lain seperti kesehatan pribadi, anggota keluarga yang sakit atau kematian orang 
yang dicintai.  
 
7.2 Isu-isu psikologis dan kondisi mental yang buruk 
sebagai akibat dari perdagangan orang  
Sebagian besar reponden  mengalami kekerasan psikologis selama perdagangan orang 
termasuk penghinaan, ancaman, intimidasi, pelecehan verbal, pemenjaraan, kekerasan 
simbolis, melarang makan atau kebutuhan pokok lainnya, mengurangi jam tidur secara 
paksa dan sebagainya. Hal tersebut disertai kekerasan lain secara fisik termasuk kekerasan 
seksual, pembatasan kebebasan, gaji tidak dibayar dan sebagainya.  
 

Sebelum perdagangan orang 

Korban merasa  tidak 
sehat secara mental 
dan emosional 
sebelum kepergian 
karena masalah 
keuangan atau 
keluarga

Sebagai akibat perdagangan orang 

Perdagangan orang 
berdampak negatif 
pada kondisi mental 
dan psikologis korban. 
Dalam beberapa kasus, 
korban memiliki 
masalah psikologis 
sebagai akibat 
trafficking termasuk 
depresi dan trauma.

Selama kepulangan 

Korban mengalami 
dampak psikologis 
ketika melaikan diri , 
ditahan di negara 
tujuan dan selama 
proses kepulangan..

Selama  
reintegrasi

Korban seringkali 
berjuang untuk 
sembuh secara mental 
dan emosional. 
Banyak yang 
menghadapi masalah 
psikologis ketika 
berintegrasi dengan 
keluarga dan 
masyarakat. 

 “Dia itu galak, jahat, suka mukul saya.Terus cerai. 
Saya kan pergi kesana [ke luar negeri] karena sakit 
hati”. (Perempuan yang diperdagangkan sebagai 
pekerja rumah tangga) 
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Semua responden menjelaskankan beberapa tingkat 
penderitaan mental dan atau emosional sebagai akibat 
dari perdagangan orang, termasuk mengalami 
pelecehan dan kekerasan, menyaksikan kekerasan 
yang dilakukan terhadap orang lain, mengalami 
kerasnya kehidupan dan kondisi kerja, terpisah dari 
orang yang dicintai, tidak dibayar atas pekerjaan yang 
sudah dilakukan dan menjadi malu atas hal yang 
terjadi pada mereka.    
 
 
7.3 Isu-isu psikologis selama 
melarikan diri dan pulang 
Beberapa korban menghadapi proses pelarian dan 
kembali dari perdagangan orang secara menakutkan 

dan berbahaya. Beberapa korban juga menghadapi situasi yang penuh tekanan psikologis 
dan berat setelah melarikan diri, termasuk diancam dan diperlakukan secara brutal oleh staf 
agen tenaga kerja dan ditahan untuk jangka 
waktu yang lama dan kemudian dideportasi. 
  
7.4 Isu-isu psikologis selama 
reintegrasi 
Banyak korban trafficking menjelaskan 
bahwa mereka menderita masalah kesehatan mental yang serius dan melemahkan pada 
berbagai tahap kehidupan pasca-trafficking mereka.Banyak yang terjadi saat mereka 

diperdagangkan, termasuk  jatuh 
sakit, kemiskinan  
dan bahkan kematian anggota 
keluarga. Menghadapi berbagai 
perubahan dan kerugian tersebut 
memberatkan korban secara 
mental dan emosional. Kesehatan 
dan kesejahteraan mental orang 
yang diperdagangkan berubah 
selama menjalani kehidupan 
setelah perdagangan orang—
kadang-kadang membaik, kadang-
kadang memburuk. Para responden 
menyatakan perlunya dukungan 
emosional dan psikologis untuk 
berdamai dengan eksploitasi 
perdagangan orang. Beberapa 
korban juga menjelaskan bahwa 
mereka membutuhkan dukungan 
dalam mengelola isu-isu yang 
dihadapi dalam kehidupan mereka 
setelah perdagangan orang dan 
sebagai bagian dari reintegrasi. 
Dukungan emosional merupakan 

kebutuhan penting bagi banyak korban perdagangan. Sementara beberapa korban mampu 
mengandalkan dukungan emosional dari keluarga atau teman-teman, korban lainnya 
menghadapi berbagai kritik, dipersalahkan, ketidakpercayaan dan penolakan. 

 “Di sana saya kayak tahanan, saya 
ga boleh ke luar. Kalau keluar juga  
sama majikan, saya ga boleh bicara 
sama orang indonesia, harus diam. 
Pokonya saya sangat tertekan. 
Telepon juga ga boleh, ke keluarga 
saya. Makan juga minim, apa lagi 
pakaian, pokonya ga layak”. 
(Perempuan yang diperdagangkan 
sebagai pekerja rumah tangga) 

 “[Mandor mengunakan] bahasa 
binatang segala macam, kalau disini 
bahasa [kata kata kasar] (dalam 
bahasa China), itu bahasa kasar 
semua”. (Laki-laki yang 
diperdagangkan untuk menangkap 
ikan)  

 “Jadi kita pada menyesalnya disitu, kok dipenjara 
kayak gini? Memang kesalahan kita apa?... Waktu 
dimasukin itu, kita pengen pulang. Kenapa kayak 
begini?” (Laki-laki korban  perdagangan orang di 
bidang perikanan yang berakhir di rumah tahanan 
bagi migran tanpa dokumen) 

 “Mental kadang stabil kadang nga gitu kadang ketakutan 
menghadapi pagi. Terus itu inget kerjaan di [Timur 
Tengah]. Saya juga mikirin besok gimana memenuhi 
kebutuhan sehari-hari, gimana supaya keluarga bisa 
makan? (sambil nangis).  […]  Saat tiba di rumah, saya 
merasa sakit, setelah tinggal di rumah sendirian, saya jadi 
sangat takut. Bagaimana saya menghadapi hari esok?” 
(Perempuan yang diperdagangkan sebagai pekerja 
rumah tangga, 10 bulan setelah pulang)  

“Tantangannya itu waktu maen ke keluarga, merasa 
minder gitu. Karena kadang-kadang kalau ada kumpul-
kumpul keluarga saya malu karena banyak utang, 
memang utangnya sama keluarganya isteri saya. […]Yang 
diutangin ke saya gitu, berarti kan saya malu, malu 
karena suami  ga bisa tanggung jawab ataupun ga bisa 
membahagiakan keluarga atau isteri anak…Timbulnya 
jadi beban pikiran, berpikir terus, berpikir terus. 
Akhirnya kaya seperti down gitu, karena memikirkan, 
mungkin down-nya saya karena memikirkan utang, 
ditinggal isteri. Jadi saya lemah.Engga bisa ngapa-
ngapain.Engga ada semangat lagi.” (Laki-laki yang 
diperdagangkan untuk eksploitasi tenaga kerja, 
beberapa tahun setelah pulang)  
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 8. Isu-isu Keuangan dan Ekonomi 
 
Isu ekonomi dan keuangan menjadi kekhawatiran utama di hampir seluruh wawancara 
dengan korban perdagangan orang, tidak hanya saat mereka baru kembali, tetapi juga dalam 
jangka panjang. Pada beberapa kasus, situasi ekonomi korban membaik  dari waktu ke 
waktu. Dalam kasus lain, situasinya memburuk selama reintegrasi. 
 

Sebuah usaha kecil di sebuah desa yang terkena dampak perdagangan orang di Jawa Barat. Foto: 
Peter Biro. 

Diagram #9. Isu keuangan dan ekonomi dari waktu ke waktu  

 

Sebelum trafficking

Sebagian besar korban 
menghadapi masalah sosial 
dan ekonomi sebelum 
diperdagangkan.

Akibat trafficking

Situasi keuangan dan ekonomi 
korban memburuk  karena 
gajinya tidak dibayar dan 
mempunyai utang untuk 
bermigrasi. Kadang -kadang 
keluarga korban meminjam 
uang untuk memenuhi 
kebutuhan hidup ketika 
korban tidak mengirim uang 
kepada mereka.  

Selama reintegration

Pulang tanpa upah akibat 
mengalami trafficking atau 
utang terkait migrasi sebelum 
berangkat atau mengalami  
masalah baru  selama 
reintegrasi.
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8.1 Isu-isu ekonomi 
sebelum terjadinya 
Perdagangan Orang 
Sebagian besar  korban menghadapi 
berbagai isu keuangan atau ekonomi 
sebelum mereka  
bermigrasi. Beberapa  isu ekonomi 
menciptakan kerentanan seseorang 
menjadi korban perdagangan orang—
misalnya ketika seorang individu 
menganggur dan / atau terlilit utang. 
Beberapa korban perdagangan orang 
bekerja tetapi tidak mendapatkan cukup 
uang untuk memenuhi kebutuhan 
hidupnya dan / atau mendukung keluarga mereka.  Beberapa korban bekerja namun ingin 
mendapatkan cukup penghasilan untuk mewujudkan impian dan ambisi mereka. Karena 
sebagian besar orang yang diperdagangkan mengirimkan uang hanya sedikit atau bahkan 
tidak pernah mengirim sama sekali, atau mereka pulang ke rumah dengan membawa uang 
hanya sedikit atau bahkan tidak membawa uang, masalah ekonomi dan keuangan yang 
sudah ada diperparah dengan munculnya utang yang terkait dengan pengalaman 
perdagangan orang dan migrasi. 
 
8.2 Masalah ekonomi sebagai akibat dari perdagangan 
orang 

Kebanyakan korban awalnya bekerja ke 
luar negeri melalui agen perekrutan / 
penempatan resmi, yang berarti 
menimbulkan utang untuk biaya 
perekrutan dan biaya perjalanan. 
Beberapa individu berutang kepada 
keluarga atau teman-teman; korban 
lain meminjam uang dari rentenir atau 

lembaga yang dapat meminjamkan uang. Beberapa korban berutang karena mereka harus 
membayar perjalanan pulang mereka sendiri setelah perdagangan orang. Terlilit utang 
adalah sumber stres yang cukup kuat  bagi banyak responden.Utang sering memiliki 
implikasi yang sangat nyata dan serius bagi orang yang diperdagangkan dan keluarga 
mereka termasuk kehilangan rumah atau tanah, individu mengambil resiko melakukan 
migrasi berulang dan terjerumus ke dalam lilitan utang yang lebih banyak. 
 
8.3 Isu-isu ekonomi 
selama reintegrasi 
Masalah ekonomi juga muncul setelah 
terjadi perdagangan orang, yang 
mengarah pada (atau menambah) 
masalah dan tekanan ekonomi.  Keluarga 
orang yang diperdagangkan, dalam banyak kasus, menerima tanggung jawab untuk orang 
yang mereka sayangi.Korban perdagangan orang menggambarkan perasaan malu, rasa tidak 

 “…sulit, kita makan di baki hanya dengan lima 
sendok. Kami sekeluarga tujuh orang, nasi hanya 
sedikit, bayangkan bagaimana hami hidup….. 
kadang-kadang ke sekolah tidak bawa uang saku 
karena ga punya apa-apa”. (Perempuan,  
diperdagangkan untuk tujuan eksploitasi seksual). 
 
"…..Saya punya banyak utang sini .... Bagaimana saya 
bisa membayar bahwa jika saya menunggu 
pendapatan suami saya? Dia memiliki pendapatan 
kecil ... itu tidak cukup. Kami memiliki utang untuk 
membayar - untuk sekolah dan, pada waktu itu, 
beras mahal ... Itu sulit untuk membuat uang jadi 
saya memberanikan diri untuk pergi [ke luar negeri] 
untuk membayar utang ". ( Perempuan, 
diperdagangkan untuk pekerjaan rumah tangga) 

 “Utang, terjerat utang.  Kita kan berangkat 
modalnya utang. [Saya berutang kepada] saudara, 
tapi yang namanya utang harus dibayar dong, 
walaupun sama saudara. Kalau berutang sama orang 
harus dibayar, terutama sama saudara yang sudah 
punya keluarga”. (Laki-laki, diperdagangkan untuk 
bekerja di kapal ikan) 

 “[Tantangan paling berat] itu adalah menghadapi 
keluarga, yang jelas menghadapi keluarga…Untuk 
menjelaskan kepada keluarga kalau saya pulang itu 
engga bawa uang”. (Seorang laki-laki yang 
diperdagangkan di kapal ikan) 
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nyaman dan rendah diri saat pulang ke rumah tanpa membawa uang dan takut disalahkan 
dan ditolak oleh keluarga mereka. Beberapa korban perdagangan orang menghadapi 
tuduhan serius dari anggota keluarga atas kegagalan yang mereka rasakan, begitu juga 
dalam lingkungan sosial yang lebih luas. 
 
Sementara beberapa orang yang diperdagangkan memiliki akses untuk mendapat pinjaman 
atau hibah untuk memulai sebuah usaha, mereka sering tidak memiliki keterampilan yang 
dibutuhkan untuk berhasil merancang dan menjalankan sebuah usaha. Dalam beberapa 
situasi, kegagalan dalam usaha kemudian memperkuat masalah ekonomi korban, termasuk 
persoalan utang. Kesuksesan ekonomi dipengaruhi oleh iklim ekonomi yang miskin secara 
umum di komunitas asal korban. Banyak yang mengalami kesulitan mendapatkan pekerjaan 
di komunitas asal mereka bahkan harus bemigrasi ke kabupaten/kota lain, provinsi lain dan 
ke luar negri untuk bekerja. Dalam kasus lain, anggota keluarga korban bermigrasi untuk 
bekerja, untuk membayar utang dan / atau mendapatkan uang untuk menghidupi keluarga 
mereka. Bahkan mereka yang mampu mendapatkan pekerjaan berjuang untuk 
mendapatkan uang yang cukup untuk memenuhi kebutuhan ekonomi dan komitmen-
komitmen mereka. 
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 9. Pendidikan, kecakapan hidup dan 
kesempatan pelatihan profesional  
	  

Anak-anak sedang bermain di sebuah  desa di Jawa Barat. Foto: Peter Biro. 

Diagram #10. Pendidikan, kecakapan hidup dan pelatihan profesional yang 
dibutuhkan dari waktu ke waktu  

 

Sebelum perdagangan orang 

Korban mempunyai tingkat 
pendidikan dan  pengalaman 
pelatihan terbatas sebelum 
mengalami perdagangan orang 
terutama yang menjadi korban 
sejak anak-anak.

Sebagai akibat perdagangan orang

Korban tidak memiliki akses 
pendidikan, pengembangan 
keahlian  selama 
diperdagangkan

Selama Reintegrasi 

Korban membutuhkan 
bantuan pendidikan termasuk 
kemampuan baca tulis atau 
penyetaraan ijazah, pelatihan 
profesional untuk 
mendapatkan pekerjaan atau 
memiliki usaha. 
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9.1 Pendidikan, pelatihan dan kemampuan sebelum 
perdagangan orang 
Banyak korban yang mempunyai 
pendidikan yang terbatas. Beberapa 
bahkan tidak memiliki kemampuan 
dasar membaca, menulis dan berhitung.  
Beberapa korban pernah sekolah tetapi 
tidak dapat menyelesaikan pendidikan 
mereka karena masalah ekonomi. Kurangnya pendidikan merupakan hambatan untuk 
meraih kesempatan ekonomi yang pada gilirannya saling berkaitan dengan migrasi dan  
resiko terjadinya perdagangan orang. Banyak responden tidak memiliki keterampilan 
profesional atau kejuruan, yang pada umumnya menyebabkan mereka menjadi pekerja 
migran. Beberapa responden mempunyai tingkat pendidikan yang lebih tinggi dan 
mempunyai keterampilan profesional. 
 
9.2 Kurangnya pendidikan, pelatihan dan kecakapan 
hidup sebagai akibat dari perdagangan orang 
Beberapa korban perdagangan orang tidak memiliki akses pendidikan, pelatihan dan 
kecakapan hidup karena mereka diperdagangkan. Banyak anak perempuan dikeluarkan dari 
sekolah oleh orang tuanya yang memaksa mereka masuk dalam prostitusi dan mereka tidak 
memiliki kesempatan untuk mengembangkan keterampilan hidup sehat. Perdagangan orang  
juga umumnya melibatkan pekerjaan yang bersifat tidak terampil (unskilled work), yang 
berarti tidak mengembangkan keterampilan profesional. 
 
9.3 Isu-isu pendidikan, pelatihan dan kecakapan hidup 
selama reintegrasi  

Banyak korban perdagangan orang 
membutuhkan  pendidikan atau 
pelatihan profesional agar dapat 
menemukan pekerjaan atau memiliki 
usaha kecil. Beberapa korban 
membutuhkan pendidikan lebih lanjut 
(atau medapatkan ijasah persamaan) 
untuk melamar kerja, namun 
menghadapi hambatan adimistratif  
dan hambatan praktis termasuk biaya 
program dan ketakutan bahwa mereka 
tidak akan lulus test. Korban lainnya 
membutuhkan pelatihan profesional 
untuk mendapatkan pekerjaan di 

bidang lain. Sementara beberapa pelatihan kejuruan tersedia dari negara, mayoritas 
ditargetkan untuk yang berusia muda. Program pelatihan kejuruan lainnya tidak cukup 
untuk membangun keterampilan dan kapasitas profesional. Beberapa program pelatihan 
juga "mengidentifikasi" - misalnya sertifikat pelatihan dikeluarkan oleh lembaga yang 
dikenal sebagai lembaga yang membantu korban perdagangan orang. Beberapa korban juga 
menghadapi hambatan pribadi atau hambatan  praktis dalam mengikuti sekolah atau kursus 
pelatihan - misalnya harus bekerja atau harus merawat anggota keluarga (pada saat 
pelaksanaan pelatihan). Pelatihan yang ditawarkan sebagai bagian dari program rumah 
perlindungan (shelter) atau mereka harus tinggal/menginap di rumah perlindungan 
(shelter) tidak cocok bagi banyak korban perdagangan orang- misalnya para  orang tua 
dengan anak-anak  yang tergantung pada mereka atau individu yang tidak nyaman untuk 
tinggal/menginap di tempat tersebut. 

“Saya berangkat ke luar negeri, karena saya orang 
pendidikan rendah, mau kerja ke kantor harus pakai 
ijasah, akhirnya saya nekat waktu ada yang nawari 
kerja keluar negeri”. (Laki-laki korban perdagangan 
orang di bidang perikanan) 

“Gimana dengan korban trafficking yang bener-
bener butuh bantuan? Kalo bisa diberikan 
pendidikan keterampilan gitu yang bisa mendukung 
kebutuhan sehari-hari. Keterampilannya memang 
harus disalurkan, engga hanya memberikan 
keterampilan. Kayak [lembaga]  gitu ngasih training  
tata rias nih janjinya dapet ini dapet itu.Katanya 
pelatihan make up.Pada saat pelatihan dikasih tau 
nanti akan dapat paket tempat tidur buat keramas 
gitu. Mereka (peserta) berfikiran wah lumayan nih 
gitu kan.Kalo jaman dulu kan ada lengkap.Kalo 
kemarin bener bener (alat-alatnya) engga lengkap. 
Peserta pada kecewa lah”. (Perempuan korban  
eksploitasi seksual) 
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 10. Perlindungan, Keamanan, dan Keselamatan 
Korban perdagangan orang menghadapi isu keselamatan dan keamanan sesaat setelah lepas 
dari perdagangan orang (selama keluar, melarikan diri dan saat kembali/pulang) dan selama 
reintegrasi. Beberapa masalah keselamatan dan keamanan yang ditimbulkan oleh orang-
orang yang terlibat dalam perdagangan orang - calo, agen perekrutan, pelaku eksploitasi, 
dan "majikan". Beberapa korban menghadapi isu keselamatan dan keamanan di dalam 
keluarga dan komunitas mereka.  
 

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

Diagram #11. Kebutuhan perlindungan dan keamanan dari waktu ke waktu 

 
10.1 Resiko saat keluar, melarikan diri dan pulang  
Keluar dan melarikan diri dari perdagangan orang, dalam banyak kasus, sangat beresiko dan  

Selama keluar, melarikan diri dan kembali

Korban menghadapi resiko dari pelaku, 
oknum petugas atau orang lain selama keluar 
dari perdagangan orang, dalam  pelarian dan 
kembali.

Selama  reintegrasi

Setelahnya, korban menghadapi masalah 
keselamatan dan keamanan karena ancaman 
dari pelaku, keluarga dan masyarakat. Hal ini 
tidak hanya terkait trafficking namun juga 
kerentanan lainnya dalam hidup mereka.



 
	  

45 

tidak aman. Beberapa perempuan yang 
diperdagangkan sebagai pekerja rumah 
tangga diperlakukan secara brutal oleh 
staf agen tenaga kerja termasuk 
menderita kekerasan fisik dan 
pemerkosaan. Orang yang 
diperdagangkan sering ditahan di luar 
negeri dan, dalam beberapa kasus, 
ditahan di pusat penahanan di mana 
mereka menghadapi berbagai masalah 
termasuk termasuk jumlah penghuni 
yang berlebihan, pelecehan seksual atau 
penyerangan, kekerasan fisik  dan 
sebagainya. Beberapa korban 
perdagangan orang dikumpulkan di bandara dan ditahan (“diproses”) di perusahaan 
pelaksana penempatan tenaga kerja  di Indonesia selama beberapa hari setelah kedatangan 
di Indonesia. Proses pemulangan itu sendiri berlangsung dengan penuh risiko bagi banyak 
korban termasuk resiko pemerasan, kekerasan dan diperdagangkan kembali (re-
trafficking).  
 
10.2 Resiko-resiko selama reintegrasi 

Orang yang diperdagangkan 
menghadapi serangkaian resiko dan 
isu-isu keselamatan selama reintegrasi 
- dari para calo, perekrut dan para agen 
yang terlibat saat mereka mengalami 
perdagangan orang , serta di dalam 
situasi keluarga dan masyarakat selama 
reintegrasi. Beberapa korban 
perdagangan orang menghadapi 
ancaman dan intimidasi  dari para calo 
dan perusaan penempatan tenaga kerja 
setelah mereka pulang ke rumah. 
Korban perdagangan orang sebagian 

besar pulang untuk tinggal di kampung halaman mereka di mana akses terhadap 
perlindungan disana masih terbatas dan umumnya hanya hanya tersedia bagi mereka yang 
setuju untuk bertindak sebagai korban/saksi.  Bahkan ketika pelaku perdagangan orang 
ditangkap dan dipenjara, beberapa korban masih menghadapi ancaman dan resiko. 
Beberapa korban menghadapi isu-isu keselamatan di lingkungan keluarga dan komunitas 
mereka. Ketika keluarga terlibat dalam perdagangan orang, ada tekanan yang lebih halus 
bagi korban untuk tidak mengungkapkan dan tidak membawanya ke jalur hukum. Sejumlah 
responden mengalami kekerasan dalam rumah tangga - umumnya di tangan suami / pacar  - 
pada berbagai tahap reintegrasi. Beberapa orang yang diperdagangkan menghadapi risiko 
dan isu-isu keselamatan dalam komunitas mereka. Hal ini terutama sering terjadi pada 
perempuan termasuk pelecehan, ancaman, intimidasi, bullying dan percobaan perkosaan  
yang dilakukan oleh tetangga dan orang lainnya di dalam masyarakat. Dalam beberapa 
kasus, korban menghadapi masalah keselamatan dan keamanan karena perlakuan buruk 
dan kekerasan dari oknum pihak berwenang. Sejumlah responden menceritakan tentang 
keterlibatan mereka dalam perekrutan untuk migrasi / perdagangan orang dan juga ketika 
mereka sudah pulang, yang mengganggu rasa aman dan terlindungi di kalangan orang yang 
diperdagangkan. Beberapa korban mengalami kekerasan dari oknum pihak berwenang 
termasuk pelecehan, pemerasan, kekerasan dan pemerkosaan. Selain itu, beberapa orang 
yang diperdagangkan menghadapi berbagai jenis penyalahgunaan kekuasaan dari oknum 
pihak berwenang yang  (seharusnya) bertanggung jawab untuk membantu mereka. 

"Selama melarikan diri, saya merasa semua orang 
akan menangkap saya dan membunuh saya. Yang 
saya inginkan hanya pulang ke Indonesia. Tapi 
waktu itu saya tidak tahu  mau lari kemana lagi. Saya 
tidak tahu ke mana harus pergi untuk mencari 
bantuan". (Perempuan yang diperdagangkan  
untuk pekerja rumah tangga) 
 
“Kita sering menghadapi kekerasan seksual di 
penjara, soalnya kita ada 16 negara di sana, sekitar 
6000 orang, sering konflik iya kalau mau makan, 
pasti ada, lebih sedih waktu dipenjara [luar negeri]:, 
penjara sini [Indonesia] enggaada apa-apanya”. 
(Laki-laki yang diperdagangkan untuk bekerja di 
kapal perikanan). 

“Saya sempat takut, karena ada ancaman dari pihak 
kantor, [Kata mereka], “Awas kamu kalau macem-
macem, resikonya tanggung sendiri, silahkan kamu 
kalau mau menuntut silahkan, dia bilang saya juga 
pelaut”. (Laki-laki yang diperdagangkan sebagai 
penangkap ikan) 

 
"Saya sangat takut mereka akan melakukan sesuatu 
yang buruk bagi saya karena mereka punya alamat 
saya di sini. Saya merasa takut setiap hari ... Orang-
orang yang punya uang bisa  melakukan apa saja  
yang mereka inginkan". (Perempuan, 
diperdagangkan untuk eksploitasi seksual) 
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 11. Status Hukum dan Identitas Diri 
 
Mempunyai status hukum termasuk berbagai identitas dan dokumen yang terdaftar 
merupakan hal yang sangat penting agar dapat mengakses dan mendapatkan berbagai 
pelayanan dan bantuan serta melakukan hal-hal praktis seperti melamar kerja, membuka 
rekening bank, mengajukan pinjaman ke bank, menggadaikan barang dan sebagainya.  
Beberapa  korban  tidak memiliki dokumen sebelum perdagangan orang. Yang lainnya 
kehilangan dokumen atau disita saat mereka diperdagangkan, atau  menghadapi masalah 
terkait dokumen merka saat reintegrasi. 
 

 
Seorang pria dan anak laki-laki sedang mendaftarkan diri  untuk mendapatkan layanan di klinik 
kesehatan setempat. Foto: Peter Biro. 
 
Diagram #12. Masalah status hukum dari waktu ke waktu  

 

Sebelum perdagangan orang 

Korban  mengalami masalah 
status hukum termasuk 
terkait dokumen identitas 
sebelum  terjadi 
perdagangan orang.

sebagai akibat perdagangan orang 

Korban  mengalami masalah  
status hukum sebagai akibat 
perdagangan orang. 
Misalnya, ketika perekrut 
atau majikan menahan atau 
menghancurkan dokumen 
identitas mereka.

Selama re integrasi

Korban mengalami masalah 
terkait dokumen 
identitasnya karena hilang 
atau dihancurkan ketika 
mengalami perdagangan 
orang atau  sudah 
kadaluarsa selama 
perdagangan orang atau 
setelah kembali.
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11.1 Masalah sipil dan administratif sebelum perdagangan 
orang 
Beberapa korban  tidak memiliki dokumen lengkap sebelum trafficking 
Beberapa orang yang diperdagangkan dan keluarganya tidak memiliki dokumen sebelum 
terjadi perdagangan orang, yang membatasi kemampuan mereka untuk mengakses bantuan 
dan hak-hak mereka. 
 
11.2 Masalah sipil dan administratif sebagai akibat dari 
perdagangan orang 
Beberapa masalah sipil dan administratif 
yang merupakan konsekuensi langsung 
dari perdagangan orang termasuk 
ditahan oleh agen perekrut selama 
migrasi dan/atau dokumen mereka 
hilang, dirusak atau disita oleh pelaku 
atau / “majikannya”.  Beberapa korban 
perdagangan orang mendapati dokumen 
mereka telah disita oleh agen perekrut  
setelah kembali ketika mereka 
mengajukan tuntutan (melaporkan) tentang eksploitasi mereka. 
 
11.3 Masalah sipil dan administratif selama reintegrasi  

Tidak adanya dokumen identitas diri 
menyebabkan korban tidak dapat 
mengakses layanan. Banyak korban 
tidak memiliki dokumen baik sebelum 
atau sebagai konsekuensi dari 
perdagangan orang; dokumen lain 
sudah tidak berlaku dan perlu 
diperbaharui/diperpanjang. Anak-anak 
yang lahir dari situasi perdagangan 
seorang ibu tidak memiliki dokumen 

identitas setelah mereka kembali ke Indonesia.  Pembuatan atau 
memperbaharui/perpanjangan dokumen sering berlangsung rumit dan melibatkan prosedur 
administrasi yang tidak jelas, biaya tinggi dan disertai isu-isu logistik.  
 

Dokumen Penting di Indonesia  
 
Kartu Tanda Penduduk atau  KTP  wajib bagi semua yang berusia tujuh belas tahun ke atas. KTP harus selalu 
dibawa dan dapat digunakan untuk mendapatkan dokumen lainnya, bantuan pemerintah dan melamar kerja. 
 
Akte Kelahiran atau  AK  harus dikeluarkan saat kelahiran anak. Kartu ini penting untuk mendapatkan 
dokumen lain, masuk seolah, universitas dan Surat Keterangan Catatan Kepolisian atau SKCK. 
 
Kartu Keluarga atau KK berisi semua anggota keluarga yang tinggal di alamat yang sama dan dapat digunakan 
untuk mendapatkan dokumen lain atau mengakses pelayanan publik seperti  pelayanan kesehatan dan pendidikan.  
 
Ijazah sekolah  menunjukkan pencapaian pendidikan individu.  
 
Buku nikah dikeluarkan berdasarkan agama; dari Kantor Urusan Agama atau KUA untuk Muslim  dan dari 
Dinas Kependudukan atau Kantor dan Catatan Sipil untuk yang beragama lain. 

 

 “KTP saya engga ada, karena KTP saya dirampas 
sama majikan dan dibuang semua, baju-baju juga’”. 
(Perempuan yang diperdagangkan untuk pekerjaan 
rumah tangga) 
 
“Bahkan saya aja engga punya PKL (Perjanjian Kerja 
Laut), karena PKL nya saya diminta sama agen saya 
waktu itu dengan alasan buat nyari paspor”. (Laki-
laki yang diperdagangkan sebagai penangkap 
ikan) 

“Ada pembuatan akte kelahiran gratis di desa [saya] 
tapi prosesnya susah sekali…persyaratannya banyak. 
Dan banyak sekali orang yang ikut”. (Perempuan  
yang diperdagangkan untuk eksploitasi seksual). 
 
“Saya nyuruh sama orang situ [di desa] untuk 
ngurusin akte kelahiran. Saya sudah bayar, tapi 
aktenya engga ada. Jadi duitnya ilang orangnya 
kabur”. (Perempuan yang diperdagangkan untuk 
pekerjaan rumah tangga) 
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 12. Isu dan proses hukum  
Sebagian besar isu hukum  yang merupakan akibat dari terjadinya perdagangan orang, 
beberapa muncul saat di luar negeri, beberapa terjadi setelah kembali ke Indonesia dan 
beberapa isu hukum muncul saat reintegrasi.  
 

 
Seorang polisi penyidik di sebuah unit khusus yang menangani kejahatan terhadap perempuan dan 
anak di Jawa Barat. Foto: Peter Biro. 
 
Diagram #13. Masalah hukum dari waktu ke waktu

 
 
 

Ketika melarikan diri atau keluar

Korban  menghadapi 
masalah hukum saat 
melarikan diri atau keluar 
dari perdagangan orang 
termasuk ditahan, 
dideportasi atau dipidana.

Sebagai akibat perdagangan orang 

Korban memerlukan 
bantuan hukum  untuk 
menuntut upah, asuransi 
dan melakukan tuntutan 
pidana  terhadap pelaku.

Selama  reintegrasi

Selama reintegrasi, beberapa 
korban menuntut pelaku 
atau berpartisipasi dalam 
proses peradilan pidana.  
Dalam beberapa  kasus, 
keterlibatan  korban di 
proses hukum  dapat 
mengganggu atau menunda 
proses reintegrasi.
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12.1 Isu hukum ketika melarikan diri atau keluar dari 
perdagangan orang 
Banyak orang yang diperdagangkan menghadapi isu hukum sebagai konsekuensi langsung 
dari perdagangan orang- ditahan dan dideportasi sebagai migran tidak berdokumen atau 
dituntut atas kejahatan yang dilakukan ketika diperdagangkan (misalnya, prostitusi). 
Mereka umumnya tidak memiliki kuasa hukum di setiap tahap interaksi mereka dengan 
pihak berwenang dan orang yang diperdagangkan jarang mendapat dukungan atau 
bimbingan dari staf KBRI dalam menghadapi  situasi ini. Dalam beberapa kasus, hal ini 
berarti mereka harus menghabiskan waktu lama di tahanan dan mendapatkan tanda 
(notifikasi) deportasi di paspor mereka yang menghambat migrasi mereka di masa depan. 
Bahkan orang yang sudah diakui sebagai korban perdagangan orang pun tidak semuanya 
mendapat bantuan hukum.  Selain itu, tidak ada responden yang dapat mengakses bantuan 
hukum ketika mereka menuntut pembayaran gaji yang belum dibayar dari majikan dan agen 
di luar negeri. 
 

12.2 Isu hukum sebagai 
akibat dari perdagangan 
orang 
Korban  menghadapi berbagai isu hukum 
sebagai konsekuensi langsung setelah 
mengalami perdagangan orang. Beberapa 
isu  muncul di luar negeri namun ada pula yang dihadapi di Indonesia, termasuk:  
 
Tuntutan Upah.Banyak korban membutuhkan bantuan hukum yang mendukung untuk 
bernegosiasi dengan calo atau agen perekrutan setelah pulang, untuk megklaim gaji yang 
belum dibayar atau untuk membatalkan utang yang tidak adil. Tuntutan upah dan 
kompensasi membutuhkan waktu untuk diselesaikan. Banyak korban ditekan oleh agen 
perekrutan atau calo untuk tidak menuntut upah mereka. Orang yang diperdagangkan 
sering dipaksa untuk menandatangani pernyataan bahwa mereka tidak akan melakukan 
tindakan hukum sebagai imbalan atas sebuah pembayaran yang korban terima setelah 
kembali. 

 
Klaim Asuransi.  Ketika pekerja migran diberangkatkan oleh pelaksana penempatan 
swasta wajib diikutkan dalam program asuransi, pada pelaksanannya hal ini tidak selalu 
jelas apakah pekerja migran / korban perdagangan orang telah secara resmi didaftarkan 
untuk asuransi kesehatan oleh pelaksana penempatan (agen perekrut). Beberapa korban 
perdagangan orang menggambarkan bagaimana mereka telah membayar untuk asuransi 
sebagai bagian dari proses perekrutan, tetapi tidak menerima dokumen atau kartu yang 
terkait. Selanjutnya, pekerja migran menghadapi tantangan dalam mengajukan klaim, 
seperti kurangnya informasi tentang hak-hak dan apa saja yang seharusnya mereka terima 
berdasarkan kebijakan asuransi dan persyaratan administrasi yang sulit untuk dipenuhi. 
Agen perekrut/pelaksana penempatan dan / atau perusahaan asuransi sering menolak klaim 
asuransi dari orang yang diperdagangkan, sering kali dengan alasan yang tidak jelas atau 
tampaknya tidak sah. 
 

“Jadi gaji sebulan dipotong tiket, asuransi, KTP  ini 
itu…saya sudah bayar, mana bukti asuransinya? saya 
sakit ga diobatin saya bilang gitu. […] Sama sekali ga 
dikasih sampai saya di pulangkan pun. Saya ga 
dikasih uang, kartu asuransi pun engga, KTP pun 
engga,KTP [Negara tempat kerja] engga dikasih itu. 
Saya sudah bayar tapi engga dikasih apa-apa”. 
(Seorang laki-laki korban eksploitasi tenaga kerja) 

“PT yang merekrut saya,PT itu hanya tutup doang, tutup ganti nama, kan masih merekrut.Itu 
nanti kan bakal jadi korban lagi, kalau itu sampai dibiarkan.Mungkin anak cucu sampean (kamu) 
yang kena, kalau engga sampai dihentikan sampai sekarang”. (Seorang laki-laki korban 
eksploitasi tenaga kerja) 
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Proses peradilan pidana. 
Banyak korban  mengungkapkan 
rasa frustasi dan kekecewaannya 
pada proses peradilan pidana. 
Keterlibatan dalam proses peradilan 
pidana memakan waktu dan 
melibatkan prosedur hukum yang 
rumit, yang berat untuk dihadapi. 
Sebagian besar korban perdagangan 
orang yang mengajukan pengaduan 
pidana dilaporkan telah mengalami 
kegagalan. Beberapa korban trafficking dilaporkan menghadapi gangguan pada proses 
peradilan pidana, ditekan oleh pihak perusahaan pelaksana penempatan untuk menarik 
kasusnya  dan juga, pada beberapa kasus, keterlibatan oknum individu aparat penegak 
hukum. Korban lainnya didorong untuk membawa tuntutan pidana ketika mereka hanya 
tertarik pada kompensasi dari perusahaan perekrutan dan pembayaran upah. 
 
12.3 Isu hukum selama reintegrasi  

Ketika kasus hukum berlangsung 
dalam jangka waktu yang lama, korban 
seakan hidup dalam "limbo", tidak 
dapat bergerak maju untuk 
melanjutkan hidup mereka. Korban 
tidak mampu mendapatkan pekerjaan 
atau tetap bekerja karena dalam kasus 
mereka,  diperlukan kehadiran mereka 
untuk memberikan pernyataan atau 
memberikan kesaksian.  
 
Biaya untuk keterlibatan korban dalam 
proses hukum (misalnya biaya 
perjalanan, kehilangan pendapatan) 
yang ditanggung oleh korban, 
umumnya tidak mampu ditanggung 
oleh korban atau mereka berutang 
untuk melakukan hal ini. 
Ketidakpastian dan jangka waktu yang 

lama juga berdampak negatif  terhadap korban dan keluarga mereka. Beberapa korban 
membutuhkan dukungan dan bantuan hukum untuk masalah lain (misalnya perceraian, hak 
asuh anak, pembayaran tunjangan anak atau, atau, kepemilikan tanah) tetapi hanya sedikit 
responden  yang memiliki akses kepada  jenis dukungan hukum ini. 
 
  

“Saya selama ngurusin kasus ini, sudah 6 kali saya 
bolak balik Jakarta- [Provinsi asal saya]. Bayangin 
aja ongkosnya sekali berangkat itu sejuta habis. 
Paling saya di sini 2 hari 3 hari balik, tapi sejuta 
habis. [Uangnya] buat biaya disini makan, ya 
minimal buat ongkos bolak-balik taruhlah 500 bulet 
itu kan 500 ribu bolak balik”. (Laki-laki korban 
perdagangan orang di bidang perikanan) 

Yang saya khawatirin ini apa, temen saya ada yang 
kalau dipanggil kadang engga datang gitu, takutnya 
mengganggu yang sering aktif, menunda gitu […] 
Kalau di BAP harus ada semua orangnya. 
Kendalanya itu satu di dana aja [untuk ongkos]. […] 
Aku juga begitu [kendalanya], tapi gimana nih, 
ngusahain aja, minta orang tuaku […] Makanya 
kadang kendalanya ditransport. (Laki-laki yang 
diperdagangkan untuk tenaga kerja) 
 
“Aku belajar dari kawan-kawan lain, prosesnya nanti 
lama….. Pertama prosesnya lama, kedua, belum 
tentu bener bahkan mungkin Nol. Kebanyakan orang 
tuh seperti itu. Ujung-ujungnya udah kita tertipu. 
Ongkos kita ditambah lagi. Beban lagi, fikiran 
banyak lagi. Kita harus sharing juga, pengadu tuh 
seperti itu. […] Bagi pengadu itu beban, termasuk 
aku pribadi juga beban”. (Laki-laki yang 
diperdagangkan untuk tenaga kerja) 
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 13. Isu-isu dan Kebutuhan keluarga 
 
Anggota keluarga korban termasuk anak-anak, pasangan, orang tua, saudara kandung, dan 
kerabat lainnya, juga mempunyai kebutuhan bantuan yang kritis. Beberapa bantuan untuk 
keluarga dibutuhkan sebelum terjadi perdagangan orang, kebutuhan lainnya merupakan  
akibat dari terjadinya perdagangan orang, kebutuhan lainnya lagi muncul pada saat proses 
reintegrasi. 
 
Diagram #14. Masalah dan kebutuhan keluarga dari waktu ke waktu  

 
13.1 Isu-isu dan kebutuhan keluarga sebelum terjadi  
perdagangan orang 
Banyak korban perdagangan orang bermigrasi untuk mendukung keluarga mereka, 
termasuk untuk memenuhi kebutuhan dasar, pendidikan anak dan perawatan medis 
anggota keluarga yang sakit.Dalam beberapa kasus, peristiwa atau krisis tertentu telah 
memicu terjadinya migrasi – misalnya  keadaan darurat medis.Beberapa orang yang 
diperdagangkan bermigrasi untuk menghindari masalah keluarga termasuk kekerasan 
dalam rumah tangga, penelantaran dan kekerasan seksual. 

 

Sebelum perdagangan orang 

Banyak korban perdagangan 
orang bermigrasi untuk 
membantu dan merawat 
keluarga mereka.

Sebagai akibat perdagangan orang 

Perdagangan orang dapat 
memberi efek  yang 
merugikan terhadap kondisi 
fisik dan mental  keluarga 
korban. Keluarga korban 
seringkali menjadi "korban 
kedua" dari perdagangan 
orang. 

Selama reintegrasi 

Banyak bantuan diperlukan 
untuk mendukung 
reintegrasi yang 
berhubungan atau terkait 
langsung dengan kebutuhan 
dan kesejahteraan keluarga 
korban

 ‘Sebabnya kurang ekonomi, kurang terus, anak tiga. Saya mau bantu suami’. (Perempuan yang 
diperdagangkan untuk menjadi pekerja rumah tangga)  
 
“Buat saya, [tantangan paling berat] adalah ekonomi. Saya berangkat ke luar neger karena saya mau 
cari uang untuk biaya pengobatan orang tua saya”. (Laki-laki yang diperdagangkan untuk kapal 
perikanan).  

 “Anak saya masuk rumah sakit… karena harus bayar rumah sakit, akhirnya minjem ke rentenir. […] 
Karena ga punya uang untuk bayar, akhirnya ngejual rumah”. (Perempuan yang diperdagangkan 
untuk menjadi pekerja umah tangga) 
	  
“Saya tidak ingin melakukannya tapi harus supaya bisa punya uang untuk ibu dan pengobatannya, 
….dia punya penyakit jantung…. Saya tidak suka, saya ingin pukag ke rumah. Majikan tidak 
mengijinkan karena menurutnya saya harus kerja minimal lima bulan”. (Perempuan yang 
diperdagangkan untuk prostitusi)  
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Seorang perempuan dan dua anaknya di sebuah desa di Jawa Barat. Foto: Peter Biro. 

13.2 Isu-isu dan kebutuhan keluarga sebagai akibat dari 
perdagangan orang 
Sebagian besar  orang yang diperdagangkan tidak mampu  mengirimkan uang atau tidak 
membawa uang ketika  pulang  (atau tidak membawa uang yang cukup), menimbulkan efek 
merugikan pada kesejahteraan keluarga  mereka. Banyak orang yang diperdagangkan 
menghadapi penyalahan dan kecaman dari anggota keluarga, termasuk dari anak-anak yang 
merasa diabaikan oleh ketidakhadiran/kepergian orang tua,  pasangan yang merasa 
dikecewakan oleh kegagalan yang terjadi, orang tua yang kecewa dengan anak-anak mereka 
karena tidak membawa uang ketika mereka pulang. 

 
13.3 Isu-isu dan kebutuhan keluarga  selama reintegrasi 
Tidak mampu bekerja atau terlilit utang berarti bahwa anggota keluarga korban juga sering 
terus menghadapi kesulitan selama reintegrasi. Bantuan umumnya hanya tersedia bagi para 
korban perdagangan orang, bukan untuk anggota keluarga mereka, walaupun beberapa 
bantuan tersedia sebagai bagian dari program bantuan sosial yang umum. Ketegangan dan 
konflik keluarga  sering kali terjadi dan, dalam beberapa kasus, konflik semakin parah ke 
tingkat kekerasan dan perlakuan buruk di dalam keluarga. 

“Keluarga ditinggal  dan menderita. [Mereka] pada kurus kurang makan, makan seadanya, kadang 
isteri makan apa aja yang bisa dimakan, kadang nasi aking, nasi jagung”. (Laki-laki yang 
diperdagangkan untuk kapal perikanan)  

 “Bini (istri) saya utangnya banyak.  Mikirin. Banyak gitu sih (utangnya), wong pulang engga bawa 
uang”.  (Laki-laki yang diperdagangkan untuk kapal perikanan)  

 [Waktu Ibu saya pulang dalam keadaan sakit] Ada sedihnya, ada keselnya, gitu.Saya  sedih siapa sih 
yang engga sedih melihat kondisi ibunya kayak gitu? (Anak laki-laki dari perempuan yang 
diperdagangkan untuk menjadi pekerja rumah tangga)   
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14. Kesimpulan dan rekomendasi 
Korban perdagangan orang mengalami berlapis-lapis kerentanan dan ketahanan pada 
berbagai tahap kehidupan - sebelum terjadi perdagangan orang, sebagai konsekuensi atau 
akibat dari perdagangan orang dan selama masa pemulihan dan reintegrasi. Lingkungan 
keluarga dan masyarakat, terdiri dari hubungan yang kompleks dan sering bertentangan,  
juga mempengaruhi dan berdampak pada kehidupan orang yang diperdagangkan dalam 
cara-cara yang penting, serta berbeda dari waktu ke waktu. Kerentanan dan ketahanan 
berubah dan berfluktuasi dari waktu ke waktu dan ketika merespon berbagai faktor dan 
dinamika. Reintegrasi bukanlah proses yang sederhana atau linear melainkan melalui "naik" 
dan "turun", "keberhasilan" dan "kegagalan" di sepanjang perjalanannya dan dari waktu ke 
waktu. 
 
Bantuan dan layanan dapat memainkan peran penting  untuk dapat memulihkan korban 
dan bereintegrasi setelah perdagangan orang. Namun, bantuan dan dukungan perlu 
dirancang dengan baik dan sesuai dengan kebutuhan orang yang diperdagangkan. 
Menguraikan kapan kebutuhan bantuan dilihat sebagai akibat langsung dari eksploitasi 
perdagangan orang dan kapan kebutuhan-kebutuhan tersebut dikaitkan dengan kerentanan 
yang sudah ada sebelumnya atau tantangan-tantangan hidup setelahnya  memungkinkan 
untuk merancang kebijakan dan program bantuan yang tepat dan efektif. Pendekatan ini 
juga menempatkan perdagangan orang dalam konteks yang lebih luas dari kerentanan sosial 
ekonomi dan, dengan demikian, menempatkan kapan dan bagaimana perdagangan orang 
memunculkan kebutuhan dan tanggapan yang  spesifik dan berbeda, dan kapan kebutuhan 
korban perlu diatasi dengan kerangka perlindungan sosial yang ada di Indonesia. 
 
Memahami kerentanan yang sudah ada (sebelum perdangan orang) dan ketimpangan 
struktural juga merupakan alat penting dalam mencegah  perdagangan orang dan 
perdagangan orang yang berulang (retrafficking). Penyediaan layanan dapat mencegah 
perdagangan orang sejak awal; orang-orang yang dapat mengakses pendidikan, perawatan 
medis, pekerjaan dan sebagainya mungkin tidak perlu bermigrasi. Akses terhadap layanan 
juga mencegah terjadinya perdagangan orang yang berulang pada para korban yang 
menghadapi berbagai tantangan dari waktu ke waktu dan yang, tidak mempunyai akses 
terhadap dukungan, yang kemudian kembali bermigrasi untuk memenuhi kebutuhan 
mereka atau orang-orang dari anggota keluarga mereka. Namun banyak sekali korban yang 
diwawancarai untuk penelitian ini tidak memiliki akses terhadap bantuan dan dukungan, 
termasuk dari waktu ke waktu. Bantuan dibutuhkan untuk semua orang yang 
diperdagangkan - laki-laki dan perempuan, anak-anak dan orang dewasa dan para korban 
dari semua bentuk perdagangan orang- dan membutuhkan perawatan berkelanjutan dan 
manajemen kasus. 
 
Reintegrasi orang yang diperdagangkan adalah proses yang kompleks dan mendalam dan 
dapat difasilitasi, dan / atau dapat juga dipersulit (menjadi lebih rumit),  oleh individu, 
keluarga, faktor sosial dan ekonomi maupun kualitas program dan kebijakan reintegrasi dan 
keterampilan para profesional yang bertugas melakukan pekerjaan ini. Meningkatkan 
respon reintegrasi di Indonesia memerlukan upaya dari sejumlah organisasi dan lembaga 
termasuk pemerintah (di semua tingkatan), masyarakat sipil, organisasi internasional dan 
para donor. Rekomendasi berikut dapat berkontribusi terhadap peningkatan respon 
bantuan dan reintegrasi bagi korban perdagangan orang di Indonesia. 
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 Rekomendasi tentang penyediaan layanan reintegrasi 
• Menawarkan bantuan untuk memenuhi semua kebutuhan dan mengatasi semua 

kerentanan, tidak hanya yang disebabkan oleh perdagangan orang.  
• Memastikan bahwa program dan kebijakan bantuan harus menyediakan  layanan 

untuk jangka pendek dan jangka panjang.  
• Merespon kebutuhan bantuan semua  korban perdagangan orang.  
• Memberikan/menawarkan layanan yang komprehensif dan sesuai dengan kebutuhan 

korban.  
• Mengakui dan memperhitungkan kebutuhan anggota keluarga korban sebagai bagian 

dari respon bantuan.  
• Memasukan lingkungan keluarga dan masyarakat di seluruh pekerjaan reintegrasi.  
• Meningkatkan identifikasi korban perdagangan orang.  

 

 Rekomendasi tentang peningkatan kapasitas dan kualitas pelayanan 
• Meningkatkan kapasitas penyedia layanan untuk bekerja dengan semua jenis korban  

perdangangan orang 
• Melatih pekerja sosial tentang bagaimana mendukung reintegrasi korban 

perdagangan orang 
• Pelatihan sensitisasi (membangun kepekaan) dan anti-diskriminasi. 

Mengembangkan dan menerapkan kode etik profesional dan pedoman/standar etika. 
 

 Rekomendasi tentang pencegahan dan peningkatan pemahaman 
• Meningkatkan penyebaran informasi tentang layanan yang tersedia bagi korban 

perdagangan orang, pekerja migran yang mengalami eksploitasi dan masyarakat 
umum.  

• Melakukan pendekatan "perlindungan sebagai pencegahan 
 

 Rekomendasi mengenai pemantauan, evaluasi dan penelitian 
• Meningkatkan analisis dan pemahaman tentang reintegrasi.  
• Meningkatkan pengetahuan berbasis pada pengalaman kegagalan reintegrasi dan 

perdagangan orang yang berulang (retrafficking).  
• Memantau dan mengevaluasi seluruh program dan kebijakan mengenai bantuan. 
• Melibatkan korban  dalam merancang, implementasi dan evaluasi program dan 

kebijakan.  
 

 Rekomendasi mengenai sumber daya dan alokasi anggaran 
• Mengalokasikan sumber daya yang memadai untuk kerja-kerja terkait reintegrasi. 
• Memastikan staf yang memadai untuk program-program reintegrasi. 
• Mengalokasikan dana dan sumber daya manusia untuk upaya reintegrasi  di tingkat 

desa.  




